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انواع مدهلاي کابل کشي

♦10Base2
♦10Base5

♦10BaseT
♦10BaseF

اترنت سخت
10Base5

مگابيت برثانيه ١٠با سرع  RG-8استفاده از كابل هاي سخت  •

متر ٥٠٠حداكثر طول كابل •

متر است از  ٥٠كه حداكثر طول آن  AUIهر كامپيوتر شبكه از طريق يك كابل•

.به كابل اصلي شبكه متصل است گيرنده/طريق وسيله اي به نام فرستنده

.پنج زوج سيم به هم تابيده شده روكش دار است•

دو زوج سيم فوق براي ورود و خروج داده ها •

ورود و خروج سيگنال هاي كنترلي اختصاص دارند دو زوج ديگر به•
از پنجمين زوج سيم استفاده زيادي نمي شود و  مي توان در مواردي از آن براي •

. گيرنده استفاده نمود/تغذيه فرستنده

گيرنده /فرستنده•

تشخيص وضعيت سيگنال حامل در كانال •

كشف تداخل •

كامپيوتر   ٨گيرنده ها، در برخي از آنها امكان اتصال /براي كاهش تعداد فرستنده•
.گيرنده وجود دارد/به يك فرستنده

اترنت سخت
10Base5

Ethernet implementation
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اجزاي شبكه اترنت سخت

 

ــده    فرســـتنده / گيرنـ
ــل   پايـــان دهنـــده   كابـ
ــبكه      ــارت شـ كـ

Aكابـــل  U I  
ــول   ــداكثر طـ ــتر 50حـ  م

ــبكه  ــارت شـ كـ
(N IC )  

ــخت    ــم محورسـ ــل هـ كابـ
5حـــداكثر طـــول ــتر 00  م

  

اترنت نرم
10Base2

اين نوع كابل هاي شبكه، داراي انعطاف پذيري باال و قيمت پايين تري  مي باشند♦

صدم اينچ مي باشد ٢٥قطر كابل هاي نرم حدود ♦

متر مي باشد ١٨٥حداكثر طول كابل شبكه برابر با ♦

.تعداد كاربران آن نسبت به شبكه كابل سخت كمتر است–

.گيرنده حذف شده است/فرستنده♦

در شبكه هاي اترنت نرم استفاده  مي شود  RG-58از كابل هاي هم محور  ♦

به كابل شبكه متصل مي گردد BNC-Tهر كارت شبكه از طريق يك كانكتور ♦

Ethernet implementationكابل كشي اترنت نرم

 

اترنت نرم

كابلهم  
محورنرم 

 
B (نري)  N C كانكتور 

پايان دهنده ٥٠ اهمي 
B ( نري) N C

 

  كارت شبكه

مادگي   BN C  كانكتور



٣

اترنت ستاره اي

به تدريج از رده خارج شده اند 10Base2و  10Base5امروزه شبكه هاي  •

 UTPاز زوج سيم هاي  استفاده •

 UTPزوج سـيم   ٤كـه شـامل   (  RJ-45تمام ايستگاه هاي شبكه از طريق يك كابـل  •

. متصل مي شوند )هاب  (به  يك ايستگاه مركزي ) است

ــا هــاب  • ــاه هــاي خروجــي خــود   داده ه ــه تمــام درگ ــد و آن را ب ــي كن را دريافــت م

.ارسال  مي دارد

:دونوع مختلف  •

•10BaseT

•100BaseT

.متر  مي باشد ١٠٠برابر با  RJ-45حداكثر طول كابل  •

:مزيت  •

رخ دهـد، فقـط همـان ايسـتگاه از      RJ-45چنانچه خرابي در يكي از كابـل هـاي   •

.كار  مي افتد و ساير ايستگاه هاي شبكه به كار خود ادامه  مي دهند

اترنت ستاره اي

Ethernet implementation

انواع استانداردهاي اترنت سريع

♦100Base-T4 
بين هر ايستگاه و هاب استفاده  مي شود UTPزوج سيم  ٤از –

.  براي ارسال و دريافت داده ها استفاده مي گردد ٤و  ٣از زوج سيم هاي شماره –

ارسال به صورت يك طرفه –

براي انجام  ٢و يك رشته سيم از زوج شماره  ١يك رشته سيم از زوج سيم شماره –

. عمليات تشخيص حامل و تشخيص وقوع تداخل استفاده مي شود

 

ايستگاه   P سمت ، M D زيراليه  P سمت هاب ، M D زيراليه 

 زوج١ 

 زوج٢ 

 زوج٣ 

 زوج٤ 

سيگنال   تشخيص
 حامل/كشف تداخل

سيگنال   تشخيص
 حامل/كشف تداخل

انواع استانداردهاي اترنت سريع

♦100Base-TX

.بين هر ايستگاه و هاب استفاده  مي  گردد STPو يا  UTPاز دو زوج سيم ♦

♦100Base-FX 

.از دو رشته فيبر نوري براي اتصال هر ايستگاه به هاب استفاده  مي شود♦

ميكرون  ١٢٥ميكرون و قطر غالف  ٦٢/٥ا ز فيبر نوري چند مد با قطر مغزي استفاده ♦

NRZ-Iاز پروتكل كد گذاري استفاده ♦
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Fast Ethernet implementationFast Ethernet implementation

Gigabit Ethernet implementationGigabit Ethernet implementation
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