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کابل Cat.8 چیست؟
آخرین رده کابل شبکه مسی با نام Cat. 8 شناخته می شود. در 

 Cat. 8 ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا با اصول اساسی کابل

و عملکردی که می توانید از آن انتظار داشته باشید، بیش تر آشنا 

شوید.

دلیل اینکه کابل های مسی به صورت زوج های به هم تابیده هستند 

این است که سیم های به هم تابیده دارای یک میدان مغناطیسی 

شود.  می  ایجاد  ها  آن  در  ها  سیگنال  عبور  نتیجه  در  که  هستند 

مشخصه فرکانس سیم به هم تابیده شده می تواند سرعت واقعی 

عبور داده از یک زوج کابل به هم تابیده را محدود کند. هنگامی 

که کابل دارای مشخصه فرکانس باالتری است، به این معنی است 

که سیم قادر است میدان الکترومغناطیسی با نرخ فرکانس باالتر 

داشته باشد که سرعت بیشتری را ممکن می سازد.

پیچ  تعداد  است  این  فرکانس  افزایش مشخصه  های  راه  از  یکی 

ها بیشتر شود. پیچ های بیشتر، باعث افزایش فرکانس می شوند. 

یک راه دیگر این است که زوج ها دارای حفاظ الکتریکی جداگانه 

باشند.

از انجا که تکنولوژی در حال گسترش است، تقاضا برای افزایش 

سرعت داده ها ادامه خواهد داشت و تولیدکنندگان برای توسعه 

زوج کابل های به هم تابیده ای تالش می کنند که بتوانند سرعت 

های باالتری را پیشتیبانی کنند.

رده های استاندارد زوج کابل های به هم تابیده قبلی عبارتند از:

CAT 3 – 1 MHz, 10 Mbps

CAT 5.5e – 100 MHz, 100 Mbps 

CAT 6 – 250 MHz, 1 Gbps

CAT 7 – 600 MHz, 10 Gbps

CAT 7a – 1000 MHz, 10 Gbps+

رده 8 استاندارد
های  رده  نسبت  به  استاندارد   8 رده  که  داشت  انتظار  می توان 

بهتری داشته  فرکانس  باال مشخصه های  در  استاندارد ذکر شده 

 Cat. 8  باشد، بنابراین سرعت داده باالتری را پشتیبانی کند. کابل

قادر به پشتیبانی از پهنای باند تا )2GHz (2000 MHz برای 30 

متر کابل کشی است. این کابل ها سرعت 25Gbps/ 40Gbs را 

نیز پشتیبانی می کنند. ظاهر کابل های Cat. 8 شبیه به کابل های 

 RJ45 رده پایین تر است و هنوز می توان آن ها را با کانکتورهای

سربندی کرد.

در ادامه به طور خاص به بررسی خصوصیات 

دقیق تر کابل های Cat. 8 می پردازیم.



کابل Cat.8 چیست؟

زوج  از  که  است  اتصال  کابل  یک   8 رده  کابل  یا   Cat.8 کابل 

 (shielded( الکتریکی  تابیده مسی و دارای حفاظ  بهم  کابل های 

به  کابل های  سیستم های  آخرین  کابل ها  این  است.  شده  تشکیل 

 ANSI/TIA 568-C.2 1 تابیده هستند که مطابق استاندارد  هم 

اجرا شده است.

رایانه  های  داده  تلویزیون،  اتصال  برای  تواند  می   Cat. 8 کابل 

ای، ویدئو، داده های صوتی و انواع دیگر سیستم های داده به یک 

 Cat.8 دیتا سنتر معین مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که کابل

سرعت  های باال و اتصاالت قدرتمندی را ارائه می دهد، این کابل 

استفاده  دیتا سنترها  در  استفاده  برای  و  کوتاه هستند  نسبتاً  ها 

می شوند نه برای سیم کشی های اداری و اتصاالت. Cat. 8 برای 

برابر  چهار  باند  پهنای  یک  با  سنتر  دیتا  عملکردی  سطوح  تقویت 

بزرگتر از Cat. 6A مورد استفاده قرار می گیرد. از طرف دیگر، به 

علت محدودیت طول این کابل ها عملی نیست که سیم کشی تلفن 

با  کابل کشی  انجام شود. طول  با آن ها  کامپیوترها  یا  اداری  های 

کابل های رده های دیگر تا 100 متر ولی با کابل های رده 8 تا 30 

متر می تواند باشد. کابل Cat.8 به دو دسته I و II یا Cat 8.1 و 

Cat 8.2 تقسیم می شود. تفاوت بین این دو نوع در انواع حفاظ 

الکتریکی و سازگاری آن ها با کانکتورها است.

