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هفهای این درس هد
 و attenuation و duplexing تشریح یمفاهیم پایه در انتقال داده، شایمل ●

latency و noise
هیهای فیزیکی کابل کواکسیال (● هلهای coaxial تشرح ویژگ  و STP)، کاب

UDP) و فیبر نوری Fiber optic(
هههای یمختلف● هتهای رسان  یمقایسه یمزایا و یمحدودی
 تشریح اصولی که پشت استفاده از کانکتورهای سریال وجود دارد●
ههها در کابل cabling یمعرفی استاندارد های کابل کشی (● ) و بهترین نمون

کشی ساختمان و یمحیط کار



  

)Transmission( مقدمات انتقال داده

●Transmit
تولید سیگنال در رسانه شبکه●

●Transmission
هههای یمنتقل شده یا ●  شدهtransmitپردازش داد
transmitحرکت دادن سیگنال بعد از ●

●Transceiver 
انتقال و دریافت سیگنال ها ●



  

Analog و Digital Signaling
هیهای یمهم انتقال داده●  ویژگ

: دیجیتال و آنالوگsignallingنوع ●
● Volt

فشار جریان الکتریکی●
 توان سیگنال الکتریکی●

ارتباط یمستقیم با ولتاژ دارد●
ولتاژ سیگنال●

سیگنال●
جریان، پالس نوری، ایمواج الکترویمگنتیک●



  

سیگنال های داده آنالوگ●
تغییر دائمی ولتاژ●
هیها ● ویژگ

دایمنه، فرکانس، طول یموج و فاز●

 : مثالی از سیگنال آنالوگ۱-۳شکل 



  

Analog و Digital Signaling
 دایمنه●

توان ایمواج آنالوگ●
 فرکانس●

تعداد دفعاتی که دایمنه سیگنال در یک بازه زیمانی چرخش دارد●
هیشود Hzبا یمقیاس هرتز (● ) سنجیده یم

 طول یموج●
فاصله دو نقطه یمتناظر در یموج●
نسبت عکس با فرکانس دارد●
هیشود feetدر یمقیاس یمتر یا فیت (● ) بیان یم



  

 فاز ●
پیشرفت ایمواج در رابطه با زیمان نسبت به یک نقطه ثابت●

 درجه تفاوت در فاز۹۰ : امواج با ۲-۳شکل 



  

Analog و Digital Signaling
یمزایای سیگنال آنالوگ در یمقایسه با دیجیتال●

یمتنوع تر است●
حمل داده بیشتر با انرژی کمتر●

 یمعایب سیگنال آنالوگ●
تنوع و نادقیق ولتاژ●
یمستعد خرابی در انتقال●

 سیگنال دیجیتال●
پالس ولتاژ●

۱ولتاژ یمثبت نشانه ●
۰ولتاژ صفر نشانه ●



  

binaryسیستم دو دویی یا ●
هیسازند● ههای از یک ها و صفرها اطلعات را یم یمجموع

)bit اعداد باینری (●
۰ و ۱یمقادیر قابل قبول: ●
پالس سیگنال دیجیتال●

 : یک نمونه از سیگنال دیجیتال۳-۳شکل 



  

byteبایت یا ●
هشت بیت کنار یکدیگر●

هینویسند ● هیخوانند و یم  کایمپیوتر ها اطلعات را یم
هیکنند ● از بیت و بایت استفاده یم

 پیدا کردن یمقدار ده دهی یک بیت●
هیآید (x^2 در ۰ یا ۱از ضرب ●  برابر یمحل x (توانی از دو) به دست یم

بیت است)



  

Analog و Digital Signaling

 تبدیل یک بایت به یمقدار دسیمال یا ده دهی آن●
یمشخص کردن یمقدار هر بیت●

تبدیل یمقدار دسیمال به بایت●
فرایند یمعکوس●

 تبدیل بین یمقدار دو دویی و ده دهی●
یمحاسبه با دست یا یماشین حساب یا ابزار●



  

