
با انواع رنگ بندی کابل کراس آشنا  
 !شوید 

آشنا بشویم. کابل کراس   کراس  کابل   بندی   رنگ  در این مقاله قصد داریم درباره کابل کراس و
کابل   سری  یک  که  است  شبکه  کشی  کابل  از  نوعی  بلکه  نیست،  شبکه  کابل  از  نوع  یک 
مخصوص دارد. در مقاالت قبلی به این موارد اشاره کوچکی داشته ایم و در اینجا می خواهیم  

در رابطه با رنگ بندی  هم کابل کراس را به شما معرفی کنیم و هم اینکه خصوصا قرار است  
آن صحبت کنیم که اگر مقاالت قبلی ما را خوانده باشید، متوجه می شوید که چقدر رنگ 
این   به  بیشتر  که  باشید  ما  همراه  مقاله  این  در  نتیجه  در  است.  مهم  ها  کابل  در  بندی 

 .موضوعات بپردازیم
 

 در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟ 
 کراس   کابل   بندی   رنگ •
 چیست؟   کراس   کابل  •
  کنیم؟   استفاده   کراس   های   کابل   از   چگونه  •
  باشد؟   می   صورت   چه  به   کراس   کابل   بندی   رنگ •
 چیست؟   استریت   کابل   بندی   رنگ  با  کراس   کابل   بندی   رنگ   تفاوت  •
 داریم؟   نیاز   همیشه   کراس   کابل   به   ما   آیا  •
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 رنگ بندی کابل کراس 
بشویم الزم است که اول از همه این کابل کراس را   کراس  کابل  بندی  رنگ قبل از اینکه وارد

بشناسیم. کابل کراس، کابل کراس اور، کابل متقاطع یا کابل کراس اور اترنت )بله درست  
است! با همه این نام ها شناخته می شود( در واقع دو دستگاه شبکه اترنت را به یکدیگر  

یک سری موقعیت ها که مثال روتر   متصل می کند. این کابل ها ساخته شده اند که موقتا در
وجود ندارد، ارتباط را در شبکه های هاستینگ برقرار کنند. این کابل ها تقریبا شبیه کابل پچ 
دانستن   کابل پچ متفاوت است.  با  ها  آن  تفاوت که سیم کشی درون  این  با  ها هستند 

 .بسیارحائز اهمیت است شبکه   پشتیبانی  شاخص های اصلی این کابل ها در مبحث

https://comco.computer/%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/


 

 کابل کراس چیست؟ 
  چیست باید اول از همه کابل پچ یا همان کابل استریت یا  کراس  کابل  برای اینکه بدانیم

Straight   را بشناسیم. کابل استریت می تواند دو دستگاه متفاوت مثل کامپیوتر و سوئیچ را
را انجام می دهد و این کابل دو  به یکدیگر وصل کند. حال کابل کراس برعکس این کار 
دستگاه از یک نوع را به یکدیگر متصل می کند. سیم کشی داخل این کابل ها سیگنال های  

 Crossover تغییر می دهد و این کابل ها معموال قرمز هستند و کلمه   ارسال و دریافت را
روی بسته بندی آن ها وجود دارد تا ما آن ها را با کابل های پچ اشتباه نگیریم. این نوع 

 .دارد کامپیوتری  های   شبکه   پشتیبانی  کابل ها نقش مهمی در خدمات

https://en.wikipedia.org/wiki/Crossover_cable
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 چگونه از کابل های کراس استفاده کنیم؟ 

را بشناسید باید نحوه استفاده از آن را یاد بگیرید. چیزی   کراس  کابل   بندی   رنگ  قبل از اینکه
که مد نظر است این اسکه شما فقط برای اتصاالت شبکه ای مستقیم به کابل های کراس  

یچ شبکه، با استفاده از کابل  نیاز دارد. متصل کردن یک کامپیوتر به یک روتر قدیمی یا سوئ
بشود   شبکه   نگهداری  کراس به جای کابل معمولی می تواند باعث ایجاده اختالل در ارتباط یا

از بین برود. پس در نتیجه باید حواستان به  و باعث می شود که کارکرد صحیح لینک ها  
 .این موضوع باشد و این موضوع را فراموش نکنید

 رنگ بندی کابل کراس به چه صورت می باشد؟ 

در تمامی دستگاه ها یکسان است. در واقع شما باید حتما   کراس  کابل   بندی  رنگ معموال
  پشتیبانی   خدمات  و اختاللی دراین رنگ بندی را با دقت رعایت کنید که خدایی نکرده مشکل  

