
فارسی

آشنایی کامل با انواع کیستون شبکه

قبال در معرفی تجهیزات شبکه به کیستون اشاره کردیم و حال قرار است به سراغ انواع کیستون

شبکه برویم. یکی از تجهیزات شبکه که به عنوان رابط بین کابل شبکه و دیگر تجهیزات آن

مانند سوئیچ و پچ پنل عمل می کند. کیستون در واقع همان پریز شبکه است که با توجه به

نوع کاربردش، انواع متفاوتی هم دارد که دقیقا در این مقاله به سراغ همین “انواع کیستون

شبکه” می رویم. در اینجا قرار است قبل از هرچیزی ببینیم که این کیستون چیست و در نهایت

انواع آن را در دسته بندی های مختلف مورد بررسی قرار بدهیم. در ادامه همراه ما باشید.

دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟ 
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انواع کیستون شبکه
قبل از اینکه وارد بحث انواع کیستون شبکه بشویم بد نیست که دقیق تر بدانیم که این کیستون چیست و چه

استفاده ای در شبکه دارد. کیستون شبکه یا همان پریز شبکه یکی از مهمترین قطعات در پشتیبانی شبکه می باشد

که وظیفه آن، برقاری ارتباط بین کابل شبکه و دیگر تجهیزات پسیو شبکه می باشد. برای همین هم هستش که

انتخاب نوع کیستون بسیار اهمیت باالیی دارد و نباید به سادگی از کنار آن بگذریم. این کیستون شبکه نقش

مهمی در شبکه ایفا می کند و در واقع از یک طرف به کابل شبکه متصل می شود و از طرف دیگر هم به پورت

مادگی، RJ45، RJ11 و … وصل می شود. حال دیگر بهتر است که به سراغ انواع کیستون شبکه برویم و دسته

بندی های مختلف آن را بررسی کنیم. 

این دسته بندی ها سه نوع هستند که بر اساس نوع شیلد، بر اساس Category و براساس جنس بدنه کیستون

های شبکه را از یکدیگر جدا می کنند که انتخاب آن ها برای کاربران شبکه بهتر صورت بگیرد. در این مقاله انواع

هر 3 نوع این دسته بندی ها را بررسی خواهیم کرد.
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انواع کیستون شبکه بر اساس نوع شیلد آن ها

کیستون شبکه با توجه به نوع شیلد به دو دسته UTP و SFTP تقسیم بندی می شود که هر دو آن ها را توضیح خواهیم داد.

UTP کیستون شبکه

این نوع کیستون از انواع کیستون شبکه مناسب کابل شبکه UTP می باشد که این کابل ها شیلد و فویل ندارند. این نکته را باید مد نظر داشته

باشیم که باید حتما اتصال این کیستون ها از طریق سوکت شبکه برقرار بشود این نکته واضح و مهمی برای  نگهداری شبکه است و برای همین

هم باید از پچ کورد شبکه استفاده کنیم که این کار به راحتی انجام بگیرد.

SFTP کیستون شبکه

در این مورد از انواع کیستون شبکه باید کابل شبکه ما به طبع SFTP باشد که این کابل ها دارای شیلد و فویل دارند. این نوع کیستون با توجه

به اینکه شیلد دارد، قیمت آن از کیستون شبکه UTP باالتر است و مسلما همین شیلد به آن مزایای زیادی را می دهد و خطرات آن را نیز کاهش

می دهد.

Category یا CAT انواع کیستون شبکه بر حسب

معنی لغوی Category دسته بندی می شود و اینجا هم در واقع به یک چنین مفهومی اشاره می شود منتهی دسته بندی این کیستون ها بر

اساس عدد و حرف است. در این مورد از انواع کیستون شبکه ، کیستون شبکه بر اساس کارایی، استاندارد سرعت و نسل تکنولوژی در  خدمات

پشتیبانی شبکه و سخت افزار به کار رفته در آن دارای دسته بندی های مختلف می شود. این طبقه بندی که به طور اصطالح به آن CAT هم می

گویند از CAT1 شروع می شود و تا CAT8 هم ادامه پیدا می کند. امروزه بیشتر از کیستون های CAT5 به باال در شبکه استفاده می کنند و

استفاده از CAT های قبل از این تقریبا می توان گفت که منسوخ شده است و دیگر کسی از آن ها حداقل در شبکه استفاده نمی کند.

CAT5 کیستون

این نوع کیستون پا�ن ترین طبقه بندی در میان کیستون های شبکه است که این پریز ها توانایی انتقال داده را با سرعت 100 مگابیت بر ثانیه

و با پنهای باند 100 مگاهرتز را دارد.

CAT5e کیستون

این کیستون از انواع کیستون شبکه نسخه توسعه یافته همان CAT5 است که سرعت انتقال آن بیشتر است و تا 1000 مگابیت بر ثانیه هم می

رود اما پهنای باند آن همان 100 مگاهرتز است.

CAT6 کیستون

این مورد یکی از پر کاربرد ترین کیستون ها در بازار است به این خاطر که هم قیمت چندان باالیی ندارد و هم اینکه سرعت و پهنای باند باالتری

را به نسبت CAT5 و نسخه توسعه یافته آن دارد.

CAT6a کیستون

این یکی هم نسخه پیشرفته تر و قوی تر شده کیستون CAT6 می باشد. این نوع کیستون سرعت انتقالی در حدود 10 گیگابیت بر ثانیه را دارد و

از پهنای باند 500 مگاهرتز هم پشتیبانی می کند.

CAT7 کیستون

مسلما این مورد از انواع کیستون شبکه از CAT6a هم قوی تر و بروز تر است و سرعت و پهنای باند باالتری هم دارد. این کیستون در حداکثر

طول 100 متر، می تواند از سرعت 10 گیگابیت بر قانیه و پهنای باند 600 مگاهرتز پشتیبانی کند.

CAT7a کیستون

همانطور که از نام آن پیداست نسخه پیشرفته تر CAT7 می باشد که سرعت انتقال آن مانند همان است اما پهنای باند 1200 مگاهرتز را

پشتیبانی می کند.

CAT8 کیستون

این یکی در واقع آخرین نوع از انواع کیستون شبکه است که به بازار عرضه شده است و باالترین سرعت و پهنای باند را پشتیبانی می کند.

معموال شرکت ها و سازمان های بزرگ از این کیستون استفاده می کنند که می تواند در حداکثر طول 30 متر، سرعت 40 گیگابیت و پهنای باند

2000 مگاهرتز را پشتیبانی کند.

انواه کیستون بر اساس جنس بدنه آن ها

انواع کیستون شبکه بر اساس جنس به دو دسته فلزی و PVC تقسیم بندی می شوند. معموال کیستون های SFTP از فلز و UTP از PVC می

باشند. در بسیاری از موارد که کابل شبکه از کنار کابل برق رد می شود از کیستون فلزی استفاده می کنند که سیم ارت بتواند به بدنه فلزی

کیستون وصل بشود و مسر عبور جریان القایی تا چاه ارت کامل شود.

انواع کیستون شبکه بر اساس ابعاد آن

کیستون شبکه با توجه به مقدار فضایی که در قاب یا ترانک اشغال می کند به دو دسته کیستون شبکه باریک یا تک ماژول و کیستون شبکه پهن

یا دو ماژول تقسیم بندی می شود. اینطوری که 2 عدد کیستون تک ماژول ترانکینگ یک خانه را اشغال می کنند در حالی که 1 عدد کیستون دو

ماژول یک خانه را اشغال می کند.
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