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 لینک مقاله در وبسایت

 

   

 

 

ران مجله نت  
 

تست کابل شبکه و انواع 
 اون
 

های شبکه استفاده تای که در زیرساخنوع کابل شبکه
های های جدید و نیاز به سرعتمیشه، با معرفی فناوری

ترین اجزای یک شبکه تبدیل شده. باالتر به یکی از مهم
برای داشتن یک شبکه پایدار و بدون عیب در ابتدا الزمه 

ها به درستی اجرا بشن تا بقیه تجهیزات که زیرساخت
انتخاب کابل خوبی عمل کنن. برای شبکه هم بتونن به

های زیادی پیش روی مشتریان هست که گزینه شبکه،
ی محصوالت و حضور برندهای دلیل اون هم تنوع گسترده

بزرگ در این حوزه است. وجود طیف وسیع محصوالت 
به تست کابل با  خرید کابل شبکه باعث میشه تا برای

 .دستگاه تستر نیاز باشه

 

https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/?preview=true&_thumbnail_id=73251
https://netran.net/product-category/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/product-category/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
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های جدید و نیاز به های شبکه استفاده میشه، با معرفی فناوریای که در زیرساختنوع کابل شبکه
ل شده. برای داشتن یک شبکه پایدار و ترین اجزای یک شبکه تبدیهای باالتر به یکی از مهمسرعت

ها به درستی اجرا بشن تا بقیه تجهیزات شبکه هم بتونن بدون عیب در ابتدا الزمه که زیرساخت
های زیادی پیش روی مشتریان هست که دلیل گزینه خوبی عمل کنن. برای انتخاب کابل شبکه،به

این حوزه است. وجود طیف وسیع  ی محصوالت و حضور برندهای بزرگ دراون هم تنوع گسترده
 .به تست کابل با دستگاه تستر نیاز باشه خرید کابل شبکه محصوالت باعث میشه تا برای

 :وجود داره تست فلوک به صورت کلی دو نوع تست کابل شبکه یا

 (Permanent Test ) تست پرمننت چیست ؟ -1

های پرمننت که ی ماژولوسیلهزده و به کیستون ، ابتدا دو سر کابل رو تست فلوک پرمننت در
دستگاه متصل کرده و تست رو انجام میدیم. با توجه متعلق به خود تستر فلوک هست کابل رو به 

تره. در صورت تأیید کابل های پرمننت استفاده میشه، تست سختبه اینکه در این تست از ماژول
 .های دیگه نیازی نیستدر این تست، به تست

 

ترهای کابل شبکه هستن. از اونجایی که اکثر تسترهای کابل ترین تستسترهای فلوک از معروف
 .شبکه به برند فلوک تعلق دارن، اغلب به تست کابل شبکه تست فلوک هم میگن

 

های تست جا میشه، حتمًا از کابلی بزرگی دارید که در اون اطالعات زیادی جابهاگر شبکه
 .پرمننت استفاده کنید تا از عملکرد زیرساخت شبکه خودتون مطمئن بشید

 

https://netran.net/product-category/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/product-category/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/mag/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%84%d9%88%da%a9-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://netran.net/mag/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%84%d9%88%da%a9-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://netran.net/product-category/%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%86/%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/product-category/%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%86/%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
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 ( Channel Test ) تست چنل چیست ؟ -2

تری از آزمایش کابل شبکه است. اول دو سر کابل شبکه رو کیستون زده، ی سادهتست چنل نمونه
گیریم. تست ها رو به دستگاه متصل کرده و از کابل شبکه تست میبعد با استفاده از پچ کورد کابل

ت ای تست پرمننت رو پاس بشه، در این صورتره. اگر که کابل شبکهچنل از تست پرمننت ساده
 .کنه. اما برعکس این قضیه ممکنه درست نباشهحتمًا تست چنل رو هم پاس می

 
 پارامترهای تستر

Nominal Velocity of Propagation (NVP) 

. تمام % نمایش داده میشه72یا  c 0.72میگن و به دو صورت NVP به سرعت انتشار نور در خال
 .دارن c0.9و  c0.6بین  NVP های شبکه استانداردکابل

Propagation Delay 

تاخیر در انتشار به مدت زمانی گفته میشه که یک سیگنال نیاز داره تا از یک سر سیم به انتهای اون 
 .هست (ns) یهمنتقل بشه و واحد اون نانوثان

Wire Map 
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ی سالم بودن زوج دهندهاین تست یکی از مهم ترین تست های کابل شبکه به شمار میاد و نشون
 .هاستو کیستون پچ پنل ها و تجهیزات پسیو مثل سوکت،سیم

Dc Loop Resistance 

ی مستقیم داره. هدف از انجام پارامتر مقدار مقاومت کابل رو نشون میده که با طول کابل رابطهاین 
این تست اینه که مطمئن بشیم در اثر اتصاالت اشتباه، مقاومت بیش از حد در کابل ایجاد نشه. هر 
چی مقدار مس کابل بیشتر بشه، عدد نمایش داده شده کمتر میشه. همچنین هر چه خلوص مس 

