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 تعريفات 

 

 ADSL: خط املشرتك الرقمي غري املتماثل. 

ANSI/TIA/EIA-568 :  جمموعة مكونة من ثالثة معايري لالتصاالت مت وضعها من قبل

مجعية صناعة االتصاالت،  وتتناول هذه املعايري متديدات املباني التجارية اخلاصة خبدمات 

-ANSI/TIA/EIA-568-B.1الثالثة رمسيًا بـ   ومنتجات االتصاالت،  ويشار إىل هذه املعايري

   B.3-2001و  B.2-2001و     2001

ANSI/TIA/EIA-526-7 :  معايري خاصة بقياس فقد الطاقة لكابالت األلياف البصرية

 .أحادية النمط املثبتة

ANSI/TIA/EIA-568-B.1: معيار خاص بتمديدات اإلتصاالت للمباني التجارية. 

ANSI/TIA/EIA-568-B.1-1 : نصف قطر اإلحنناء للموصل املؤقت. 

ANSI/TIA/EIA-568-B.1-2: التأريض والربط. 

ANSI/TIA/EIA-568-B.1-3: لأللياف البصرية الداعمة املسافات. 

ANSI/TIA/EIA-568-B.1-4:  6معايري كابالت األلياف البصرية املتعددة األمناط للفئة 

 .رتميكروم 50/125املعدلة بالليزر بقطر  850و 

ANSI/TIA/EIA-568-B.2:  أوم 100معايري خاصة بزوج األسالك املثنية ملقاومة. 

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1:  معايري الفئة السادسة(CAT-6 .) 

ANSI/TIA/EIA-568-B.3: معايري األلياف البصرية. 

ANSI/TIA/EIA-606-A: لالتصاالت لألغراض التجارية ساسيةألمعايري إدارة البنية ا . 

ANSI/TIA/EIA-607 :معايري التأريض ومتطلبات الربط لالتصاالت يف املباني التجارية. 

ANSI: املعهد الوطين األمريكي للمعايري. 

CAT-6:  كابالت من الفئة السادسة معتمدة رمسيا لشبكة اجليجابت إيثرنت والطبقات

 CAT-3و   CAT-5eو  CAT-5املادية األخرى للشبكة اليت تتوافق مع الكابالت من النوع 

(EPR )حيدث عندما تكون هناك تدفقات كبرية من التيار :   ارتفاع اجلهد األرضي

 .الكهربائي اىل األرض من خالل شبكة مقاومة أرضية

EIA: حتالف الصناعات اإللكرتونية. 

ETP : نقاط النهايات اخلارجية الطرفية للشبكة. 

FDP: نقطة التوزيع الطابقية. 
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 230كيلوفولت أو أقل من  100فئة من نظام اجلهد تساوي أو أكرب من  :HVفولتية عالية 

 (. 2-1-1-3البند  IEEE 241-1990وفق معايري ) كيلوفولت 

ITU-T G.652:   خصائص كابالت األلياف البصرية أحادية النمط . 

ITU-T 6.657A   : خصائص األلياف البصرية أحادية النمط غري احلساسة لالحنناء

(bending-loss insensitive )وكابالت شبكات النفاذ  . 

 . حدودهو  قنوات حتت األرض تربط بني العقار(: Lead-in Ducts)القنوات الواصلة 

 IEEEوفق معايري ) فولت  1000فئة من  نظام جهد تساوي أو أقل من   :LVجهد منخفض 

 (. 2-1-1-3البند  241-1990

MDB: صندوق التوزيع الرئيسي. 

RJ45: يار مقبس مسجلمع . 

تصال بني هو جهاز مضيف يعمل على متكني اال (:Router)جهاز تسيري الشبكة 

املضيفني اآلخرين عرب حتويل حزم بروتوكول االنرتنت من خالل االعتماد على حمتوى حقل 

 .عنوان وجهة احلزم 

اي فاي جهاز شبكي يسمح لألجهزة املتوافقة مع تقنية الو  (:Wi-Fi)نقطة نفاذ واي فاي 

 .   باالتصال بالشبكات السلكية 

ScTP: زوج أسالك مثنية مغلفة. 

TIA: مجعية صناعة االتصاالت. 

TO: مقبس اتصاالت. 

