راىنماي نحوهي اتصال
مودم در شبکوي داخلي

راًُْای َحِٕي اتصال يٕدو در شبکّی داخهی
تاریخ تُظیى  :شٓریٕر 9889
گرِٔ شرکتْای شاتم

فٓرست يطانب

استفادِ از ایُترَت بر رٔی تک سیستى
اتصال ًْسياٌ دٔ سیستى بّ DSL CPE
استفادِ از ایُترَت در شبکّ
بررسی إَاع اتصاالت در شبکّ داخهی
كابم شبكّ چیست؟
استاَداردْای کابم شبکّ()StraightٔCross
ترتیب رَگْا بّصٕرت استاَدارد

راًُْاي َحِٕي اتصال يٕدو در شبکّي داخهي
استفادِ از ایُترَت بر رٔی تک سیستى

شکم - 9اتصال تک سیستى بّ يٕدو

در صٕرتیکّ فقط یک کايپیٕتر از ضرٔیص ایُترَت  ADSLاضتفادِ يیکُذ ،ارتباط کايپیٕتر با  DSL CPEبطتّ بّ
يذل آٌ يیتٕاَذ از طریق  ٔ USB ، LANیا ٔایرنص برقرار غٕد.
در ایٍ حانت اگر ضیطتى از طریق  LANیا  USBبّ  DSL CPEيتصم اضت ،يی تٕاٌ تُظیًات  DNS ٔ IPرا بّ
صٕرت دضتی ٔ یا اتٕياتیک بر رٔی کارت غبکّ يٕرد َظر اعًال ًَٕد.
اگر  DSL CPEايکاٌ  Wirelessداغتّ باغذ ،ارتباط کايپیٕتر با  DSL CPEيیتٕاَذ بّ صٕرت ٔایرنص برقرار غٕد.
يعًٕال کارت غبکّ ٔایرنص بّ صٕرت اتٕياتیک از  IP، DSL CPEيیگیرد ٔ َیازی بّ تُظیى دضتی ْ DNS ٔ IPا
ٔجٕد َذارد.
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راًُْاي َحِٕي اتصال يٕدو در شبکّي داخهي
اتصال همزمان دو سیستم به DSL CPE

در صٕرتیکّ کاربر قصذ راِاَذازی ایُترَت بر رٔی دٔ ضیطتى بّ صٕرت ًْسياٌ را داغتّ باغذ بّ رٔظ زیر عًم
يیکُیى:
در صٕرتیکّ  PPPoE Connectionبر رٔی  DSL CPEباغذ ،با تٕجّ بّ َٕع آٌ بّ صٕرت زیر اقذاو يیکُیى:
 Combo، DSL CPE -1باغذ :اصطالح  Comboبرای ْ DSL CPEایی بکار يیرٔد کّ دارای یک پٕرت ارتباطی
 ٔ LANیک پٕرت ارتباطی  USBباغُذ.
جٓت ارتباط یک ضیطتى از طریق کابم  LANبّ  DSL CPEبایذ درایٕر کارت غبکّ بر رٔی ضیطتى يٕرد َظر
َصب غذِ باغذ.
در صٕرتیکّ بخٕاْیذ ضیطتًی را از طریق  USBبّ  DSL CPEيتصم کُیذ ابتذا يی بایطت درایٕر يٕدو را بر رٔی
ضیطتى خٕد َصب کُیذ.
 Wireless، DSL CPE -2باغذْ DSL CPE :ای ٔایرنص عالِٔ بر دارا بٕدٌ ايکاٌ ٔایرنص دارای  4پٕرت ارتباطی
َ LANیس يیباغُذ (تٕجّ غٕد ٔ DSL CPEایرنص فاقذ ايکاٌ  USBاضت).
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راًُْاي َحِٕي اتصال يٕدو در شبکّي داخهي
استفادِ از ایُترَت در شبکّ