تبدیل باینری به دسیمال

هیشوند0bاعداد باینری بعضی یمواقع با ● هنها یمشخص یم  در ابتدای آ
0b0001 = 0*8 + 0*4 + 0*2 + 1*1 = 1
0b1010 = 1*8 + 0*4 + 1*2 + 0*1 = 10
0b1011 = 1*8 + 0*4 + 1*2 + 1*1 = 11



  

دسیمال به باینری

14 = 8+4+2 = 1*8 + 1*4 + 1*2 + 0*1 = 0b1110
3   =    2+1  = 0*8 + 0*4 + 1*2 + 1*1 = 0b0011
6   =     4+2 = 0*8 + 1*4 + 1*2 + 0*1 = 0b0110



  

مقادیر بزرگتر
128= 1*128 + 0*64 + 0*32 +0*16 +0*8 +0*4 + 0*2 +0*1
128 = 0b10000000

162= 128 + 32 + 2
162= 1*128 + 0*64 + 1*32 +0*16 +0*8 +0*4 + 1*2 +0*1
162 = 0b10100010

0b1111000 = 
1*128 + 1*64 + 1*32 +1*16 +0*8 +0*4 + 0*2 +0*1 0 =
128 + 64 + 32 +16 = 240



  

Analog و Digital Signaling
یمزایای سیگنال دیجیتال در یمقابل آنالوگ●

قابلیت اطمینال بیشتر●
تداخل نویز کمتر●

 یمعایب سیگنال دیجیتال●
پالس هایی بیشتری در انتقال اطلعات یمشابه نیاز است●

)overheadسربار (●
اطلعاتی به غیراز داده اصلی●

به یمنظور یمسیر یابی درست و ... یمورد نیاز است●
یمانند اطلعات آدرس دهی●



  

ههها یا  data modulationسوارکردن داد
 داده بر روی انتقال دیجیتال تکیه دارد ●
 یممکن است ارتباط شبکه تنها ارتباط آنالوگ را پشتیبانی کند●
● Modem

هیدهد● کار ترجمه را انجام یم
●Modulation/Demodulation

● Data modulation
تکنولوژی تغییر در سیگنال های آنالوگ●
هیکند ● داده را برای انتقال داده برروی بستر انتقال آیماده یم



  

ههها یا  data modulationسوارکردن داد
carrier wave یموج حایمل یا ●

هیشود ● با یک سیگنال آنالوگ دیگر ترکیب یم
هیآورد ● یک سیگنال واحد به وجود یم

هیکند ● از یک نود به نود دیگر یمنتقل یم
هیهای از پیش تعریف شده است● دارای ویژگ
هدف●

رساندن اطلعات●
)data wave یا information waveیموج اطلعات (●

هیشود ● به یموج حایمل اضافه یم
هیدهد ● شاخص را یک یموج حایمل را تغییر یم



  

ههها یا  data modulationسوارکردن داد

●FM یا Frequency Modulation
هیشود ● فرکانس حایمل دستکاری یم

با استفاده از سیگنال داده●
●AM یا  Amplitude Modulation

هیشود ● دایمنه سیگنال حایمل دستکاری یم
با استفاده از سیگنال داده●



  

AM و FM



  

Simplex, Half-duplex و Duplex
●Simplex

هکطرفه● انتقال سیگنال: ی
یمانند تلویزیون●

●Half-duplex
انتقال سیگنال: دوطرفه●

در لحظه فقط یک طرف–
یک کانال ارتباطی●

walkie-talkie–در بین چندین نود به اشتراک گذاشته شده است  یمانند –
●Duplex یا Full-duplex

هیگیرد ● انتقال سیگنال: در هر دوطرف همزیمان صورت یم
هههای داده استفاده یمی شود● برای شبک



  