Cat.8 مشخصات کابل

q دارای پهنای باند 2000 مگاهرتز یا 2 گیگاهرتز هستند.

 40GBASE-T 25 وGBASE-T دارای حداکثر سرعت داده q

هستند.

با  و  شود  می  استفاده   8P8C کانکتورهای  با   Cat.8.1 کابل   q

نسخه های قدیمی تر نیز سازگار است.

q کابل Cat.8.2 با کانکتورها TERA و GG45 استفاده می شود.

با آن ها در حدود 30 متر )حدود 98 فوت(  کابل کشی  q طول 

است.

 U/FTP و   F/UTP الکتریکی  های  حفاظ  با   Cat.8.1 کابل   q

استفاده می شود.

 S/FTP و   F/UTP الکتریکی  های  حفاظ  با   Cat.8.2 کابل   q

استفاده می شود.

q قطر کورد 22، 23، 24 و AWG 26است.

q محدوده دمایی برای کابل های Cat.8 10 تا 60 درجه سانتی 

گراد است.

-



سرعت
آسان ترین راه برای هدف شما

به  نیاز  توزیع،  سایت  یا  مرکزی  اداره  )دیتاسنتر(،  داده  مرکز  در 

است.  افزایش  حال  در  همیشه  ایمن  و  قدرتمند  داده  انتقال 

و  ادغام  برای  ایده آلی  پلتفرم   raceway مدرن  سیستم های 

هستند.  نوری  فیبر  اتصاالت  از  بیشتری  تعداد  یکپارچه سازی 

ماژوالر   end-to-end حل  راه  یک   R&M Raceway سیستم 

برنامه ریزی ساده و  تکنولوژی نصب سریع،  برای مشتریان است. 

به خوبی شناخته شده و اشغال اندکی از محیط دیتاسنتر از مزایای 

R&M Raceway به  آشکار این سیستم است. مزایای سیستم 

کاهش زمان مونتاژ و تعمیر و نگهداری تا 50 درصد کمک می کند.

سیستم Raceway سیستماتیک

برای   end-to-end راه حل  یک   R&M Raceway سیستم 

قرار  کاربران  اختیار  در  نوری  فیبر  کابل های  بهینه  مسیریابی 

می دهد. سیستم های Raceway فیبرهای نوری را در نقطه ورودی 

ساختمان قرار می دهند و آن ها را به صورت قابل اطمینان به داخل 

سالن ها و مناطق عملیاتی هدایت و توزیع می کند. نصب 

و راه اندازی raceway محافظت در برابر تمام کابل های 

ماژوالریتی  را تضمین می کند. اصل  نوری حساس  فیبر 

سیستم R&M Raceway نیز انعطاف پذیری نویدبخش 

به  شبکه  ظرفیت  می کند.  ایجاد  را  امیدوارکننده ای  و 

 راحتی می تواند با افزونه های ساده گسترش یابد. 

ثبات
قابلیت اطمینان کاربردی در همه زمان ها

 raceway سیستم های  اساسی  اصول  اطمینان  قابلیت  و  امنیت 

هستند. مواد اصلی فیبرهای نوری پالستیک PC/ABS تجدیدناپذیر 

است که این مواد سازگار با محیط زیست، فاقد هالوژن، ضد ضربه 

آن  طراحی  این،  بر  عالوه  هستند.  شعله  و  نور  برابر  در  مقاوم  و 

یک شعاع خمش 30 میلیمتری را تضمین می کند که برای حداکثر 

قابلیت  و  امنیت  ساختار،  این  است.  ضروری  شبکه  به  دسترسی 

اطمینان مطلوب و بهینه ای را تضمین می کند و از تمام خطرات رایج 

آب و هوا و برق جلوگیری می کند.

