انواع کابل در شبکه ھای کامپيوتری
امروزه از کابل ھای مختلفی در شبکه ھا استفاده می گردد .نوع و سيستم کابل کـشی اسـتفاده شـده در يـک شـبکه
بسيار حائز اھميت است  .در صورتی که قـصد داشـتن شـبکه ای را داريـم کـه دارای حـداقل مـشکالت باشـد و بتوانـد بـا
استفاده مفيد از پھنای باند به درستی خدمات خود را در اختيار کاربران قرار دھد  ،مـی بايـست از يـک سيـستم کابلينـگ
مناسب  ،استفاده گردد  .در زمان طراحی يک شبکه می بايست با رعايت مجموعـه قـوانين موجـود در خـصوص سيـستم
کابلينگ ،شبکه ای با حداقل مشکالت را طراحی نمود .با اين که استفاده از شبکه ھای بدون کابل نيـز در ابعـاد وسـيعی
گسترش يافته است  ،ولی ھنوز بيش از  95درصد سازمان ھا و موسسات از سيستم ھـای شـبکه ای مبتنـی بـر کابـل،
استفاده می نمايند .
ايده ھای اوليه
ايده مبادله اطالعات به صورت ديجيتـال  ،تفکـری جديـد در عـصر حاضـر محـسوب مـی گـردد .درسـال  1844فـردی بـا نـام
"ساموئل مورس"  ،يک پيام را از  Washington D.Cبه  Baltimoreو با اسـتفاده از اختـراع جديـد خـود )تلگـراف( ،ارسـال
نمود  .با اين که از آن موقع زمانی زيادی گذشته است و ما امـروزه شـاھد شـبکه ھـای کـامپيوتری بـزرگ و در عـين حـال
پيچيده ای می باشيم ولی می توان ادعا نمود که اصول کار  ،ھمان اصول و مفاھيم گذشته است .
کدھای مورس  ،نوع خاصی از سيستم باينری می باشند که از نقطه و خـط فاصـله بـا ترکيبـات متفـاوت بـه منظـور ارائـه
حروف و اعداد  ،استفاده می نمايد  .شبکه ھای مدرن داده از يک و صفر  ،استفاده مـی نماينـد  .بزگتـرين تفـاوت موجـود
بين سيستم ھای مدرن مبادله اطالعات و سيستم پيشنھادی "مورس "  ،سرعت مبادله اطالعات در آنان اسـت.تلگـراف
ھای اواسط قرن  ، 19قـادر بـه ارسـال چھـار تـا پـنج نقطـه و يـا خـط فاصـله در ھـر ثانيـه بودنـد  ،در حـالی کـه ھـم اينـک
کامپيوترھا با سرعتی معادل يک گيگابيت در ثانيه با يکديگر ارتباط برقرار می نماينـد )ارسـال  1،000،000،000صـفر و يـا
يک در ھر ثانيه(.
تلگراف و تله تايپ رايتر  ،پيشگام مبادله داده می باشـند  .در طـی سـی و پـنج سـال اخيـر ھمـه چيـز بـا سـرعت بـاال و
غيرقابل تصوری تغيير نموده است .ضرورت ارتبـاط کامپيوترھـا بـا يکـديگر و بـا سـرعت بـاال  ،مھمتـرين علـل پيـاده سـازی
تجھيزات شبکه ای سريع  ،کابل ھائی با مشخصات باال و سخت افزارھای ارتباطی پيشرفته است .
پياده سازی تکنولوژی ھای جديد شبکه
اترنت در سال  1970توسط شرکت زيراکس و در مرکز تحقيقات  Palo Altoدر کاليفرنيا پياده سازی گرديـد  .در سـال 1979
شرکت ھای  DECو اينتل با پيوستن به زيـراکس  ،سيـستم اترنـت را بـرای اسـتفاده عمـوم  ،اسـتاندارد نمودنـد  .اولـين
مشخصه استاندارد در سال  1980توسط سه شرکت فوق و با نام  Ethernet Blue Bookارائه گرديد  ) .استاندارد . ( DIX
اترنت يک سيستم ده مگابيت در ثانيه است ) ده ميليون صفر و يا يک در ثانيه( که از يک کابل کواکسيال بزرگ به عنـوان
ستون فقرات و کابل ھای کواکسيال کوتاه در فواصل  2 / 5متر به منظور ايستگاھھای کاری اسـتفاده مـی نمايـد  .کابـل
کواکسيالی که به عنوان ستون فقرات استفاده می گردد  Thick Ethernet ،و يا  Basee510ناميده می شود که در آن 10
به سرعت انتقال اطالعات در شبکه اشاره داشته )  10مگابيـت در ثانيـه ( و واژه  Baseنـشاندھنده سيـستم Base band
است  .در سيستم فوق  ،از تمامی پھنای باند به منظور انتقال اطالعات استفاده می گردد  .در  Broad bandبـه منظـور
استفاده ھمزمان  ،پھنای باند به کانال ھای متعددی تقسيم می گردد  .عدد  5نيـز شـکل خالصـه شـده ای بـرای نـشان
دادن حداکثر طول کابلی است که می توان استفاده نمود ) در اين مورد خاص  500متر ( .