●Channel
یمسیر ارتباطی یمجزا بین نود ها●
جدا شده به صورت فیزیکی یا یمنطقی●

 Full-duplexیمزایای ●
افزایش سرعت●

Full-duplex و simplex, Half-duplex ۶-۳شکل 



  

Multiplexing
●Multiplexing

هیشوند ● چندین سیگنال به طور همزیمان بر روی یک رسانه یمنتقل یم
●Subchannel 

چندین کانال یمنطقی کوچکتر●
●Multiplexer یا mux

ادغام چندین کانال سیگنال ●
●Demultiplexer

هیکند ● هلهای سیگنال را جدا یم کانا
هیکند ● هنها را ایجاد یم دوباره آ



  

●TDM یا time division multiplexing
کانال را در چندین باز ٔه زیمانی یمی شکند●

Time division multiplexing ۷-۳شکل 



  

●Statistical multiplexing
انتقال دهنده بخش هر کدام را بر یمبنای اولویت و نیاز اختصاص ●

هیدهد  یم
 کاراتر استTDMاز ●

Statistical multiplexing ۸-۳شکل 



  

●FDM یا Frequency division multiplexing
یک باند فرکانسی یمختص هر زیرکانال ارتباطی●
دو نوع●

هنهای سلولی– انتقال تلف
DSLدسترسی اینترنت –

Frequency division multiplexing ۹-۳شکل 



  

●WDM یا Wavelength division multiplexing
یک ارتباط فیبر نوری●
هیکند ● چندین سیگنال نوری را حمل یم

●DWDM یا dense wavelength multiplexing
هیشود ● هههای یمدرن فیبر نوری استفاده یم برای شبک
هقالعاده بال● ظرفیت فو

Wavelength division multiplexing ۱۰-۳شکل 



  

ارتباطات بین نود ها
point-to-pointانتقال نقطه به نقطه یا ●

هتکننده● یک ارسال کننده و یک دریاف
point-to- multipointانتقال نقطه به چند نقطه ●

هتکننده ● یک ارسال کننده و چندین دریاف
broadcastانتقال ●

هتکننده یمشخص نشده– یک ارسال کننده و چندین دریاف
هیشود – در شبکه بیسیم و سیمی استفاده یم

ساده وسریع●
●Nonbroadcast

هتکننده یمشخص – یک فرستنده و چندین دریاف



  

ارتباطات بین نود ها

broadcast transmission در مقابل Point-to-point ۱۱-۳شکل 



  

Throughput و Bandwidth
●Throughput

یمیزان داده یمنتقل شده در بازه زیمانی یمشخص●
ظرفیت پهنای باند●
هتهای انقال داده شده در ثانیه● کیفیت بی

●Bandwidth
هیتواند انتقال دهد ● تفاوت یمیان بیشترین و کمترین فرکانسی که یک رسانه یم
یمحدوده فرکانسی●
هیشود (● )Hzبا هرتز سنجیده یم



  

Throughput

گهیگیری ۱-۳جدول   Throughput  انداز



  

Baseband و Broadband
Basebandانتقال ●

هیشود DCسیگنال های دیجیتال به وسیله پالس های جریان یمستقیم (● ) وارد سیم یم
نیاز است تا ظرفیت سیم به طور انحصاری تخصیص یابد●

) در یک زیمانchannelانتقال یک سیگنال (–
Ethernetیمثال: ●

Broadbandانتقال ●
یمادوله کردن سیگنال ها ●

استفاده از یمجموعه از فرکانس ها –
)RF یا radiofrequencyایمواج آنالوگ رادیویی (–

هیشود ● ههها به صورت پالس های دیجیتال  کدگذاری نم داد



  

Transmission Flaws
●Noise

هر گونه تأثیر تخریبی و ضعیف کننده بر روی سیگنال●
انواع نویز●

)electromagnetic interference یا EMIتداخل الکترویمگنتیک (●
–EMI/RFI یا radiofrequency interference

