
به نام خدا

سازی زیرساختطراحی و پیاده 
های کامپیوتریشبکه 



.امروزه سازمان ها شدیدا وابسته به شبکه شان هستند

(در یک چشم بر هم زدن). کابل ها وظیفه انتقال داده ها را بر عهده دارند

چرا عیب یابی کابل ها مهم است؟

Network Cablesکابل های شبکه 



برای یک آژانس هواپیمایی، اتصال به شبکه چقدر اهمیت دارد؟

شرکت آژانس هواپیمایی: یک شرکت فرضی



چند روز است وقتی کارمندان شررکت میوواهنرد در سیستمشران 

.رزرو مسافران را انجام دهند پیغام زیر را مشاهده میکنند

!این خیلی بد است

.بدون شبکه، ثبت و رزرو مسافران غیر ممکن است

؟؟؟= پول نداشتن = مسافر نداشتن 

...سریع. باید دوباره شبکه را راه انداخت

مشکل در شرکت آژانس هواپیمایی



که این کابل کشی قسمتی از شرب

.شرکت است

چه مشکالتی میبینید؟

کابل کشی های شرکت



مشکالت کابل کشی



«Twisted Pairesزوج به هم تابیده »معرفی کابل شبکه 



درون یک کابل شبکه زوج به هم تابیده



-STP)کابل زوج به هم تابیده ی محافظ دار ( 1 Shielded Twisted Pair)

:انواع کابل زوج به هم تابیده



-UTP)کابل زوج به هم تابیده ی بدون محافظ ( 2 UnShielded Twisted Pair)

:انواع کابل زوج به هم تابیده



اد با عبور جریان الکتریکی از یک سریم، بره دور آن میردان الکترومغناطیسری ایجر

.میشود

اخل اگر دو سیم در کنار و به موازات هم باشند میدان الکترومغناطیس هر یک بر دیگرری ترد

.داده ها خراب میشودو . ایجاد میکند

.اگر سیم ها به هم تابیده شده باشند این اثر خنثی میشود

هر چه تابیدن سیم ها بیشتر باشد،
.تداخل کمتر است

چرا زوج سیم ها به هم تابیده شده اند؟



دسته بندی کابل های زوج به هم تابیده



رنگ سیم ها



در یک کابل شبکه؟Speedو Bandwidthفرق میان 

قرل میزان داده ای است که در واحد زمان یک شربکه میتوانرد منتحداکثرپهنای باند 

.کند

.سرعت میزان داده ای است که در واحد زمان منتقل شده



است(bit per second)واحد سرعت در شبکه، بیت بر ثانیه 

:برای سرعت های باالتر از واحد های زیر استفاده میکنیم
(Kbps)کیلوبیت بر ثانیه •

(Mbps)مگابیت بر ثانیه •

(Gbps)گیگا بیت بر ثانیه •

(Tbps)ترابیت بر ثانیه •

.دارندBase T 10/100/1000پهنای باندی برابر CAT-6و CAT-5eاستاندارد های جدید تر مثل 



ازی،معمولکاربرانبرایسرعتبودنفهمقابلوراحتیبرایتنهاافزارهانرمبرخی

.میکننداستفادهخودهایبرنامهدر...وBps،KBps،MBpsثانیهبربایتواحد

.میشودبیانbpsواحدباسرعتهموارهموابرات،وشبکهمباحثدراما

دقت



تعمیر کابل



RJ-45نگاهی دقیق تر به اتصاالت 



استانداردهای ترتیب رنگ ها

568Bو 568A: استاندارد داریم2برای ترتیب رنگ ها 



انواع کابل ها
(...ومودمهاب،)سوئيچدستگاهبهكامپيوتراتصالبراي:(Straight)مستقیمکابل•

اینهبحالتایندر.شوندزدهسوكتمشتركیاستانداردبابایدكابلیکسردوهرحالتایندر
استفادهكابلنایازسوئيچدستگاهبهكامپيوتراتصالبراي.ميشودگفتهمستقيمكابلكابل،نوع

.ميشود

كامپيوتربهكامپيوتراتصالبراي:(Cross)متقاطعکابل•
حالتایندر.ميشودزدهسوكتBاستانداردبادیگرسروAاستانداردباكابلسریکحالتایندر
كامپيوتربهوتركامپيیکاتصالبراي.ميشودگفته(ضربدريیاكراس)متقاطعكابلكابل،نوعاینبه

.ميشوداستفادهكابلنوعاینازدیگر



ایجاد کابل مستقیم برای اتصال کامپیوتر به سوئیچ



ایجاد کابل کراس برای اتصال کامپیوتر به کامپیوتر
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اتصال کامپیوتر به کامپیوتر

دریافتهايپایههببایدكامپيوتریکتوسطارسالیسيگنالكنند،برقرارارتباطهمباكامپيوتردوآنکهبراي
نوعاین.شودانجامسيگنالتعویضدریافت،وارسالهايسيمجفتبينبایدیعنی.برسددیگريكننده
Cross)متقاطعكابلراكابلبنديتركيب Cable)دوباراسيستمدوتوانمیآنطریقازكهگویيم
.آوردبوجود(كوچکLAN)خانگیشبکهیکونمودمتصلیکدیگربهسوئيچ،بهنيازبدون،شبکهكارت
.باشندگيرندههموفرستندههمميتوانندزمانهمكامپيوتردوهركهاینستكابلنوعاینخوبی



:  سوال

ئیچ کابلی میوواهیم برای اتصال از یک کرامپیوتر بره دسرتگاه سرو

.شبکه

.است568Bدو سر آن استاندارد 



پدیده تضعیف
.می شودپس از ارسال سیگنال درون کابل به سمت مقصد، به تدریج سیگنال ضعیف

.متر در نظر نگیرید100-60را بیشتر از CAT-5لذا طول یک کابل 



ارد نیرز بجای دستگاه تکرارکننده میتوان از هر دستگاه سوئیچ و یا هاب کره توانرایی تقویرت سریگنال را د

.استفاده کرد

برای تقویت مجدد سیگنالRepeaterاستفاده از 



کابل کواکسیال: انواع دیگر کابل ها



همررانرور کرره مالحظرره 

میکنیررد، قسررمتی از 

شبکه این شررکت بره

کمرررک کابرررل هرررای 

ده کواکسیال شبکه شر

.است

نمایی از شبکه شرکت هواپیمایی





(RG-62)معرفی کابل کواکسیال 



(انواع اتصاالت ) ادامه معرفی کابل کواکسیال 



خواهد بودBusبا استفاده از کابل های کواکسیال، توپولوژی شبکه 



(کابل سالم و کابل معیوب ... ) درون یک کابل کواکسیال



استفاده از حرکت نور بجای الکترون: معرفی فیبر نوری



کانکتور فیبر نوری



...در صورت خم شدن زیاد فیبر نوری



متصل کننده دو فیبر نوری:  Fusionدستگاه



متصل کننده دو فیبر نوری:  Fusionدستگاه



متصل کننده دو فیبر نوری:  Fusionدستگاه



برخی انواع کانکتورها در کابل های فیبر نوری

ST

SC

LC



.هر کانکتور را به جفت خود متصل کنید: تمرین



تک حالته و چندحالته: انواع فیبرها



تک حالته و چندحالته: انواع فیبرها