موسسه  IEEEدر سال  1983نسخه رسمی استاندارد اترنت را با نام  IEEE 802.3و در سـال  ، 1985نـسخه شـماره دو
را با نام  IEEE 802.3aارائه نمود  .اين نسخه با نام  Thin Ethernetو يا  Base210معروف گرديد ) .حداکثر طول کابل 185
متر می باشد و عدد  2نشاندھنده اين موضوع است که طول کابل می تواند تا مرز  200متر نيز برسد (
از سال  1983تاکنون  ،استانداردھای متفاوتی ارائه شده است که يکی از اھداف مھم آنان  ،تامين پھنای باند مناسب به
منظور انتقال اطالعات است  .ما امروزه شاھد رسيدن به مرز گيگابيت در شبکه ھای کامپيوتری می باشيم .
کابل ھای ( Unshielded Twisted Pair) UTP
کابل  UTPيکی از متداولترين کابل ھای استفاده شده در شبکه ھای مخابراتی و کامپيوتری است  .از کابـل ھـای فـوق ،
عالوه بر شبکه ھای کامپيوتری در سيستم ھای تلفن نيز استفاده مـی گـردد )  .( CAT1شـش نـوع کابـل  UTPمتفـاوت
وجود داشته که می توان با توجه به نوع شبکه و اھداف مورد نظـر از آنـان اسـتفاده نمـود  .کابـل  ، CAT5متـداولترين نـوع
کابل  UTPمحسوب می گردد .
مشخصه ھای کابل UTP
با توجه به مشخصه ھای کابل ھای  ، UTPامکان استفاده  ،نصب و توسعه سريع و آسان آنان  ،فراھم می آورد  .جـدول
زير انواع کابل ھای  UTPرا نشان می دھد :
موارد استفاده
سيستم ھای قديمی تلفن  ISDN ،و مودم

سرعت انتقال اطالعات
حداکثر تا يک مگابيت در ثانيه

گروه
CAT1

شبکه ھای Ring Token

حداکثر تا چھار مگابيت در ثانيه

CAT2

شبکه ھای  ring Tokenو BASE-T10

حداکثر تا ده مگابيت در ثانيه

CAT3

شبکه ھای Ring Token

حداکثر تا شانزده مگابيت در ثانيه

CAT4

حداکثر تا يکصد مگابيت در ثانيه

CAT5

اترنت ) ده مگابيت در ثانيه (  ،اترنـت سـريع )
يکصد مگابيت در ثانيه ( و شـبکه ھـای Token
 ) Ringشانزده مگابيت در ثانيه

شبکه ھای Gigabit Ethernet

حداکثر تا يکھزار مگابيت در ثانيه

CAT5e

شبکه ھای Gigabit Ethernet

حداکثر تا يکھزار مگابيت در ثانيه

CAT6

توضيحات :


تقسيم بندی ھر يک از گروه ھای فوق بر اساس نوع کابل مسی و  Jackانجام شده است .



از کابل ھای  ، CAT1به دليل عدم حمايت ترافيک مناسب ،در شبکه ھای کامپيوتری استفاده نمی گردد .



از کابل ھای گروه  CAT4, CAT5 ,CAT2, CAT3و  CAT6در شبکه ھا استفاده می گردد .کابل ھای فوق  ،قـادر بـه

حمايت از ترافيک تلفن و شبکه ھای کامپيوتری می باشند .


از کابل ھای  CAT2در شبکه ھای  Token Ringاسـتفاده شـده و سـرعتی بـالغ بـر  4مگابيـت در ثانيـه را ارائـه مـی

نمايند .



برای شبکه ھائی با سرعت باال ) يکصد مگا بيت در ثانيه ( از کابل ھای  CAT5و برای سرعت ده مگابيـت در ثانيـه از

کابل ھای  CAT3استفاده می گردد.


