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راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻮچ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۴۰و  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ )ﺑﺨﺶ دوم(

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺒﮑﻪ ،دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد در ﯾﮏ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن  Call for interestﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻬﻢ ﺑﺤﺚ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺴﯿﺮ و راﻫﮑﺎری ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ،2006در ﺧﺼﻮص
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  40و  100ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺣﻀﻮر درﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ .از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻤﯿﺘﻪای ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ و  (High Speed Study Group (HSSGﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ زﺣﻤﺎت اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ
از آن زﻣﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎ در ﺣﺎل
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اداﻣﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻮل اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﺸﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۴۰و  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ« اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ
ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  40و  100ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ از ﻧﻮع ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ از
اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی ﻓﯿﺒﺮﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﻓﯿﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺎژول را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ﺧﺮاب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻮر را ﺑﻪ ﻣﺎژول ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻫﻢﺗﺮاز ﻧﺒﻮدن ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ،اﻧﺪازه و ﻧﺤﻮه
ﻧﺼﺐ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﻫﻢﺗﺮازی و دﻗﺖ زﯾﺎدی
ﮐﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎی ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎده ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی
 Twisted Pairاﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر )ﻣﺎﻧﻨﺪ  (RJ-45را ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮد ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻧﺴﻞﻫﺎی
ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ
ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از آنﻫﺎ اﻣﺮوزه ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﺑﻞ و ﻣﺎژول ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎزﺗﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻣﺮﮐﺰ داده راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ،ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ ،ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖاﻓﺰاری دﯾﮕﺮ
راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻮچ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۴۰و  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ )ﺑﺨﺶ اول(

ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎی FC
اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﺮزش ﺷﺪﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی  Single-modeاﺳﺖ .از
اﯾﻦ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎرف  Single-modeاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻋﺒﺎرت  FCاز ﮐﻠﻤﺎت  Ferrule Connectorﯾﺎ  Fiber Channelﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوز
اﯾﻦ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎی  SCو  LCدادهاﻧﺪ و از ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر  FCﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ST
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی  Multi-modeاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮد ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی Multi-
 ،modeدر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  Campusﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺎژول،
ﺑﻪ اﺻﻄﻼح از ﺳﺮﻧﯿﺰه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮏ اﺳﺘﻮاﻧﻪ  2.5ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی از ﺟﻨﺲ ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﯾﺎ ﭘﻠﯿﻤﺮ دارد ﺗﺎ ﻓﯿﺒﺮ را ﻧﮕﻪ
دارد .ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﻧﯿﻢدور ،ﺳﺮﻧﯿﺰه در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻓﯿﺒﺮ ﻣﺤﮑﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﺎم  STﺑﺮﮔﻔﺘﻪ از ﮐﻠﻤﺎت
 Straight Tipاﺳﺖ.

ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر SC
اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ  STاز ﯾﮏ اﺳﺘﻮاﻧﻪ  2.5ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب
اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ زﯾﺎدش )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ  (STاﺳﺘﻘﺒﺎل زﯾﺎدی از آن ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ،STاﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ در TIA-568-A
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺳﺎدهای دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﻓﺸﺎر ،در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎی LC
 LCدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی دارد .اﯾﻦ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ از اﺳﺘﻮاﻧﻪ  1.25ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ
و در ﮐﻞ اﻧﺪازه آن ﻧﺼﻒ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎی  STاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  SCدارﻧﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﻮدن ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻓﯿﺒﺮ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎی MPO/MTP
ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه ،ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر  MPOاﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر از  10ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﯾﻦ
ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺗﻌﺪاد ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﮐﻢ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ آنﻫﺎ در  Patch Panelﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺳﺨﺖ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﺗﮑﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻠﻨﺪی در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
 Easy Tabﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ MPO .ﻣﺨﻔﻒ ﻋﺒﺎرت Multiﬁber
 Push-Onاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ دو ﻧﻮع ﻧﺮ و ﻣﺎده دارﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺪام ﻧﯿﺰ دارای دو ﻣﺪل  12ﻓﯿﺒﺮ و  24ﻓﯿﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺎﻟﺖ  12ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  40ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ و ﺣﺎﻟﺖ  24ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  100ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺮﺧﯽ
از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر  24ﻓﯿﺒﺮ ،از دو ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر  12ﻓﯿﺒﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد) .ﺷﮑﻞ  .7ب( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺮﻋﺖ  25ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﻫﺮ ﻓﯿﺒﺮ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ،ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  400ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ،
 16ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ،ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  25ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