سطه ایجاد نشود. پس اول از همه به سراغ طرف اول کابل به این وا افزار   سخت   و   شبکه 
کراس می رویم و ببینیم که رنگ ها به ترتیب باید چگونه باشند. این رنگ بندی به شرح زیر  

 :است
سفید سبز، سبز، سفید نارنجی، آبی، سفید آبی، نارنجی، سفید قهوه ای و در نهایت هم قهوه  

 .ای قرار می گیرد
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ان کابل هم باید به رنگ بندی کابل کراس دقت کنیم. این رنگ بندی  حال در طرف دوم هم 
 :به شرح زیر می باشد 

سفید نارنجی، نارنجی، سفید سبز، آبی، سفید آبی، سبز، سفید قهوه ای و در نهایت باز هم  
 .قهوه ای که در ردیف آخر قرار می گیرد

 
 تفاوت رنگ بندی کابل کراس با رنگ بندی کابل استریت چیست؟ 

رسما تفاوت چندانی با کابل   کراس  کابل  بندی  رنگ ، اور  کراس   و   استریت   کابل   تفاوت  در
فقط رنگ  استریت ندارد. تنها چیزی که الزم است شما بدانید این است که کابل استریت،  

بندی طرف اول کابل کراس را دارد و در طرف دوم، رنگ بندی باید دقیقا شبیه به همان طرف  
اول بماند. البته بدیهی است که اینطور هم می ماند. به این خاطر که وقتی شما کابلی را 
مستقیم یا همان استریت وصل می کنید، دیگر طرف اول و طرف دوم با یکدیگر متفاوت  

هر دو شبیه به هم هستند. حال برای اینکه توضیح را کامل کنیم بد نیست که به نیستند و  
 :رنگ بندی کابل استریت نیز بپردازیم 

سفید سبز، سبز، سفید نارنجی، آبی، سفید آبی، نارنجی، سفید قهوه ای و در نهایت قهوه ای  
 .که در آخرین ردیف قرار می گیرد
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ندی کابل شبکه استریت شبیه به همان رنگ بندی  دقت کردید که چه اتفاقی افتاد؟ رنگ ب 
 .ای در آمد که ما برای طرف اول آن را ذکر کردیم

 
 آیا ما به کابل کراس همیشه نیاز داریم؟ 

را می دانید بد نیست که به سراغ یک سری از اطالعات   کراس  کابل  بندی   رنگ  حال که
میالدی استفاده می   2000و    90اضافی نیز برویم. از کابل های کراس معموال در دهه های  

ت پشتیبانی نمی  کردند. در آن زمان اترنت های شناخته شده معموال از کابل های استری
کردند و برای همین هم متخصصان نرم افزار مجبور بودند که از کابل های کراس استفاده  
کنند. در واقع هر دو استاندارد های اترنت، یعنی استاندارد های عادی و فست، طراحی شده  
 اند تا از سیم های مشخصی برای هر دو سیگنال های دریافتی و ارسالی استفاده کنند. این 
استاندارد ها در واقع به دو نقطه پایان برای ارتباط از راه یک دستگاه وصل کننده نیاز داشتند  
تا از بوجود آمدن اختالالت مختلفی که به دلیل استفاده از یک سیم برای ارسال و دریافت  

 .بوجود می آمد، جلوگیری کنند
برای جلوگیری از اختالالت   آمد تا امکان تشخیص خودکار را MDI-X حال در اینجا تکنولوژی

سیگنالی انجام بدهد. این موضوع به اترنت ها این امکان را می داد که به صورت خودکار 
تشخیص بدهند که دستگاهی که در سوی دیگر است از کدام جریان سیگنال باید استفاده  

ر های پهنای  کند و بر همین اسا استفاده از سیم های دریافت و ارسال را تنظیم کند. اکثر روت
باند خانگی در اترنت خود از این قابلیت بهره مند هستند و گیگابیت اترنت ها هم این  
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قابلیت را به عنوان یک استاندارد به کار برده اند. حال شما باید توجه داشته باشید که کابل  
های کراس برای اتصال دو دستگاه یا دو کالینت اترنت طراحی شده است که هیچکدام از  

 .ن ها برای گیگابیت اترنت طراحی نشده است آ
 