در کابل ھای  CAT3 ,CAT4و  CAT5از چھار زوج کابل مسی استفاده شـده اسـت  CAT5 .نـسبت بـه  CAT3دارای

تعداد بيشتری پيچش در ھر اينچ می باشد  .بنـابراين ايـن نـوع از کابـل ھـا سـرعت و مـسافت بيـشتر ی را حمايـت مـی
نمايند.


از کابل ھای  CAT3و  CAT4در شبکه ھای Token Ringاستفاده می گردد .



حداکثر مسافت در کابل ھای  ، CAT3يکصد متر است .



حداکثر مسافت در کابل ھای  ، CAT4دويست متر است .



کابل  CAT6با ھدف استفاده در شبکه ھای اترنت گيگابيت طراحی شـده اسـت  .در ايـن رابطـه اسـتانداردھائی نيـز

وجود دارد که امکان انتقال اطالعات گيگابيت بر روی کابـل ھـای  CAT5را فـراھم مـی نمايـد) . ( CAT5eکابـل ھـای CAT6
مــشابه کابــل ھــای  CAT5بــوده ولــی بــين  4زوج کابــل آنــان از يــک جداکننــده فيزيکــی بــه منظــور کــاھش پارازيــت ھــای
الکترومغناطيسی استفاده شده و سرعتی بالغ بر يکھزار مگابيت در ثانيه را ارائه می نمايند.
کابل کشی شبکه  :ايجاد کابل Straight
کابل کشی شبکه يکی از مراحل مھم در زمان پياده سازی يک شبکه کامپيوتری است کـه مـی بايـست بـا دقت،ظرافـت
خاص و پايبندی به اصول کابل کشی ساختيافته  ،انجام شود .برای ايجاد کابـل ھـای  UTPاز تجھيـزات زيـر اسـتفاده مـی
گردد :
تجھيزات مورد نياز
کانکتورھای RJ-45

کابل UTP

آچار پرس RJ-45

سيم لخت کن

يکی از عوامل تاثير گذار در پشتيبانی و نگھداری يک شبکه  ،نحوه کابل کـشی آن اسـت  .بـا رعايـت اصـول کابـل کـشی
ساختيافته  ،در صورت بروز اشکال در شبکه  ،تشخيص و اشکال زدائی آن با سرعتی مناسبی انجام خواھد شد .

مراحل ايجاد يک کابل  :بدون ھيچگونه توضيح اضافه !
مرحله دوم

مرحله اول

مرحله چھارم

مرحله سوم

مرحله پنجم

مدل ھای متفاوت کابل کشی کابل ھای UTP
به منظور کابل کشی کابل ھای  UTPاز دو استاندارد متفاوت  T-568Aو  T-568Bاستفاده مـی گـردد  .نحـوه عملکـرد دو
مدل فوق يکسان بوده و تنھا تفاوت موجود به رنگ زوج ھائی است که به يکديگر متصل می شـوند.در کابـل ھـای  UTPاز
کانکتورھای استاندارد و چھار زوج سيم بھم تابيده استفاده می گردد :


