
 

 

 آموزش سوکت زدن کابل شبکه 

 .این مقاله در راستای آموزش سوکت زدن کابل شبکه برای شما عزیزان تهیه شده است

اصطالحا سوکت زدن   RJ-45 در دنیای پسیو شبکه به اتصال زوج های به هم تابیده کابل های شبکه به سوکت شبکه از نوع

 .کابل شبکه می گویند

 .سر کابل های شبکه اتصاالت با سوکت برقرار باشدبرای راه اندازی شبکه در هر مجموعه ای نیاز است که در دو 

معموال از قیمت باالیی برخوردارند و    پچ کورد ها ) کابل های که طول مشخصی دارند و دو سر آن سوکت موجود است (

 .همچنین طول های ثابتی دارند

ا جدا کنید و با سوکت زدن به دو سر آن  از کابل ر به همین دلیل بهتر است که در بعضی موارد دست به کار شده و متراژ مد نظر

 .اندازی کنیم شبکه دلخواه خود را راه

به درستی متصل شده باشند و ترتیب   RJ-45 های برای این که بتوانید به درستی شبکه را راه اندازی کنید نیاز است که سوکت 

 .رعایت شده باشد رنگی موجود در آنها به درستی

نیازمند صبر می باشد به دلیل اینکه اگر جای یکی از   ملیات سوکت زدن کار بسیار حساسی است و باید دقت داشته باشید که ع *

 .شبکه شما به درستی کار نخواهد کرد  سیم ها جا به جا شود

 .آموزش ببینید  تا انتهای این مقاله همراه ما باشید و آموزش سوکت زدن کابل شبکه را به صورت گام به گام

 چه ابزار هایی برای سوکت زدن کابل شبکه نیاز داریم ؟

 .برای سوکت زدن کابل شبکه و یا شروع آموزش سوکت زدن کابل شبکه به تعدادی ابزار نیاز دارید

برند های مختلف لگراند ، نگزنس ، لویتون و با  کابل با  کابل شبکه : اصلی ترین جز برقراری ارتباط در شبکه می باشد. در بازار

 .می باشد. انتخاب کابل شبکه به انتظاری شما از شبکه دارید بر میگردد Cat 5, Cat 6, Cat 7 انواع

 .مورد تایید است تست فلوک می باشد که از نظر کیفیت و پاس شدن لگراند کابل شبکه در بین برند های موجود پیشنهاد ما

کابل متصل می شود و بعد از آن می توان کابل   به قطعه ای گفته می شود که در ابتدا و انتهای دو سر  : (RJ-45) سوکت شبکه

 .سوییچ ، کارت شبکه و غیره می توان متصل کرد را به تجهیزاتی مثل روتر ،

 .انجام می دهد آچار شبکه : به ابزاری گفته می شود که عملیات اتصال سوکت شبکه به کابل شبکه را

 .به ابزاری گفته می شود که توسط آن می توان روکش کابل را جدا کرد : (Stripper) استریپر

https://viranet.ir/product/انواع-کابل-شبکه-لگراند/
https://viranet.ir/مقالات/تست-فلوک-کابل-شبکه-چیست؟/


 

 

تستر کابل : این ابزار به جهت اطمینان از اتصال درست سوکت شبکه به دو سر کابل و بر قراری ارتباط ابتدا و انتهای کابل می  

 .باشد

کابل در هنگان جا به جایی آسیب کمتری ببیند و   عث می شود که سوکت و اتصال آن باکاور سوکت شبکه : استفاده از کاور با

 .زیباتر به نظر می رسد از نظر ظاهری نیز محل اتصال

 .برای استفاده از کاور باید قبل از زدن سوکت کابل شبکه شبکه از درون کاور رد کنید

 .ز زدن سوکت استفاده می شودهای اضافی پس اچین : از این ابزار برای بریدن سیمسیم

روکش کابل شبکه استفاده می کند. این مورد به   خیلی از پسیو کار های شبکه از تیغ موکت بری یا سیم لخت کن برای جداسازی

به کابل کمتری است   دارد اما با توجه به اینکه کار کردن با استریپر آسان تر و دارای ریسک آسیب  توانایی و تجربه فرد بستگی

 .یشنهاد ما به شما استفاده از استریپر می باشدپ

 

  



 

 

 شبکه  کابل

بل شبکه و ویژگی های آن می  در باال علت استفاده کمتر از پچ کورد را برای شما عزیزان گفتیم حاال در این بخش به معرفی کا 

 .پردازیم

هیچ   Cat 6 و Cat 5e سوکت زدن کابل های .می باشد Cat 6 و Cat 7 پر فروش ترین کابل های شبکه در ایران از نوع

 .به علت وجود شیلد کمی متفاوت است Cat 7 تفاوتی با یکدیگر ندارد اما کابل های 

است ، سوکت آن   Cat 6 باشد. یعنی اگر کابل شما  ما حتما از یک استانداردباید حتما توجه داشته باشید که کابل و سوکت ش 