مسیریابی سریع و قابل اطمینان

 R&M Raceway سیستم  از  استفاده  با  مسیریابی  کابل های 

مانند یک مدار جریان است چراکه برای عملکرد فیبرهای نوری تنها 

سرعت  بحث  بلکه  نیست  مطرح  اطمینان  قابلیت  و  امنیتی  مسئله 

 Raceway نیز مطرح خواهد بود. این به معنی است که سیستم 

سرعت باالی داده ها را در طول داکت های اصلی بزرگ، مسیرهای 

ثانویه باریک، پیچ و خم ها، تقاطعات و خروجی ها تضمین می کند. تا 

6000 پچ کورد با قطر کابل 2 میلیمتر در تمام طول مسیر نگهداری 

می شود.

R&M Raceway سیستم
مسیریابی بهینه کابل های فیبر نوری



هدایت
بهره وری مؤثر

پویایی از مشخصات کلیدی در همه شبکه های پهن باند خصوصی و 

عمومی است. زیرساخت این شبکه ها معموالً با افزایش حجم دسته 

کابل های فیبر نوری با کیفیت مواجه است. نصب یک خروجی اضافی 

 Raceway ایجاد هرگونه خرابی مهمتر است. سیستم های  بدون 

در  خروجی  کردن  اضافه  قابلیت  اصلی  داکت  از  نقطه ی  هر  در 

با  ارزان مستقیماً  و  را دارد. نصب سریع  سریع ترین زمان ممکن 

ابزارهای مخصوص  به  نیاز  بدون   ،snap-in اتصاالت  از  استفاده 

کاربران   R&M معنی است که بدان  این  انجام می شود.  اضافی، 

خود را از همان ابتدا، در مواجهه با مشکالت مسیریابی کابل مدرن 

پشتیبانی می کند. 

قابلیت باال- کامالً یکپارچه

اما آنها دارای ده ها قابلیت  فیبرهای نوری چالش برانگیز هستند 

رسانه  انتقال  برای  مناسب  تجهیز  یک  بنابراین  و  هستند  مختلف 

در آینده هستند. در سیستم های raceway، فیبرهای نوری کار 

انجام می دهند که به طور کامل متفاوت از سایر رسانه ها  ویژه ای 

است و حفاظت همه جانبه از محیط زیست دارد. تمام خصوصیات 

که  می کند  تضمین   R&M شرکت  از  نصب  و  امنیتی  و  حفاظتی 

کاربران برای رویارویی با تحوالت جدید آماده هستند. این راهی 

قابل اطمینان برای یکپارچه سازی سیستم ها در آینده است.

مزایای سیستم raceway در یک نگاه

q اصل ماژوالریتی، امکان توسعه نوید بخشی را با مونتاژ قطعه 

snap-in فراهم می کند.

q حفاظت کامل برای اتصاالت فیبر نوری را به دلیل مسیریابی و 

عایق بندی مطلوب و بهینه فراهم می کند.

q دارای مواد سازگار با محیط زیست - فاقد هالوژن، مقاوم در 

برابر شعله و مقاوم در برابر )UV (UL94V-0, UL2024 است.

و  به طور دائم  انتقال سیگنال  q شعاع خمش 30 میلیمتر که 

ثابت را تضمین می کند.

q می تواند تالش ها و هزینه های نصب و نگهداری را

تا 50 درصد کاهش دهد.



در تهران به لطف اینترنت اشیا همه دوچرخه دارند!

با  تهران  شهرداری  مشترک  طرح  شروع  با  و  امسال  مرداد   26
قاسمی  اند.  شده  دار  دوچرخه  ها  تهرانی  همه  بیدود،  استارتاپ 
مجری طرح دوچرخه های اشتراکی با بیان اینکه از یک سال و نیم 
پیش طرح دوچرخه های اشتراکی در کشور کلید خورده است، گفت: 
»ما شش ماه است که آماده ورود به بازار هستیم، اما در این مدت 

در حال کسب آمادگی های بیشتر و جمع بندی های نهایی بودیم«.