زوج اول  :آبی و سفيد /آبی



زوج دوم  :نارنجی و سفيد /نارنجی



زوج سوم  :سبز و سفيد /سبز



زوج چھارم  :قھوه ای و سفيد  /قھوه ای

در شبکه ھای  Mbit 10/100از زوج ھای دو و سه استفاده شده و زوج ھای يک و چھار رزو شده می باشند  .در شـبکه
ھای گيگااترنت از تمامی چھار زوج استفاده می گردد .کابل ھای  CAT5متداولترين نوع کابل  UTPبوده کـه دارای انعطـاف
مناسب بوده و نصب آنان بسادگی انجام می شود .
ايجاد يک کابل  UTPبه منظور اتصال کامپيوتر به ھاب ) معروف به کابل ھای ( Straight
اترنت عموما" با استفاده از ھشت کابل ھادی به ھمراه ھشت پين ماژوالر  ، plugs/jacksداده را حمل می کند  .کانکتور
استاندارد RJ-45 ،ناميده شده و مشابه کانکتور استاندارد  RJ-11است که در تلفن استفاده می گردد .يـک رشـته کابـل
 CAT5شامل چھار زوج سيم بھم تابيده است که ھر زوج دارای دو رشته سيم بـا رنـگ ھـائی خـاص اسـت ) .يـک رشـته
رنگی و يک رشته سفيد با نواری به رنگ رشته زوج مربوط (  .به منظور تسھيل در امر نگھداری  ،می بايـست بـه انـدازه
ضروری سيم ھای بھم تابيده را از حالت پيچش خارج نمود ) مثال" حدود يـک سـانتيمتر (  .زوج ھـای در نظـر گرفتـه شـده
برای اترنت ده و يکصد مگابيت به رنگ نارنجی و سبز می باشـند  .از دو زوج ديگـر ) رنـگ قھـوه ای و آبـی ( مـی تـوان بـه
منظور يک خط اترنت دوم و يا اتصاالت تلفن استفاده نمود .
به منظور کابل کشی کابل ھای  UTPاز دو استاندارد متفاوت با نام  ) T-568Bيـا  ( EIAو  ) T-568Aيـا ، ( 258A ، T&AT
استفاده می گردد  .تنھا تفاوت موجود بين آنان ترتيب اتصاالت است .
شماره پين ھای استاندارد T568B
ھمانگونه که در جدول زير مشاھده می گردد  ،شماره پين ھای فرد ھمواره سفيد بوده که با يک نوار رنگی پوشـش داده
می شوند .

کد رنگ ھا در استاندارد T568B
زوج

رنگ

شماره پين

کاربرد
TxData+

دوم

سفيد /نارنجی

يک

TxData-

دوم

نارنجی

دو

RecvData+

سوم

سفيد  /سبز

سه

يک

آبی

چھار

يک

سفيد /آبی

پنج

سوم

سبز

شش

چھارم

سفيد/قھوه ای

ھفت

چھارم

قھوه ای

ھشت

RecvData-

استاندارد T568B

شماره پين ھای استاندارد T568A
در استاندارد  ، T568Aاتصاالت سبز و نارنجی برعکس شده است  ،بنابراين زوج ھای يـک و دو بـر روی چھـار پـين وسـط
قرار می گيرند )سازگاری با اتصاالت . ( telco voice

کد رنگ ھا در استاندارد T568A
زوج

رنگ

شماره پين

کاربرد
RecvData+

سوم

سفيد /سبز

يک

RecvData-

سوم

سبز

دو

TxData+

دوم

سفيد  /نارنجی

سه

يک

آبی

چھار

يک

سفيد /آبی

پنج

دوم

نارنجی

شش

چھارم

سفيد/قھوه ای

ھفت

چھارم

قھوه ای

ھشت

TxData-

استاندارد T568A

موارد استفاده
متــداولترين کــاربرد يــک کابــل  ، straightاتــصال بــين يــک کــامپيوتر و ھــاب /ســوئيچ اســت  .در چنــين مــواردی  ،کــامپيوتر
مستقيما" به ھاب و يا سوئيچ متصل شده که به صورت اتوماتيک و با استفاده از مداراتی خاص ،کابـل  cross overمـی
گردد .

شکل فوق يک اتصال استاندارد  straightدر کابل ھای  CAT5را نشان می دھد که از آن به منظور اتصال يـک  PCبـه ھـاب
استفاده می گردد  .ممکن است با مشاھده شکل فوق انتظـار داشـته باشـيد کـه  TX+يـک طـرف بـه  TX+طـرف ديگـر
متصل گردد) عمال" اين اتفاق نيافتاده است (  .زمانی که يک  PCبه ھاب متصل می گردد  ،ھاب به صورت اتوماتيـک و بـا
استفاده از مدارات داخلی خود کابل را  X-overنموده و بدين ترتيب  ،پين شماره يک از کامپيوتر )  ( TX +به پـين شـمار
يک ھاب )  ( RX +متصل می گردد .
در صورتی که ھاب عمليات  x-overرا انجام ندھد ) در زمان استفاده از پورت  ، ( Uplinkپين شماره يک کامپيوتر )(TX +
به پين شماره يک ھاب ) ( TX +متصل می گردد  .بنابراين مھم نيست که چه نوع عملياتی را بـا پـورت  HUBانجـام مـی