UTP: زوج أسالك مثنية غري مغلفة. 
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 مقدمة

لدعم خدمات االتصاالت فيه،    أساسيةنصح بأن يكون يف كل مبنى بنى بشكل عام ُي

شادات املباني املصممة وفقًا لشروط خاصة باملناطق ذات املخاطر وتستثنى من نطاق هذه اإلر

كاليت تقع يف املناطق املعرضة لالنفجارات، كمصايف تكرير النفط، أو املناطق )العالية 

 (. اليت تتعرض لفولتية عالية، كمحطات الكهرباء الفرعية

 أحكام عامة  : أواًل

ية ُمهيَّأ خلدمات أكثر من موفر أن يكون تصميم وتنفيذ مجيع التمديدات الداخل (1)

 . خدمة

 .أن يكون امتداد الكوابل متواصاًل،  وأن ال تستخدم الوصالت الوسطية  (2)

أن توضع امللصقات مبسميات مجيع عناصر التمديدات الداخلية  بطريقة تسهل أعمال  (3)

 .  التشغيل والصيانة  وأن تكون امللصقات مطابقة للوثائق

 100وابل بني األجهزة اليت تعمل على بروتوكول اإليثرنت أن ال يتجاوز  امتداد الك (4)

 . مرت لكل  امتداد

 .أن يتم استخدام املكونات املصادق عليها من املختربات املعتمدة دوليًا (5)

أن تتم عملية  تأريض األجهزة والكوابل بشكل صحيح سواء كانت للحماية أو   (6)

 .للتشغيل

 .ANSI/TIA/EIA-607 أن تتم عملية تأريض النظام وفقًا ملعايري (7)

أن ال تقل املسافة اليت تفصل بني متديدات اإلتصاالت واخلدمات األخرى غري اخلطرة عن  (8)

 ملم100

أن ال تقل املسافة الفاصلة بني متديدات االتصاالت و املوصل السفلي لنظام احلماية  (9)

 .  مرت 9للمباني اجملهزة بنظام احلماية من الصواعق عن 

 . ت بطريقة ال تعوق الوصول إىل خدمات أخرى للصيانة واإلصالحأن يتم تثبيت الكابال (10)

 .جتنب التمديدات اهلوائية (11)

 ساسيةألالت ومجيع معدات وأجهزة البنية اأن تراعي مقاسات أنابيب مرور الكاب (12)

 .احتياجات الرتكيب  احلالية وكذلك أية احتياجات مستقبلية حمتملة

وحدة  20اني يوجد فيه أكثر من جممع مب /توفري غرفة اتصاالت يف أي مبنى (13)

، و يف حال قل عدد الوحدات عن ذلك يكتفى بتوفري صندوق (حمل اخل/مكتب/شقة)

 (.MDB)توزيع رئيسي 
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يف حال توافر مواد أكثر جودة أو مساوية جلودة املواد املذكورة يف هذه اإلرشادات ،  (14)

 . ينصح بتوفريها

 إرشادات خاصة باملباني السكنية : ثانيا

 .توي كل فيال على صندوق توزيع رئيسي كما هو موضح يف هذه الالئحةأن حت  (1)

 . جتهيز املبنى بقنوات واصلة من صندوق التوزيع الرئيسي إىل سور املنزل  (2)

لتوصيل صندوق التوزيع ( CAT-6)من الفئة السادسة ( UTP)متديد كوابل حناسية  (3)

 .  الرئيسي جبميع مقابس اإلتصاالت 

مبقبسي اتصاالت ( الغرف املعرضة للمياه كاحلمامات عدا )جتهيز كل غرفة  (4)

 (.1)أحدهما للصوت و اآلخر للبيانات كما هو موضح يف  الشكل 

 .لكل تلفزيون RJ45جيب توفري  مقبس   (5)

 :واحد لكل RJ45جيب توفري كابل  (6)

 آلة تصوير أمنية 

   (اإلنذار)نافذة الطابق األرضي 

   (اإلنذار)الباب اخلارجي 
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 صندوق
 التوزيع

 سيالرئي

 صندوق
 التوزيع

 النوع من كابالت تمرير أنابيب
uPVC الفئة من بكوابل مجهزة 

 ( CAT-6) السادسة

 خمطط متديدات الكوابل يف املباني السكنية:  1الشكل 
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 :إرشادات خاصة باملباني متعددة الطوابق :ثالثـــا