)cross talkهمشنوایی (●
–Alien cross talk
–NEXT یا near end cross talk

هیافتد terminationبه دلیل ●  اشتباه یا بد اتفاق یم
تأثیرات یمحیطی●

گریما–



  

Transmission Flaws

گماها در کابلCross talk ۱۲-۳شکل   بین سی



  

Transmission Flaws
attenuationتضعیف یا ●

از دست رفتن قدرت سیگنال به خاطر دور شدن از یمنبع ●
signal boostingتکنولوژی بهبود سیگنال یا ●

هیشوند amplifierسیگنال های آنالوگ از یک ●  رد یم
هیشود (صفحه –  کتاب)۸۹نویز هم تقویت یم

regenerationباز تولید یا ●
هیشوند – سگنال های دیجیتال یمجدد یمانند اول بازسازی یم
هیکند repeaterتکرار کننده ها یا – : سیگنال های دیجیتال را بازسازی یم

●Amplifier و repeater
 قرار دارند OSIدر لیه فیزیکی –

●



  

Transmission Flaws
latencyتأخیر یا ●

تأخیر بین انتقال و دریافت سیگنال●
علت●

طول کابل–
قرار گرفتن تجهیزات یمیانی –

●RTTیا round trip time
هیگردد ● هیرسد و به ارسال کننده بر یم زیمانی که یک بسته به یمقصد یم
هیشود ● ههگیری یم به یمیلی ثانیه انداز

هیتواند باعث خطا در انتقال شود ● یم



  

ههها هیهای معمول رسان ویژگ
انتخات رسانه شبکه●

هیهای رسانه● بر حسب نیاز شبکه و هماهنگی با ویژگ
هیهای فیزیکی رسانه ● ویژگ

●Throughput
هزینه●
اندازه و یمقیاس پذیری●
هاconnectorاتصالت یا ●
یمصونیت در یمقابل نویز●



  

Throughput
یمهمترین فاکتور انتقال ●
دلیل یمحدودیت●

قوانین فیزیک●
multiplexingتکنیک های سیگنالینگ و ●
نویز●
تجهیزاتی که به رسانه انتقال یمتصل هستند●

هعترین ●  را داردthroughputفیبر نوری سری
در یمقابل ارتباطات سیم یمسی و بی سیم●



  

هزینه
هزینه دقیق کار سختی است●
عوایمل یمؤثر در هزینه رسانه●

هتافزار یموجود، اندازه شبکه و دستمزد و سختی کار● سخ
یمتغیرهای یمؤثر در هزینه نهایی●

هزینه نصب●
هزینه بستر جدید یا استفاده یمجدد (توسعه بستر قدیمی)●
هیآورد ● هنتر کارایی را پایین یم هزینه کردن برای سرعت پایی



  

مصونیت در مقابل نویز
هیشود ● نویز باعث اعوجاج در سیگنال یم

 به رسانه انتقال وابسته استdistortion rateنرخ اعوجاج یا ●
قیبرنوری: کمترین حساسیت را به نویز دارد–

یمحدودیت فاصله در شبکه●
نصب کابل شبکه●

از یمنبع قوی برق باید دور باشد–
از سیگنال در برابر نویز حفاظت کنید●
الگوریتم های ضد نویز●



  

اندازه و مقیاس پذیری
سه یمشخصه●

segmentبیشترین نود در هر ●
segmentبیشترین طول هر ●
بیشترین طول شبکه ●

segmentوابستگی به تعداد نود در هر ●
)latency و attenuationتضعیف و تأخیر (●

هیها به طول هر ● segmentوابستگ
segmentتضعیف و تأخیر به علوه نوع ●



  

اندازه و مقیاس پذیری
segmentانواع ●

: شایمل نود های نهاییpopulatedیمسکونی یا  ●
: شایمل نود های نهایی نیستnonpopulatedغیر یمسکونی یا ●