ایده دوچرخه اشتراکی و یا کرایه دوچرخه با گوشی هوشمند ایده 
جدیدی به حساب نمی آید و سال های طوالنی است که در کشورهای 
توسعه یافته در حال استفاده است. شاید جالب باشد که بدانید در 

قاسمی، در کنفرانس مطبوعاتی خود با بیان این که این دوچرخه ها هوشمند هستند گفت:

الستیک این دوچرخه ها با تکنولوژی خاصی ایجاد شده که پنچر نمی شود. همچنین این دوچرخه ها دیسکی هستند و به 
همین دلیل امکان پاره شدن زنجیرچرخ وجود ندارد. این دوچره ها دارای قفل هوشمند هستند که با اینترنت اشیا سازگاری 
دارد. این قفل می تواند از سوی کاربر و وقتی که با یکی از دوچرخه ها در سطح شهر مواجه شد، به کمک اپلیکیشن بیدود باز 
شود. نزدیک ترین دوچرخه به کاربر از طریق نقشه بیدود مشخص می شود تا بتواند به سوی آن حرکت کرده و از آن استفاده 
کند. بعد از این کاربر می تواند با آن دوچرخه به مقصد دلخواهش برود و وقتی به نقطه مورد نظر رسید، از دوچرخه پیاده 

شده و آن را قفل کند و گزینه اتمام سفر را بزند. در این حالت یک هزینه حداقلی هم از کاربر دریافت خواهد شد.

حال حاضر این سرویس در بیش از 200 کشور دنیا در حال خدمات 

نام دارد و   Mobile رسانی است! معروف ترین این سرویس ها 
در کشور انگلیس و با همکاری مایکروسافت در حال فعالیت است.

استارتاپ »بیدود« اولین استارتاپ ایرانی دوچرخه اشتراکی است 
که فعالیت خود را در سال 2014 و در کشور چین آغاز کرد و پس 
از موفقیت و استقبال مردم، حاال بازار ایران را هدف گرفته است. 
دوچرخه های بیدود از نظر شکل و ظاهر هم شبیه نمونه انگلیسی 

خودشان یعنی »mobile« هستند و از لحاظ امکانات و ویژگی ها 
هم تشابهاتی با نمونه های خارجی دارند.



مجری این طرح می گوید: 
استفاده کنندگان از دوچرخه بیمه هستند، اما دقت داشته باشید که استفاده از این دوچرخه های هوشمند اشتراکی دارای 
قوانین و مقررات است به گونه ای که اجازه ورود به بزرگراه ها را ندارند و برای گروه سنی 16 تا 75 سال در نظر گرفته 
شده است و در شرایط برفی و بارانی نیز از این دوچرخه ها نباید استفاده کرد، چرا که ممکن است خطراتی داشته باشد. در 
حال حاضر در چهار خیابان انقالب، بلوار کشاورز، بهشتی و مطهری 29 پارکینگ دوچرخه در نظر گرفته شده است، ادامه داد: 
این پارکینگ ها تنها با یک خط نارنجی و بدون حصار مشخص شده است و شهروندان می توانند به صورت شبانه روزی به این 

دوچرخه ها دسترسی داشته و پس از استفاده آن را در هر گوشه شهر رها کنند.

در بدنه آن ها دو جی پی اس نصب شده و برای آن اتاق کنترلی پیش بینی شده است که دوچرخه ها به صورت مداوم رصد می شوند

چند سالی می شود که شهرداری تهران تالش کرده با قرار دادن ایستگاه های دوچرخه در سطح شهر، اماکن کرایه کردن و استفاده عمومی 
از آن ها را برای شهروندان فراهم کند، اما به نظر می رسد این پروژه تجربه موفقی نبود. طرح جدید چه تفاوتی با طرح قدیمی دارد?

