
 

 

 

 

  

  

  

  

 السالم علیكم
 

  صناعة كابالت النتروك كیفیة
الشبكات ھى الربط وقد یصادف الكثیر  ان الفائدة االساسیة من تصنیع الكابالت الخاصة بوصالت

المفروض ان یوجد على حسب نو الشبكة ھل ھى  منا مشكلة فى كیفیة صناعة تلك الكابالت وما
  بین جھازین فقط او اكثر من جھاز

 و البد من توافر الكارت الخاص بالشبكة مع تعریفھ التعریف السلیم ویطلق علىشى ھ واول
  الكارت فى اللغة العلمیة للشبكات

network interface card لكلمة شھیرة وھى وھو االختصار العلمى nic  

 
  فى الشكل السابق نجد شكالن االعلى المقصود بھ وصلة بین جھازین

  تعددت االجھزة فالشكل االسفل ھو االمثل اما اذا
  حیث یتم استخدام جھاز وھو ال hup او ما یطلق علیھ بالعربیة لفظ السرة

  البعض ویتم ادخال كل الكابالت لھ بعد توصیالھا ببعضھا
  واالن لنرى الشكل العام للكابل والتوصیالت الخاصة بھ

 



 

 

 
 

  ھنا الشكل العام للكابل بعد ازالة القشرة العلیا منھ
 اطراف وسوف نرى بالصورة ما ھى الطریقة المثلى والصحیحة 8على  ویحتوى ھذا الكایل

  للتوصیل
rj 45والبد من توافر واصل خاص یدعى الكونكتور او  

 

 
 

  الوسیلة التى یتم توصیل الكابل بھا وھو
  كما یلى اما طریقة التوصیل بداخل ھذا الكونكتور فھى

بعد فرد االطراف ولكن  م ادخال الكابلیتم ازالة مقدار نصف سنتیمتر من الكابل من كل ناحیة ویت
  الكونكتور والكابل البد اوال ان نرى الوسیلة التى یتم استخدامھا فى التثبیت بین

 

 
 

الكرب تولز تستخدم فى الضغط على اطراف الكابل وایضا الكونكتور ویوجد نوع اخر من  ھذه
  االداة ھذه
 



 

 

 
 

  وھذه االداة تستخدم للكابالت المسماة بالیوتبى
  تسویت االطراف الخاصة بالكابل كلھا مساوة واحدة یجب فى اول شى ان یتم

  ثم یتم ترتیب االطراف حسب االتى
لكابل ا اوال اذا كانت التوصیل الغرض منھ ان یكون بین جھازین فقط فیستخدم فى ھذه الحالة

  المعكوس االتصال
  توصیل بشكل اخر اما الكابل العادى الذى یستخدم فى عددة اجھز فیكون لھ
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g]  
  كیف یتم ھذا انظر لھذا الصور اسفل سوف تعرف الفارق االكید بینھم ولكى تعرف

 
   انظر لھذا الصور اسفل سوف تعرف الفارق االكید بینھمكیف یتم ھذا ولكى تعرف

 
  یمالكابل المعكوس والكابل السل وھنا شكل

 
 

  ولكن ھل تعتقد ان الوصلة تستخدم كل ھذه االطراف الثمانیھ
  لتعرف انظر ھنا

 
  علومات اذھب الى ھذا العنوانللمزید من الم
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