–Link segment
segmentیمحدودیت طول ●

هیدهد ● بعد از فاصله یمشخص ، سیگنال قدرت خود را از دست یم
به درستی قابل تشخیص نیست–



  

Connector ها  و media convertor ها
●Connector

هیکند ● سخت افزاری که سیم را به تجهیز شبکه یمتصل یم
بسته به نوع رسانه یمتفاوت است●
بر هزینه تأثیر یمیگذارد●

نصب و نگهداری شبکه–
 یا یک نود جدیدsegmentسهولت در اضافه کردن یک –
تخصص یمورد نیاز برای نگهداری شبکه–

●Media convertor
ههها یا ● هیدهد شبک هههای یمختلفی راه اندازی segmentسخت افزاری که اجازه یم  ها بر روی رسان

شوند و بتوانند باهم در ارتباط باشند و تبادل سیگنال انجام دهند



  

Connector ها  و media convertor ها

 تبدیل سیم مسی به فیبر نوری۱۵-۳شکل 



  

Coaxialکابل 

م ًل یمسی)● هسته فلزی (یمعمو
احاطه شده با یک نارسانا (عایق)●

پوشش بافته شده فلزی (قیطانی یا پوششی)●
پوشش بیرونی (جلد یا غلف)●

 کابل کواکسیال۱۶-۳شکل 



  

Coaxialکابل 
یمقاویمت در یمقابل نویز بال●
هلهای زوج سیم● یمزیت نسبت به کاب

هیکند ● سیگنال را تا قبل از اینکه نیاز به تقویت کننده پیدا کند به یمسافت دورتری هدایت یم
یمعایب در یمقابل کابل زوج سیم●

گران تر است●
صدها ویژگی دارد●

Radio Guide یا RGشماره ●
تفاوت: نوع پوشش داخلی و جنس (یمیزان هدایت) هسته●

هیهای انتقال یمانند یمقاویمت (واحد اهم)– ویژگ



  

Coaxialکابل 
اندازه هسته●

American Wire Gauge یا AWGاندازه ●
هههای داده● استفاده در شبک

●RG-6 هههای کابلی جدید  اهم75 و awg ۱۸استفاده در شبک
●RG-8 غیر یمتداول و جزو دسته thicknet 10 اندازه کبل AWG  اهم50 و 
●RG-58 غیر یمتداول جزو دسته thinnet ۲۴ اندازه هسته AWG اهم۵۰ و 
●RG-59 ۲۰ یا۲۲ اندازه هسته AWG اهم۷۵ و  .

RG-59 و  RG-6بیشترین استفاده در شبکه را ●



  

Coaxialکابل 
)segmentفاصله بین دو نود (طول ●

 RG-8کابل ●
10base5 یمتر - ۵۰۰–

RG-58کابل ●
م ًل ۲۰۰– 10base2 یمتر) - ۱۸۵ یمتر (عم



  

Coaxialکابل 

F-type کانکتور ۱۷-۳شکل 

BNC کانکتور ۱۸-۳شکل  N-type

T connector



  

twisted pairکابل زوج سیم یا 
کابل های یمسی با روکش عایق رنگ بندی شده ●

 یمیلیمتر0.8 و 0.4با قطر ●
قرار گرفته در یک پوشش پلستیکی●

Twisted Pair کابل ۱۹-۳شکل 



  

twisted pairکابل زوج سیم یا 
تعداد پیچش زوج سیم بیشتر در هر فوت●

crosstalkیمقاویمت بیشتر در برابر همشنوایی یا ●
کیفیت بالتر●
قیمت بیشتر●

twisted ratioنسبت پیچ یا ●
پیچ خوردگی در یمتر یا فوت●

نسبت پیچش بیشتر ●
تضعیف بیشتر●



  

twisted pairکابل زوج سیم یا 
صدها طراحی یمختلف وجود دارد●

هیها ● وابستگ
همها, درجه یمس , نوع شیلد ،جنس شیلد● نسبت پیچش، تعداد زوج سی
هنپذیر است۴۲۰۰یک تا ●  زوج سیم ایمکا