 : كل مبنى متعدد الطوابق جيب أن يكون جمهزًا مبا يأتي (1)

a.  توفري غرفة اتصاالت يف الطابق األرضي  ميكن استبداهلا بصندوق موزع رئيسي

(MDB )   حصول يرجى مراجعة اجلدول يف قسم غرفة االتصاالت لل) يف بعض املباني

 (.على التفاصيل

b.  توفري غرفة اتصاالت يف كل طابق  ميكن استبداهلا بصندوق توزيع طابقي(FDB )

يرجى مراجعة اجلدول يف قسم غرفة االتصاالت للحصول على ) يف بعض املباني   

 (.التفاصيل

c. توفري صندوق توزيع يف كل وحدة   . 

d. ثة موفري خدمةتوفري مصاعد للكوابل مهيئة الستيعاب كوابل خاصة بثال. 

e. توفري قنوات مرور الكوابل. 

 
توفري قنوات لربط كل وحدة ، هذه القنوات سوف تستخدم  الستيعاب كابالت األلياف  (2)

الضوئية ملوفري اخلدمة  ،  حيث ستعمل هذه الكوابل على الربط بني غرفة االتصاالت 

 . وصندوق التوزيع الطابقي وصندوق التوزيع اخلاص بالشقة أو الوحدة

داخل القنوات لتوصيل صندوق التوزيع  اخلاص ( UTP)متديد كوابل حناسية  (3)

 .الوحدة /الوحدة جبميع مقابس االتصاالت داخل  الشقة /بالشقة

توفري قنوات واصلة من غرفة االتصاالت وصواًل إىل حدود قطعة األرض ، كما هو موضح  (4)

 .6يف الشكل 

مبقبسي اتصاالت (  اه كاحلماماتعدا الغرف املعرضة للمي)مكتب /جتهيز كل غرفة (5)

 .هذه الالئحة آلخر للبيانات كما هو موضح يف أحدهما للصوت و ا

 : إرشادات خاصة باملباني التجارية: رابعا

تسهيل عملية دخول عمال الصيانة و الرتكيب التابعني ملوفر اخلدمة إىل غرفة  (1)

 .االتصاالت متى اقتضى األمر

 .تصاالت وصواًل إىل حدود قطعة األرضتوفري قنوات واصلة من غرفة اال (2)

 :إرشادات خاصة باملكاتب -1

 : جيب جتهيز مباني املكاتب مبا يأتي على سبيل املثال ال احلصر (1)

 .توفري غرفة اتصاالت يف كل طابق   .أ

 :لكل ممايلي  RJ45توفري مقبس اتصاالت  .ب
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 موقع عمل. 

 طابعة. 

 هاتف عرب بروتوكول االنرتنت. 

 .لكل جهاز فاكس RJ  11مقبس إتصاالت توفري .ت

 .لكل تلفزيون RJ45جيب توفري  مقبس   .ث

 :واحد لكل RJ45جيب توفري كابل  .ج

 آلة تصوير أمنية. 

  (.اإلنذار)نافذة الطابق األرضي 

  (.اإلنذار)الباب اخلارجي 

 

 :إرشادات خاصة باملراكز التجارية -2

 : جيب جتهيز كل مركز جتاري على سبيل املثال ال احلصر مبا يأتي (1)

 .فة اتصاالت يف كل طابق  توفري غر .أ

 . كشك/مكتب/توفري صندوق توزيع يف كل حمل .ب

 

 .توفري قنوات واصلة من غرفة االتصاالت الرئيسة وصواًل إىل حدود قطعة األرض (2)

لتوصيل صندوق التوزيع  ( CAT-6)من الفئة السادسة ( UTP)متديد كوابل حناسية  (3)

 . اخلاص باحملل جبميع  مقابس االتصاالت

 . ل  بغرفة االتصاالت بإستخدام  كوابل األلياف البصريةربط كل حم (4)

 .كشك  مبقبسي  اتصاالت أحدهما للصوت و اآلخر  للبيانات /جتهيز كل حمل  (5)
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 خمطط متديدات الكوابل يف املراكز التجارية: 2الشكل 