شکم -2ایُترَت در شبکّ

اگر در يحم چُذیٍ ضیطتى از ایُترَت اضتفادِ يیکُُذ ٔ عالِٔ بر  DSL CPEاز تجٓیسات غبکّ ياَُذ ،Hub
 ٔ Switchیا  Access Pointاضتفادِ يیغٕد بّ يٕارد زیر تٕجّ کُیذ :
درصٕرتیکّ تُظیًات  PPPOEبر رٔی  DSL CPEاَجاو غذِ باغذ ٔ Switch ،Hub ،یا  Access Pointرا از
طریق کابم  LANاز یک ضًت بّ  ٔ DSL CPEاز ضًت دیگر بّ ضیطتىْای يٕجٕد در غبکّ کّ قصذ اتصال بّ
ایُترَت دارَذ يتصم يیکُیى ٔ تُظیًات IPرا در صٕرت َیاز جٓت برقرار غذٌ ارتباط ایُترَت رٔی ضیطتىْا ضت
يیکُیى (ترجیحا ضعی غٕد کّ جٓت تخصیص  IPاز ايکاٌ  DHCPيٕجٕد در  DSL CPEاضتفادِ غٕد).
در صٕرتیکّ تُظیًات  PPPoEرٔی  OSاَجاو غذِ باغذ ،دقت کُیذ کّ َبایذ  DSL CPEرا يطتقیى بّ ،HUB
ٔ Switchیا  Access Pointيتصم کرد.
در ایٍ حانت  DSL CPEحتًا بایذ بّ یک کايپیٕتر يتصم غذِ ٔ ضپص از طریق آٌ ایُترَت در غبکّ Share
غٕد .در ایٍ حانت ضیطتى يٕرد َظر بّ عُٕاٌ  Serverایُترَتی عًم خٕاْذ کرد(.يراجعّ بّ راًُْای راِاَدازی
)ICS
ضپص ایٍ ضیطتى بایذ بّ ٔ Switch،Hubیا ٔ Access Pointصم غذِ تا ضرٔیص ایُترَت در غبکّ برقرار غٕد.
دقت کُیذ کّ در غبکّ  IPتًاو کايپیٕترْا از یک  Rangeباغذ ٔ  Default Gatewayیکطاٌ تُظیى غٕد.
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راًُْاي َحِٕي اتصال يٕدو در شبکّي داخهي
بررسی إَاع اتصاالت در شبکّ داخهی

کابل )(Cable
جٓت ارتباط ضیطتى با يٕدو از دٔ َٕع کابم اضتفادِ يیغٕد.

 کابل USBجٓت برقراری ارتباط  DSL CPEبا کايپیٕتر از طریق پٕرت  USBاز کابم  USBاضتفادِ يیغٕد.
یک ضر کابم  ،یک کاَکتٕر يطتطیهی  4 pinاضت کّ ایٍ کاَکتٕر بّ پٕرت  USBکايپیٕتر ٔ کاَکتٕر ضر دیگر کابم
بّ پٕرت  USBرٔیٔ DSL CPEصم يیغٕد(.ياَُذ غکم زیر)

شکم - 8کابم USB

 کابل LANکابم  ( LANغبکّ ) جٓت برقراری ارتباط  DSL CPEبا کايپیٕتر  ...ٔ Hub ،Switch ،از طریق پٕرت Ethernet
 ،بّ کار يیرٔد.

شکم -4کابم LAN
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راًُْاي َحِٕي اتصال يٕدو در شبکّي داخهي
کاَکتٕرْای دٔ ضر کابم یک غکم اضت .کاَکتٕر یک ضر کابم بّ پٕرت  LANکايپیٕترٔ ... Hub، Switch ،
کاَکتٕر ضر دیگر کابم بّ پٕرت  LANيٕجٕد بر رٔی ٔ DSL CPEصم يیغٕد.

سیم تلفن
از ضیى تهفٍ برای برقراری ارتباط  DSL CPEبا خط  ADSLاضتفادِ يیغٕد.

شکم  - 5کابم تهفٍ

َکتّ :کاَکتٕر  RJ11ضیى تهفٍ ،از نحاظ ظاْری يػابّ کاَکتٕر  RJ45کابم  LANاضت .فقط اَذازِ آٌ کٕچکتر
اضت.