استاندارد سیم کشی●
●TIA/EIA 568

همهای زوج سیم● انواع سی
●Cat (category) 3, 4, 5, 5e, 6, and 6e, Cat 7
هههای یمدرن بیشتر ● هیشود cat 5در شبک  استفاده یم



  

twisted pairکابل زوج سیم یا 
مزایا●

نسبتم ًا ارزان●
انعطاف پذیر●
نصب آسان●
فواصل سیم کشی قابل قبول (قبل از نیاز به تکرار کننده)●
هیکند ● نرخ های سریع انتقال شبکه را پشتیبانی یم

دو دسته بندی●
●STP یا shielded twisted pair
●UTP یا unshielded twisted pair



  

STP (Shielded Twisted Pair)
عایق بندی ویژه●
احاطه شده با شیلد فلزی (فویل)●

یمانعی برای ایمواج خارجی●
همچنین شایمل انرژی سیگنال های داخلی است●
یممکن است به زیمین یمتصل شود●

STP کابل ۲۰-۳شکل 



  

UTP (Unshielded Twisted Pair)
عایق روی هر سیم یا زوج سیم وجود دارد●

همه کابل درون یک پوشش پلستیکی●
هیچ شیلد دیگری وجود ندارد●

قیمت پایین تر، قمیت ارزان تر–

UTP کابل ۲۱-۳شکل 



  

UTP (Unshielded Twisted Pair)
● EIA/TIA standards

● cat1: voice grade – 1Mbps *
● cat2: IBM cabling system for token ring networks 4Mbps *
● cat3: Voice and data on 10BASE-T Ethernet - 16Mbps
● cat4: Token ring - 20Mbps
● cat5: 1-2 tx - 3,6 rx
● Cat 5e (Enhanced Category 5)
● Cat 6 (Category 6)
● Cat 6e (Enhanced Category 6)
● Cat 7 (Category 7)



  

UTP (Unshielded Twisted Pair)

 که پیچش آن باز شده استUTP یک کابل ۲۲-۳شکل 



  

UTP و STPمقایسه 
●Throughput

●STP و UTP یک نرخ انتقال اطلعات دارند
قیمت●

هر در قیمت های یمختلف یموجود هستند●
هرپذیری نویز● تأثی

●STP همتر است در یمقابل نویز یمقاو
اندازه و یمقیاس پذیری●

UTP و STP در segmentحداکثر طول هر ●
 یمتر۱۰۰–



  

UTP و STPمقایسه 
کانکتور●

●STP وUTP از RJ-45 هیکنند  استفاده یم
همهای تلفن از ● هیکنند RJ-11سی  استفاده یم

RJ45 و  RJ-11 کانکتور اهای ۲۳-۳شکل 



  

Termination در کابل زوج سیم به هم تابیده
●Patch cable یا Patch cord

کابل های کوتاه●
کانکتور در هر دو طرف قرار دارد●

هک ●  یمناسب کابلterminationتکنی
اولین نیاز برای ارتباط دو نود شبکه ●

●Termination ضعیف
هیشود ● ههها و نویز پذیری یم یمنجر از دست دادن داد
 TIA/EIAاستانداردهای ●

–TIA/EIA 568A
–TIA/EIA 568B



  

 TIA/EIA 568B استاندارد۲۵-۳شکل  TIA/EIA 568A استاندارد۲۴-۳شکل 



  

Straight-throughکابل ●
هیشود RJ-45کانکتور ●  در هر دو طرف به یک صورت زده یم

Crossoverکابل ●
همهای دریافت و ارسال در یک طرف عکس طرف دیگر هستند● سی

RJ-45 terminations on a crossover cable ۲۶-۳شکل 



  