دھيم )  Uplinkو يا نرمال (  ،سيگنال ھای نسبت داده شده به ھشت پين سمت  ، PCھمواره يکسان باقی مانده و
ھاب با توجه به نوع استفاده از پورت ) نرمال و يا  (Uplinkعمليات الزم را انجام خواھد داد .
کابل کشی شبکه  :ايجاد کابل X-Over
کابل ھای کراس  CAT5 UTPکه از آنان با نام  X-overنيز نام برده می شود  ،يکی از متداولترين کابل ھای استفاده شـده
پس از کابل ھای  Straightمی باشند  .با استفاده از کابل ھای فوق  ،می توان دو کامپيوتر را بدون نياز به يک ھـاب و يـا
سوئيچ به يکديگر متصل نمود .با توجه به اين که ھاب عمليات  X-overرا به صورت داخلی انجام می دھـد  ،در زمـانی کـه
يک کامپيوتر را به يک ھاب متصل می نمائيم  ،صرفا" به يک کابل  Straightنياز می باشد  .در صـورتی کـه قـصد اتـصال دو
کامپيوتر به يکديگر را بدون استفاده از يک ھاب داشته باشيم  ،می بايست عمليات  X-overرا به صورت دستی انجـام داد
و کابل مختص آن را ايجاد نمود.
چرا به کابل ھای  X-overنياز داريم ؟
در زمان مبادله داده بين دو دستگاه ) مثال" کامپيوتر (  ،يکی از آنان به عنوان دريافت کننده و ديگـری بـه عنـوان فرسـتنده
ايفای وظيفه می نمايد  .تمامی عمليات ارسال داده از طريق کابل ھای شبکه انجام می شود .يک کابل شبکه از چندين
رشته سيم ديگر تشکيل می گردد .از برخی رشته سيم ھا به منظور ارسال داده و از برخی ديگر به منظور دريافـت داده
استفاده می شود .برای ايجاد يک کابل  X-overاز رويکرد فوق استفاده شده و  ) TXارسال ( يک سمت به ) RXدريافـت
( سمت ديگر ،متصل می گردد  .شکل زير نحوه انجام اين عمليات را نشان می دھد :
اتصال دو کامپيوتر به يکديگر با استفاده از يک کابل X-over

کابل CAT5 X-over
به منظور ايجاد کابل ھای کراس  CAT5صرفا" از يک روش استفاده می گردد .ھمانگونه که قبال" اشاره گرديـد  ،يـک کابـل
 X-overپين  TXيک سمت را به پين  RXسمت ديگر متصل می نمايد) و برعکس(  .شکل زير شماره پين ھـای يـک کابـل
 CAT5معمولی  X-overرا نشان می دھد .

شماره پين ھای يک کابل CAT5 X-over

ھمانگونه که در شکل فوق مشاھده می گردد در کابل ھای  X-overصرفا" از پين ھـای شـماره يـک  ،دو  ،سـه و شـش
استفاده می گردد  .پين ھای يک و دو بمنزله يک زوج بوده و پين ھای سه و شش زوج ديگر را تشکيل می دھند  .از پين
ھای چھار  ،پنج  ،ھفت و ھشت استفاده نمی گردد  ) .صرفا" از چھار پين برای ايجـاد يـک کابـل  ، X-overاسـتفاده مـی
گردد ( .
موارد استفاده از کابل ھای X-over
از کابل ھای  X-overصرفا" به منظور اتصال دو کامپيوتر استفاده نمی شود و می توان از آنان در دسـتگاه ھـای متفـاوتی
نظير سوئيچ و يا ھاب نيز استفاده نمود  .در صورتی که قصد داشته باشيم دو ھاب را به يکديگر متصل نمائيم  ،معمـوال"
از پورت  uplinkاستفاده می گردد .پورت فوق  ،بخش ھای  txو  rxرا کراس نمی نمايد .شکل زير نحوه اتصال دو ھاب بـه
يکديگر با استفاده از يک کابل  Straightو از طريق پورت  Uplinkرا نشان می دھد :
اتصال دو ھاب با استفاده از پورت  Uplinkو يک کابل Straight

با توجه به وجود پورت  ، uplinkنيازی به استفاده از يک کابل  x-overنخواھد بود  .در صورتی که امکان اسـتفاده از پـورت
 uplinkوجود نداشته باشد و بخواھيم دو ھاب را با استفاده از پورت ھای معمولی به يکديگر متصل نمائيم  ،مـی تـوان از
يک کابل  X-overاستفاده نمـود  .شـکل زيـر نحـوه اتـصال دو ھـاب بـه يکـديگر بـا اسـتفاده از يـک کابـل  X-overرا و بـدون
استفاده از پورت  Uplinkنشان می دھد :

اتصال دو ھاب با استفاده از پورت معمولی و يک کابل X-over

شکل زير تفاوت موجود بين شماره پين ھای يک کابل  Straightو  X-overرا نشان می دھد :
تفاوت شماره پين ھای بين کابل  Straightو X-over