 .در کابل کمتر باشه، مقاومت هم زیاد میشه

Delay Skew 

ترین زوج سیم با کندترین ی میزان اختالف زمان انتشار سیگنال در سریعدهندهاین پارامتر نشون
ی کابل ها یکی نباشه یا شرکت سازندهزوج سیم هست. با توجه به اینکه ممکنه خلوص در زوج سیم

ین ها استفاده کنه، انجام این تست ضروری میشه. اشبکه از موارد مختلفی در ساخت زوج سیم
هایی که میخوان استاندارد گیگابیت اترنت رو اجرا کنن اهمیت زیادی داره. چون در تست در شبکه

 .زوج سیم برای ارسال دیتا استفاده میشه 4ها از هر این شبکه

Insertion Loos 

اون کم  یانرژ  یزانم یره،م یشداره و هرچه در طول کابل پ یک یشه،که در کابل ارسال م یگنالیس
 .کنهیم یرو بررس یرندهدر سمت گ یگنالس یکاهش انرژ  یزانم ینه،گز  ین. ایشهم

Return loss 

ی مقدار سیگنال برگشتی به سمت فرستنده است و از اختالف امپدانس دهندهاین پارامتر نمایش
وجود میاد. در صورت کشیدگی بیش از حد کابل یا مشکل در کانکتور، این تست کابل یا کانکتور به

 .پاس نمیشه

NEXT (Near-End Crosstalk) 

 .نانو ثانیه بیشتر باشه 50متری، نباید از  100در یک کابل شبکه  Delay Skew مقدارطور کلی به
 

https://netran.net/product-category/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b3%db%8c%d9%88-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/%d9%be%da%86-%d9%be%d9%86%d9%84/%d9%be%da%86-%d9%be%d9%86%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/product-category/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b3%db%8c%d9%88-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/%d9%be%da%86-%d9%be%d9%86%d9%84/%d9%be%da%86-%d9%be%d9%86%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
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تر باشه، این مقدار بیشتر میشه. همچنین کابل، ها بیشهم پیچیدگی زوج سیمهر چی میزان به
پهنای باند بیشتری رو از خودش عبور میده. پاس نشدن این تست به معنی پیچیدگی کم زوج 

 .هاستسیم

 .کنیدای از گزارش مربوط به تست یک کابل شبکه رو مشاهده میدر تصویر زیر نمونه
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 تست کابل شبکه با دستگاه

 
تستر کابل شبکه انواع مختلفی داره و هرکدوم با توجه به نوع کارکرد، اطالعاتی رو در اختیار ما قرار 

رو میدن. در حالت کلی دو نوع تستر داریم: یکی تستر معمولی و دیگری تستر دیجیتال که نتایج 
روی ال سی دی نشون میده. برای شروع کار اول باید مشخص کنید که کابل شیلد داره یا بدون 

بندی یا کتگوری کابل رو هم مشخص کنید. ابتدا و انتهای کابل رو به شیلد. عالوه بر این باید دسته
 .دو قسمت تستر وصل کنید و تستر رو روشن کنید

های کابل شبکه هستن. نهمین تای اول هرکدوم برای سیم 8چراغ برای هر سر کابل داره.  9دستگاه 
چراغ با هم روشن روشن  18چراغ هم وضعیت اتصال به زمین رو نشون میده. اگر به ترتیب هر 

ی بعد روشن بشه و در ثانیه 1با عدد  1 شدن یعنی مشکلی وجود نداره و کابل سالمه. یعنی عدد
 .طور به ترتیب ادامه پیدا کنهو همین 2با  2عدد 

 نحوه تست کابل شبکه بدون تستر

  کابل رو از لحاظ ظاهر بررسی کنید و مطمئن بشید که بهش آسیبی مثل پارگی یا پیچ
 .خوردگی نرسیده

 .وصل کنید RX ی اون رو به پورتدیگهو سر  TX یک سر کابل رو به ورودی
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 صورت کامل وصل محل اتصال کابل به تجهیزات اکتیو رو بررسی کنید و مطمئن بشید که به
 .شده

  سیگنال اتصال رو بررسی کنید. اگر در تلوزیون با پیام عدم دریافت سیگنال مواجه شدید
یعنی کابل یا اتصالش مشکل داره. در کامپیوتر هم وضعیت اتصال رو در سمت راست نوار 

 .ررسی کنیدوظیفه پیدا و ب

 

 حرف آخر

های جدید برای اطمینان از سالم بودن کابل های یک شبکه یا براییابی در کابل کشیبرای عیب
ها اهمیت زیادی داره. در این مقاله تالش کردیم تا شما رو با کابل کشی، تست گرفتن از اون

ی کارکردشون آشنا کنیم. امیدواریم این مقاله براتون مفید بوده باشه. و نحوه تست کابل شبکه انواع
 .اگر سوالی داشتید با ما در میون بذارید

 :مقاالت مرتبط
 راهنمای خرید کابل شبکه

 در کابل شبکه به چه معناست؟ FEXT و NEXT پارامترهای
 معرفی دستگاه های تست فلوک

https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/mag/%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-next-%d9%88-fext-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%84%d9%88%da%a9/