Termination در کابل زوج سیم به هم تابیده

terminationابزارهای ●
سیم چین ●
wire stripperسیم لخت کن یا ●
●Crimping tool یا crimper

 سیم چین۲۷-۳شکل 



  

Termination در کابل زوج سیم به هم تابیده

بعد از اینکه کابل را آیماده کردید●
ارسال دریافت داده را در سیم آزیمایش کنید●

Wire stripper ۲۸-۳شکل  Crimping tool ۲۹-۳شکل 



  

کابل های فیبر نوری
کابل فیبر نوری●

ههای یا پلستیکی در یمرکز آن (● )coreیک (یا چند) فیبر شیش
ههها ● انتقال داد

هیشود ● پالس های نوری از لیزر ارسال یم
●LED هیگیرد  در وسط فیبر قرار یم

●Cladding
لیه از شیشه یا پلستیک که فیبر را احاطه کرده است●
تفاوت تراکم بین شیشه یا پلستیک در لبه ●
هه ●  coreباعث برگشت نور ب

هیکند – شرایط خمیدگی را یمشخص یم



  

کابل های فیبر نوری
●Buffer plastic

claddingبیرون از ●
هیکند cladding و coreاز ●  حفاظت یم

جذب نور خارج شده از فیبر–
 را گرفته buffer برای جلوگیری از کشیدگی و ... روی kevlarپوشش ●

است
یک پوشش پلستیک کولر را پوشانده است●



  

انواع یمختلفی دارد●
بر اساس نوع استفاده و تولید کننده●

دو دسته دارد●
●Single-mode
●Multi-mode 

 یک کابل فیبر نوری۳۰-۳شکل 



  

SMF (Single-Mode Fiber)
هیکند (قطر زیر coreاز ●  یمیکرون)۱۰ کوچک استفاده یم

هیکند ● هیکند که تنها در یک یمسیر حرکت یم لیزر نوری ایجاد یم
کمی بازتاب دارد–

هیها ● ویژگ
هیتر● پهنای باند بیشتر، فاصله طولن
هیشود ● برای ارتباط دو تجهیز از سرویس دهنده ها استفاده یم

هههای ● هیشود WAN و LANهزینه آن یمانع استفاده آن در شبک  یم



  

SMF (Single-Mode Fiber)

 فیبرsingle-mode انتقال در یک کابل ۳۱-۳شکل 



  

MMF (Multimode Fiber)
هیکند coreاز ●  با قطر بیشتر استفاده یم

 یمیکرون ۶۲.۵اندازه یمعمول : ●
هیکند LEDلیزر یا ●  پالس های نوری را در زاویه های یمختلف ایجاد یم
استفاده های یمعمول●

هیشود ● برای ارتباط سوییچ و روتر استفاده یم
هیشود backboneبرای ارتباط سرورها به ●  استفاده یم



  

MMF (Multimode Fiber)

 فیبرmulti-mode انتقال در یک کابل ۳۲-۳شکل 



  

MMF (Multimode Fiber)
یمزایا●

بازدهی خیلی بال●
یمقاوت بسیار بال در برار نویز●
ایمنیت بال●
 بهتر از سیم یمسیrepeaterپشتیبانی از یمسافت بال قبل از نیاز به ●
استاندارد های شبکه برای سرعت های بال در شبکه●

یمعایب●
گران تر از زوج سیم به هم تابیده●
برای اتصالت نیاز به تجهیزات ویژه دارد●



  

MMF (Multimode Fiber)
●Throughput

نرخ انتقال اطلعات یمطمئن●
هیتواند به سرعت –  نه single-mode گیگابایت در ثانیه برای هر کانال برسد (برای ۱۰۰یم

multi-mode(
قیمت●

گرانترین رسانه انتقال●
کانکتور ها ●

●ST یا straight tip
●SC یا subscriber connector or standard connector
●LC یاlocal connector
●MT-RJ یا  mechanical transfer registered jack



