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ﺑﺎ ﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ دوﺳﺘﺎن در  ITPROﮐﺎﻧﮑﺘﻮر  Rj45ﺑﺎ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر Rj48ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ دارد؟ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر  Rj45در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻫﺸﺖ ﭘﯿﻦ دارد واز ﭘﯿﻨﻬﺎی 1و 2و3و 6اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﭘﯿﻨﻬﺎی 4و 5و 7و 8در اﺳﺘﺎﻧﺪارد TIA/EIA 568ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ.در ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر  Rj48ﻫﻢ
از ﺳﻮﮐﺖ Rj45اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﺷﺒﮑﻬﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻟﯿﻨﮑﻬﺎ  T1و  E1ﮐﺎرﺑﺮد دارد وﻟﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪی آن ﻓﺮ ق ﻣﯿﮑﻨﺪ و
ا ﮔﺮ از زوج ﭘﯿﻨﻬﺎی 1و 2و زوج ﭘﯿﻨﻬﺎی 4و 5اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﭘﯿﻨﻬﺎی 7و 8ﺑﺮای ﺷﯿﻠﺪﯾﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﺳﺘﺎﻧﺪارد  Rj48Cﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان از زوج ﺳـﯿﻤﻬﺎی 1و 2و از زوج ﺳﯿﻢ دﯾﮕﺮ 7و 8اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪی  Rj48Sﻧﺎﻣﯿـﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻟﯿﻨﮑﻬﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ  T1و  E1از ﻧﻮع  TDMﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﯿﻨﮏ  T1ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا
اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد دارای  24ﮐﺎﻧﺎل ﯾﺎ ﺗﺎﯾﻢ اﺳـﻼت ﺑﻮده و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧـﺪ  1.544ﻣﮕـﺎ ﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛـﺎﻧﯿﻪ دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﯿﻨﮏ  E1در اروﭘـﺎ و اﯾﺮان
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و دارای  32ﮐﺎﻧﺎل ﯾﺎ ﺗﺎﯾﻢ اﺳﻼت ﺑﻮده و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ آن  2ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﺳﺘﺎﻧﺪارد  Rj48ﺑﺮای ﺳـﺎﺧﺖ ﮐﺎﺑﻞ ﻟﻮپ ﺑﮏ ﭘﯿﻨﻬﺎی  1ﺑﻪ 4و ﭘﯿﻨﻬﺎی  2ﺑﻪ  5را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻـﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  Rj48Xﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ.ا ﮔﺮ ﻟﯿﻨﮏ  E1ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ دﻗﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮاﻧﺪ دارﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﻤﻬﺎی ﺷﯿﻠﺪ ﮐﻪ ﮔﺮاﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪارات دﯾﮕﺮ وﻟﺘﺎژ ﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮔﺮاﻧﺪ وﻟﺘﺎژ ﻧﺪارد و وﻟﺘﺎژ آن ﺻﻔﺮ وﻟﺖ اﺳﺖ وﻧﮑﺘﻪ ﻋﻤﻠﯽ دﯾﮕﺮ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ا ﮔﺮ در ﺑﻌﻀـﯽ ﻣﺴـﯿﺮ ﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻮاﮐﺴﯿﺎل و ﻫﻢ ﮐﺎﺑﻞ زوج ﺳﯿﻢ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻟﯿﻨﮏ  E1ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎﺑﻞ
ﮐﻮاﮐﺴﯿﺎل در ﺣﺪود  75اﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎﺑﻞ زوج ﺳـﯿﻢ ﮐﻪ در  Rj48اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺪود  120اﻫﻢ اﺳﺖ ﺑﺮای وﺻﻞ ﮐﺮدن
اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ازﻣﺪار ﻣﭽﯿﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻣﭙﺪاﻧﺲ در ﻣﺪار اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  :ﻋﻠﯽ زوار
ﻣﻨﺒﻊ :اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ و ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﺑﺪوﻧﻪ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ و ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دارای اﺷﮑﺎل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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