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 ست؟یچ Cat6 کابل

 

زوج بهم  ۴ یمس میکابل س کی شود،یشناخته م زین Ethernet ای LAN، که کابل داده شبکه، Cat6 کابل

باند باالتر  یپهنا نیکند. ا یبانی( پشتتیمگاب ۱۰۰۰) تیگابایگ ۱از نرخ انتقال داده تا  تواندیاست که م تابیده

 .کندیفراهم م یشبکه ادار کیبزرگ را در  یهاپرونده عیامکان انتقال سر

 مانند یقبل یهاسازگار است و با تکرار تیگابیو گ   10BASE-T, 100BASE-TX اترنت عیسر یهاشبکه با

Cat5/5E and Cat3  سازگار است. 

مراه ه اتصال دو دستگاه به یوجود دارد که برا RJ45 (8P8C)اتصال هشت حالته کیهر دو طرف معموالً  در

 یکه دارا ییهااستفاده از جک دهدیائه مکه ار یبه عملکرد کامل یابیدست ی. براشودیاستفاده م Cat6 کابل

 .مهم است اریهستند بس  Cat6 یبنددرجه

 

 

 : Cat6 یهاکابلموارد استفاده 

تا  شودیاستفاده م چیسوئ ایمانند هاب، روتر  یگریبه دستگاه د انهیاتصال را یبراCat6 موارد، از کابل شتریب در

 .فراهم شود نترنتیبه ا یدسترس ایکه شب قیها از طرپرونده یگذارامکان به اشتراک

و  یورود LAN اتصاالت یبرا ایها اسکنر ایها ها مانند چاپگردستگاه ریبه سا انهیاتصال را یبرا تواندیم نیهمچن

 .ردیها مورد استفاده قرار گدر پچ پنل یخروج

 

https://uk-rs--online-com.translate.goog/web/c/connectors/network-telecom-connectors/ethernet-connectors/?applied-dimensions=4291133375&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=ajax,op
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 :  Cat6انواع کابل

 وجود دارد: Cat6نوع کابل  دو

 

 

 

 وجود دارد؟ شیلدبدون زوج بهم تابیده و  زوج بهم تابیده شیلد دار  نیب یچه تفاوت

ممکن است  ،یساختمان ادار یکارخانه به جا کیدر  د،یکنیخود را نصب م   Cat6بلکه کا ییبه جا بسته

تداخل  .دیداشته باش Electromagnetic Interference (EMI) یسیتداخل الکترومغناط یادیز ریمقاد

 جادیها اها و ژنراتورها، موتورمطبوع، چاپگر هیتهو ،ییاز روشنا یتوسط انواع خاص تواندیم  یسیالکترومغناط

 .شود

Cat6 Type Frequency Maximum Distance Usage 

Standard Cat6 Cable 250MHz 55m unshielded for 10GBASE-T 

Cat6a Ethernet Cable (also 
known as Augmented Cat6) 

500MHz 100m on 10GBASE-T 
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را به حداقل برساند تا  یتالق زانیتا م کندیاستفاده م دهیتاب زوج به همبه طور استاندارد از کابل   Cat6کابل

   Cat6کابل –موجود است   Cat6کابل. دو نوع ابدیکاهش  یکیالکتر یهاشده توسط تداخل جادیا زینو

 .(UTP)بدون شیلد   Cat6کابلو  (STP) شیلدار 

 

 Cat6  Shielded Twisted Paired (STP) شیلدار   Cat6بلکا

 دیمسئله با نیمقابله با ا ینباشد و برا یکاف هاطیاز مح یبعض یبرا زوجی بهم تابیدهممکن است کابل استاندارد 

 .استفاده شود (STP) شیلددار  Cat6از کابل

که به نوبه  شود،یم دهیچیپ زوج های بهم تابیدهاست که به دور  یلیمحافظ فو کیمحافظ معموالً به صورت  نیا

 .شودیم پوشیده( LSZH ) هالوژن کم دود ای یس یو ی پروکش  کیخود توسط 

UTP, FTP, SFTP, STP , SSTP به چه معناست؟ 

 U / UTP  کابل
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که  تابیدهبهم  یمس میچهار جفت س ،یکربندیپ نیدر ا  Unshielded Twisted Pair مخفف UTP یهاکابل

. به عبارت شوندیپوشانده م یخود و کابل خارج یفقط توسط پوشش داخل دهند،یم لیرا تشکشبکه کابل 

 .ردیگیکابل قرار م یخارج پوششو  زوج های بهم تابیده نیب یگونه محافظ اضاف چیبدون ه UTP ابلک گر،ید

 در برابر یست که از محافظت کافشبکه ا هاینسخه از کابل  نیترمعموالً مقرون به صرفه  UTPشبکه  کابل

 .استاندارد برخوردار است نیا هیپا یهاازین نیتأم یبرا گنالیس ییرایو م تداخل الکترومغناطیسی

 F / UTPکابل 

 

 میس یهااز جفت کیدر اطراف هر  یمحافظ اضاف چیه F / UTP شد، کابل اشارهکه در باال  UTP طرح همانند

 یرا به طور جمع زوجوجود دارد که چهار  لیصفحه فو کیکابل،  یپوشش خارج ریاما در زندارد،  بهم تابیده

 نام دارد.Foiled / Unshielded Twisted Pair رو مخفف نیاز اکندیمحصور م

تاحدی بیشتر و  شودیدر نظر گرفته م کابل شبکه یبرا هیپا ازیباالتر از ن اضافی محافظسطح متوسط  کی نیا

 .کندیکمک م گنالیمحافظت در برابر از دست دادن س بهUTP از 

  S / UTP ابلک

 

که  دهدیم نشان  STPاست، Shielded Twisted Pair or Foiled Twisted Pair  ی به معنا یکلمات اختصار نیا

 .شده است قرار داده زوج بهم تابیدهاست که در اطراف هر  لیمحافظ فو یاضاف هیال کی یکابل دارا
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  SSTP و کابل SF / UTP لکاب

 

  SSTP یا  SFTPبا عالمت  یمعموالً توسط محصوالت شبکهکابل  یبرا یاضاف گنالیسطح محافظت س نیترجامع

 یهامیو س یپوشش کابل خارج نیب لیصفحه فوو  شیلددار محافظ کیهر دو  SSTP ای SFTP ،. شودیارائه م

 .کندیم بیبه صورت جداگانه را ترک تابیدهزوج بهم به دور هر  یاضاف پوشش کیو  یداخل

 

 ست؟یچ Cat5/5e و   Cat6کابل نیتفاوت ب

 .گردد یبرم متیسرعت و ق ت،یفیبه ک تفاوت اساساً

 شودیدو باعث م نیکردن ا ترکیب نیکار خواهد کرد، بنابرا مولفه ایدستگاه  نیبا سرعت کمتر شهیشبکه هم کی

 .مشخصات کار کند نیاز کمتر یکیکه کل شبکه با سرعت 

به طور خاص    Cat6که یکار کند، در حال تیگابیگ ای کیبا سرعت نزد تواندیم خوب تیفیبا ک Cat5e کابل

 ۲۵۰تا  تواندیم  Cat6د. دهیم شیرا افزا Cat5 از شیسرعت ب نیمجاز است، بنابرا یتیگابایگ ۱عملکرد  یبرا

تر است، سرعت مقرون به صرفه  .Cat5e کندیمگاهرتز کار م ۱۰۰فقط تا  Cat5e که یمگاهرتز کار کند در حال

 .است که در آن قرار گرفته است یطیمختلف متناسب با مح یهارنگ یدارد و دارا یاسهیقابل مقا باًیتقر

 

 