شکل ) :7الف( :حالت  12پین
)ب( :حالت  24پین با دو
)پ( :حالت 24
کانکتور
پین با یک کانکتور

ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  10ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل داده ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ارﺗﺒﺎط دو
ﻓﯿﺒﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ارﺳﺎل/درﯾﺎﻓﺖ( ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ارﺗﺒﺎﻃﺎت  Full Duplexرا ﻣﯿﺴﺮ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .از دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ اﺗﺼﺎل ﻫﺮ  12ﯾﺎ  24ﻓﯿﺒﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻓﯿﺒﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺪازه
ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎی  MPOدر ﺣﺪ ﻧﺎﺧﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ و اﻧﺪازه ﻓﯿﺒﺮﻫﺎ ،ﻧﺎزکﺗﺮ از ﺗﺎر ﻣﻮ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺴﺖ آن
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎدﻗﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻗﻄﻌﺎ ً ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻋﺎدی ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ.

پس از اینکه استاندارد  25گیگابیت تصویب شد ،استاندارد  100گیگابیت شاهد
تغییراتی بود که اجازه میداد با چهار لاین  25گیگابیتی به سرعت  100گیگابیت
دست یابیم .اگر اترنت  50گیگابیتی تکلاین نیز استاندارد شود ،میتوانیم با دو
لاین  50گیگابیت به سرعت  100گیگابیت برسیم

ﭘﺲ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﺑﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر را دارﯾﺪ ،ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ً از ﺷﺮﮐﺘﯽ آن را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در آن اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ آن ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺴﺖ ،از
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ  Flukeﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ ،دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم » «MultiFiber Pro Optical Power Meter and Fiber Test Kitsﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺴﺖ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه اﻧﻮاع ﮐﺎﺑﻞ  MPOدر ﺷﮑﻞ  8ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻪ ﮐﻼس  A، Bو  Cدﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی 40
ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ را ﺑﺮای  100ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻤﯿﻢ داد .ﮐﻼس  Aﮐﻪ راﺣﺖﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع
اﺗﺼﺎل را دارد و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺼﺎل  Straight throughدر ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی زوج ﺳﯿﻢ ﻣﺴﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﭘﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ،
ﺑﻪ ﭘﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﻣﺘﺼﻞ ،ﭘﯿﻦ دو ﺑﻪ ﭘﯿﻦ ﺷﻤﺎره دو و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اداﻣﻪ داده ﻣﯽﺷﻮد .در ﮐﻼس  ،Bﭘﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺑﻪ
ﭘﯿﻦ  ،12ﭘﯿﻦ ﺷﻤﺎره دو ﺑﻪ  11و ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻼس  Cﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼس  Bاﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎ زوج ﻓﯿﺒﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻓﯿﺒﺮ ﯾﮏ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻓﯿﺒﺮ دو در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎﺑﻞ ،ﻓﯿﺒﺮ دو در
اﺑﺘﺪای ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻓﯿﺒﺮ ﯾﮏ در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎﺑﻞ و در اداﻣﻪ ﻓﯿﺒﺮ ﺳﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ اداﻣﻪ
دارد .در ﺷﮑﻞ  ،9ﻫﺮ ﺳﻪ ﮐﻼس ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

شکل  :9انواع کلاسهای کابلهای MPO

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﺎژول و دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻼس ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﮐﺎﺑﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻼس آن ﺑﺎ

ﮐﻼس ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ راﺣﺖﺗﺮ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت آنﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﺷﺎن در ﺟﺪول  3ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

جدول  .3مقایسه
ویژگیهای انواع
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* Insertion Lossﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﻫﻨﮕﺎم اﻟﺤﺎق در ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری اﺳﺖ و ﺑﺎ دﺳﯽﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﻣﯽﺷﻮد.
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