 .که از کابل و سوکت یکسان استفاده نکنید مشکلی به وجود نمی آید باشد. در صورتی Cat 6 هم باید

حتی در صورت استفاده از تستر کابل شبکه ارتباطات شما تایید خواهد شد ولی سرعت تحویلی به شما دیگر اندازه کابل نخواهد  

 .بود

از سوکت های دارای شیلد نیز استفاده کنید تا نویز روی   در نظر داشته باشید که اگر کابلی استفاده می کنید دارای شیلد است باید

 .ودش  کابل به خوبی حذف 

 

  



 

 

 در نحوه سوکت زدن کابل شبکه  بندی رنگ

نظر کارکرد در   رنگ بندی تفاوت چندانی ندارد و از در دنیای شبکه دو استاندارد رنگ بندی وجود دارد. این دو استاندارد در

 .هم هستند  شبکه نیز بسیار شبیه به

• T-568A 

• T-568B 

 T-568A استاندارد

صورت زیر  ی سوکت زدن کابل شبکه بهدر نحوه T-568A بندی استانداردبینید، ترتیب رنگهمین طور که در تصویر باال می

 : هست

می باشد که این ترتیب در زیر برای شما   A بوط به کالسدر تصویری که در رو به رو برای شما قرار دادیم ترتیب رنگ بندی مر

 : نوشته شده

 ایقهوه ، ایقهوه سفید ، نارنجی  ، آبی سفید  ، آبی ، نارنجی  سفید سفید سبز ، سبز ، 

 

 T-568B ندارداستا

 : برای شما قرار داده شده است که این رنگ بندی در زیر برای شما نوشته شده است B در تصویر رو به رو استاندارد کالس

 ای ای ، قهوهسفید نارنجی ، نارنجی ، سفید سبز ، آبی ، سفید آبی ، سبز ، سفید قهوه

 .که ها از این رنگ بندی استفاده می شودمرسوم است و تقریبا در تمامی شب B امروزه رنگ بندی کالس



 

 

 

  



 

 

 آموزش تصویری سوکت زدن کابل شبکه 

کابل را از کاور سوکت در گام اول از آموزش سوکت زدن کابل شبکه اگر میخواهید که از کاور سوکت استفاده کنید باید 

 .شبکه رد کنید

 

ب  استریپر استفاده کنید. در استفاده از استریپر بدون آسی در گام بعدی باید روکش کابل را جدا کنید. برای این کار می توانید از

 .روکش آنرا جدا می کنید رساندن به کابل 

 .برای انجام این کار باید کابل را بین دهانه و تیغه قرار دهید و با چرخاندن دو یا سه دور استریپر روکس را به راحتی جدا کنید



 

 

 

ها وجود  هم تابیده شدن. پیچ و تابی که در زوج زوج، به 4ها در بینید که سیمزمانی که روکش کابل شبکه رو جدا کردید، می

کنید و کنار هم   ها رو صافورد نظر خودتون سیمها رو از هم جدا کنید و طبق استاندارد مسیم  داره برای حذف نویز هست. این

 .قرار بدید

 .پس از جدا کردن روکش کابل چهار زوج سیم به هم تابیده را مشاهده می کنید

 



 

 

 .زوج سیم ها را کمی از یکدیگر باز کنید و پوشش اضافی میان کابل را جدا کنید

 

 .سپس زوج سیم های تابیده شده را از یکدیگر باز کنید و آن ها را صاف کنید

 

 .آنها را در کنار یکدیگر قرار دهید و مرتب کنید و اضافی سر آنها را با سیم چین بچینید B بر اساس رنگ بندی کالس



 

 

 

را در پین های مخصوص به خود قرار  کامال با دقت و بدون بر هم خوردن سیم ها آنها را وارد سوکت شبکه کنید و هر کدام 

 .دهید

 

 .سپس پس از اطمینان از قرار گیری درست در سوکت شبکه با استفاده از آچار پانچ اقدام به پانچ سوکت نمایید



 

 

 

 .در مرحله آخر کاور سوکت شبکه را بر روی سوکت کشیده و کابل شما آماده تست می باشد

 

 .برای تست کابل شبکه هر دو سر آن را به دستگاه تستر کابل شبکه متصل نمایید و دستگاه را روشن کنید



 

 

 

 .یک تا هشت روشن شدند یعنی اینکه سوکت شما به درستی زده شده استاگر عدد های روی دستگاه تستر به ترتیب از 

 

 مفید بوده باشه  به پایان این آموزش رسیدیم و امیدواریم که توضیحات و ویدیویی که برای شما آماده کردیم برایتان 

 این آموزش توسط تیم اجرایی ویرا شبکه کاسپین برای شما عزیزان آماده شده است 

 ( اینستاگرام ما  مراجعه کنید ) صفحه ویرا شبکه کاسپین  جهت مشاهده نمونه پروژه ها به صفحه اینستاگرام

https://viranet.ir/
https://www.instagram.com/viranet.co/?hl=en