شکم  - 6يقایسّی کابم تهفٍ ٔ کابم LAN
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راًُْاي َحِٕي اتصال يٕدو در شبکّي داخهي
كابم شبكّ چیست؟
یك كابم غبكّ (  ) LANاز  2ضٕكت  ٔ RJ45یك كابم ( LANكّ ایٍ كابمْا بر اضاش َٕع ضیى ٔ رٔكع آٌْا
تقطیىبُذی يیغَٕذ) تػكیم غذِ اضت.

شکم  - 7سٕکت RJ45

شکم-8سیىْای داخم کابم شبکّ

شکم -9کابم سٕکت زدِ شدِ

ٔ برای اتصال ضٕكتْا بّ دٔ ضر كابم  LANاز آچار غبكّ اضتفادِ يیكُیى.
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راًُْاي َحِٕي اتصال يٕدو در شبکّي داخهي
استاَداردْای کابم شبکّ()StraightٔCross
با تٕجّ بّ ترتیب ٔ َحِٕ قراردادٌ ضیىْای كابم غبکّ در کُار ْى ٔ زدٌ ضٕكت َٕ 2،ع اضتاَذارد  B ٔ Aتعریف
يیغٕد.
اضتاَذارد  AT&Tبّ دٔصٕرت  T568B ٔT568Aبٕدِ ٔ َحِٕ قرار دادٌ ضیىْا در  RJ45را يػخص يیکُذ .ایٍ
اضتاَذارد َٕ 2ع کابم کراش ) ٔ(Crossيطتقیى ) (Straightرا بّ ٔجٕد يیآٔرد .اگر ْر  2ضرکاَکتٕر ْایRJ45
بّ صٕرت ٔ Aیا  Bباغذ بّ ایٍ َٕع کابم  ٔ Straightدر صٕرتیکّ یکی از آٌْا  ٔ Aدیگری  Bباغذ بّ آٌ کابم
Crossگٕیُذ.

شکمَ -91حِٕ قرار گرفتٍ سیىْا در ْر استاَدارد

در صٕرت َیاز بّ اتصال دٔ کايپیٕتر بّ صٕرت يطتقیى بّ یکذیگر از کابم  Crossاضتفادِ يیغٕد(انبتّ از کابم
َ Straightیس يیتٕاٌ اضتفادِ کرد ايا ارتباط یک طرفّ بٕدِ ٔ فقط یک کايپیٕتر ايکاٌ فعانیت بر دیگری را دارد).
در صٕرتیکّ بخٕاْیى در یک غبکّ  LANارتباط يیاٌ کايپیٕترْا ٔ  Switchرا برقرار کُیى از کابم Straight
اضتفادِ يیکُیى.
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راًُْاي َحِٕي اتصال يٕدو در شبکّي داخهي
ترتیب رَگْا بّصٕرت استاَدارد
 استاَدارد : B568
ایٍ اضتاَذارد غايم ترتیب ضفیذَ/ارَجیَ ،ارَجی،ضفیذ/ضبس ،آبی،ضفیذ/آبی ،ضبس ،ضفیذ قِٕٓای ٔ قِٕٓای يیباغذ.
ًْاٌ طٕری کّ در غکمْای زیر يػاْذِ يیکُیذ از  8ضیى يٕجٕد  4تای آٌْا اضتفادِ ًَیغٕد ٔ فقط  4تای
آٌْا برای دریافت ٔ ارضال بّ صٕرت يثبت ٔيُفی بّ ْى ٔصم يیغَٕذ.

شکم  -99استاَدارد B568

 استاَدارد : A568
ضفیذ/ضبس ،ضبس،ضفیذَ/ارَجی ،ضفیذ/قِٕٓ ای ،قِٕٓ ایَ ،ارَجی ،آبی ،ضفیذ/آبی يیباغذ.
َحِٕ اتصال کابمْا در دٔ حانت  Straight ٔCrossبّ صٕرت زیر يیباغذ:

شکم  -92ترتیب رَگ ْا
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