بر خالف طرحی که شهرداری تهران در گذشته پیاده کرد و در آن متقاضی می بایست دوچرخه را با کارت ملی تحویل می گرفت و بعد از 
استفاده دوچرخه را در همان محل تحویل می داد، اما حاال در این طرح مردم می توانند بعد از استفاده از دوچرخه در هر کجای این شهر 
دوچرخه ها را رها کنند و بعد از 24 ساعت اگر دوچرخه مورد استفاده قرار نگرفت، تیم لجستیک نسبت به جمع آوری دوچرخه ها اقدام 

می کند.

اما نحوه استفاده از این سرویس چطور است؟
شهروندان تهرانی می توانند اپلیکیشن بیدود را نصب کرده و با ثبت نام در اپلیکیشن از همه دوچرخه های موجود در پایتخت استفاده 
کنند. آن ها با ثبت نام در اپلیکیشن می توانند درخواست دسترسی به قفل دوچرخه را ارسال کنند. اپلیکیشن نزدیکترین دوچرخه 
نسبت به موقعیت مکانی شخص را به او نشان می دهد، وی پس از رسیدن به دوچرخه باید گوشی خود را روی بارکد موجود در آن قرار 
دهد تا قفل دوچرخه باز شود. بعد از استفاده و رسیدن به مقصد شخص باید دوچرخه را قفل کند تا اماده استفاده نفر بعدی شود. این 
اپلیکیشن بعد از هر سفر اطالعات جالبی از جمله مسیر طی شده و کالری مصرف شده را به شخص ارائه می دهد و در انتهای سفر هزینه 
اندکی هم باید پرداخت شود. ضمنا اگر دوچرخه در طول مسیر خراب شد، در اپلیکیشن گزینه ای طراحی شده که به کمک آن می توانید 

درخواست تعمیرکار کنید.



دوستان عصر جمعه میخواییم برنامه #پنچاک_سیالت بذاریم کسی هست؟ )عموجان(

یه ورزشکارم داریم به اسم تهمینه کربالیی تو رشته #پنچاک_سیالت. ایشون رفت جاکارتا. دور اول استراحت 
خورد، دور دوم حریفش حاضر نشد، تو نیمه نهایی باخت به ویتنام و مدال برنز گرفت! رفت یه بازی باخت 40 

تا سکه گرفت. مادر شانس ایران! )آراز شمس(

اگه بازی هایی آسیایی بیاد رشت ما بخوایم مثل #پنچاک_سیالت اندونزیایی ها کنیم، آغوزبازی رو 

میذاریم جزو رشته ها، فقط مشکل اینه که رقابت های انتخابی تیم ملی کشته میده. )سازمان(

حاال که اندونزی #پنچاک_سیالت رو آورد تو بازی های آسیایی مام برای تالفی میزبانی 2030 رو میگیریم، 

همشون رو مجبور میکنیم تو گود زینل خان اسفراین کشتی بگیرن چندتا مدال طال هم براش میذاریم 

)میم خ(

بری داروخونه بگی یه ورق #پنچاک_سیالت بدین، میدن. دست کم می گن مشابهشو داریم خانوم، دیفنوکسیالت 

ببر )طلوعی(

#پنچاک سیالت
#پنچاک_سیالت  یک ورزش مبارزه ای بومی اندونزی  است که جنبه های مختلف هنرهای رزمی را ترکیب 
کرده است. سالح های به کار رفته در این رشته شامل چاقو، چوب بلند و کوتاه و شمشیر است. در پنچاک 
سیالت تمام اعضای بدن درگیر مبارزه می شوند و در این ورزش با تمام اندام ها می توان به اندام های 
حریف حمله کرد. اندونزی در بازی های آسیایی جاکارتا این رشته را وارد بازی ها کرد و 16 مدال هم برای 
آن در نظر گرفت! که از این طالها 14 طال نصیب خودش شد و با همین مدال ها رتبه پنجمی را از ایران 

گرفت.

یا کشتن حریفه.  تمرین می کردم، هدفش فلج کردن  تکنیکاش رو  یه زمان  #پنچاک_سیالت خیلی خوبه، 
انصافا چیز نابیه )یواخیم(