  

MMF (Multimode Fiber)
یمقاویمت در برابر نویز●

 یمقاوم استEMIدر برابر ●
اندازه و یمقیاس پذیری●

هیتواند یمتفاوت باشدsegmentطول ●  یم
 یمتر۴۰۰۰۰ تا ۱۵۰–
کاهش نور –

به خاطر فاصله از یمنبع نوری●
قرار گرفتن اتصال ها و کانکتور ها ●
روغن و گرد و خاک●



  

36-3شکل   MT-RJ 
(mechanical transfer-
register jack) connector

35-3شکل   LC (local connector)  35-3شکل  FC connector

34-3شکل    SC (subscriber 
connector or standard connector)

33-3شکل    ST (straight tip) 
connector



  

DTE  and DCE  Connector Cables

●DTE یا data terminal equipment
هر تجهیز کاربر نهایی (یمانند یک ایستگاه کاری یا کنسول)●

●DCE یا data circuit-terminating equipment
هیکند (یمانند یمودم)● تجهیزی که سیگنال را پردازش یم
clockهماهنگ سازی سیگنال ●



  

DTE و DCE Connector Cables
DCE و DTEارتباطات ●

●Serial 
هییابد – هسها بر روی یک خط انتقال یم پال

کابل سریال●
هیدهد– انتقال سریال را انجام یم



  

DTE و DCE Connector Cables

DB-9 connector ۳۷-۳شکل  DB-25 connector ۳۸-۳شکل 



  

DTE و DCE Connector Cables
●RS-232

EIA/TIAاستاندارد ●
هیهای لیه فیزیکی● از ویژگ

هیهای اینترفیس های همخوانtimingولتاژ سیگنال، –  ، ویژگ
انواع کانکتور●

–DB-9 و DB-25 و RJ-45
●RS-232 هیشود  ایمروز بین روتر و کایمپیوتر شخصی استفاده یم
RS-232ارتباطات ●

●Straight-through, crossover, rollover



  

Structured Cablingکابل کشی ساخت یافته یا 

●Cable plant
هیکند تا یک سیستم کابل کشی ● هتافزار هایی که کمک یم سخ

گسترده داشته باشیم
استاندارد●

هنهای تجاریTIA/EIA 568استاندارد ●  برای کابل کشی ساختما



  

 برای یک سازمانTIA/EIA استاندار کابل کشی ساخت یافته ۳۹-۳شکل 



  

 در یک ساختمانTIA/EIA کابل کشی ساخت یافته ۴۰-۳شکل 



  

Structured Cabling
اجزاء●

تجهیزات ورودی●
●MDF یا main distribution frame
Cross-connectتجهیزات ●
●IDF یا intermediate distribution frame
backboneسیم کشی ●
)telecommunication closetاتاق یمخابرات (●
کابل کشی افقی●
یمحیط کاری●



  

۴۱-۳شکل   Patch panel

Punch-down block ۴۲-۳شکل 

Horizontal wiring ۴۳-۳شکل 
 A standard ۴۴-۳شکل 

TIA/EIA outlet



  

Structured Cabling

 در استاندارد backbone برای کابل کشی ۲-۳جدول 
TIA/EIA



  

UTP روش معمول کابل کشی ۴۵-۳شکل 



  

Best Practices for Cable Installation and Management

روش کابل کشی یمناسب را انتخاب کنید●
راهنماهای نصب کارخانه را دنبال کنید●
 را رعایت کنیدTIA/EIAاستانداردهای ●

یمشکلت شبکه●
هشهایی که نصب ضعیف انجام شده است ● اغلب باید به دنبال بخ

بگردید
هیشود ● یمهارت در نصب یمانع ایجاد یمشکلت در لیه فیزیکی یم



  

منابع
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