 :إرشادات خاصة باجملمعات السكنية: خامسًا

 : السكين على سبيل املثال ال احلصر مبا يأتيجيب جتهيز اجملمع  (1)

 .غرفة اتصاالت يف وسط اجملمع .أ

توفري قنوات واصلة من سور اجملمع إىل غرفة االتصاالت ومنها  إىل مجيع املباني  .ب

 .والفلل يف اجملمع

 

فيال أو شقة أو ) توفري كوابل ألياف بصرية لربط غرفة االتصاالت بكل وحدة  (2)

 .مع السكينيف اجمل(  مكتب أو حمل 

 :جتهيز كل وحدة مبا يأتي (3)

 . صندوق توزيع .أ

مقبسي اتصاالت أحدهما للصوت و اآلخر للبيانات  يف كل غرفة باإلضافة إىل  .ب

مقبس اتصاالت إضايف  للبيانات يتم تثبيته بالقرب من كل خمرج جلهاز 

 .التلفاز

 :واحد لكل RJ45جيب توفري كابل  .ت
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 آلة تصوير أمنية. 

 (اإلنذار)ضي نافذة الطابق األر 

  (اإلنذار)الباب اخلارجي 

 : املعايري اخلاصة بالتمديدات: سادسًا

صندوق التوزيع الرئيسي   /جتهيز املبنى بأنابيب مرور للكابالت من غرفة االتصاالت (1)

 .إىل كل مقبس اتصاالت

فصل موصالت وأطراف كابالت االتصاالت عن املوصالت واألطراف اخلاصة بنظام  (2)

ملم أو عرب استخدام مادة عازلة أو من خالل  150ية ملسافة ال تقل عن الطاقة الكهربائ

 . استخدام مادة معدنية موصلة باألرضية

فصل مسار أي كابل اتصاالت داخل املبنى عن الكابالت الكهربائية ذات اجلهد  (3)

ملم أو عرب استخدام حاجز من مادة عازلة ودائمة  100ملسافة ال تقل عن   LVاملنخفض 

ضة القنطرية اليت تدعم األلواح األرضية أو رافدة الدعم الالزم لتثبيتها يف كالعار

 . السقف

فصل مسار أي كابل اتصاالت داخل املبنى عن الكابالت الكهربائية ذات اجلهد  (4)

 Single Core HVملم  للكابالت آحادية املركز  450ملسافة ال تقل عن   HVالعالي 

 . Multi core HVالت متعددة املركز ملم للكاب 300وملسافة ال تقل عن 

عند استخدام مسارات مشرتكة لكابالت االتصاالت وللكابالت الكهربائية ذات  (5)

، جيب تثبيت كابالت االتصاالت يف قناة منفصلة أو حيز منفصل  LVاجلهد املنخفض 

ويف كل .  داخل املسار املشرتك وأن تكون هذه القناة معزولة باستخدام مادة عازلة

 .    حوال، الينصح باستخدام املسارات املشرتكة اال

 .عدم  مترير كابالت االتصاالت حتت السجاد (6)

 .مرت  2ترك طول إضايف للكيبل عند أحد طرفيه مبقدار  (7)

جيب أن ال يتجاوز امتداد السلك بني لوحة ( UTP)عند متديد كوابل حناسية من النوع  (8)

 . مرت 90ومقبس االتصاالت عن( Patch Panel)ربط الشبكة 

 .عدم تشويه املقطع العرضي عند استخدام مشابك تثبيت الكابالت (9)

قريب من نهايات الكوابل قدر اإلمكان ، وأن يتم إزالة غالف ( Pairing)جعل االقرتان  (10)

 . ملم  25السلك مبا ال يتجاوز 

 .أن يكون الكيبل خالي من االلتواءات أو االنثناءات (11)

 .عند استخدام مشابك الكابالت  عدم تشويه غالف الكيبل أو جتعيده (12)
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كل مقبس اتصاالت جيب أن يكون موصاًل بصندوق التوزيع الرئيسي عرب كابل  (13)

مما يوفر مرونة قصوى لتغطية . منفصل،  مع عدم ربطه مبقبس اتصاالت آخر

 .االحتياجات املستقبلية يف أي موقع ملقبس االتصاالت

( Pulling Tension)يتحملها الكيبل عند  متديد الكوابل فإن مقدار قوة الشد اليت  (14)

 (.كلغم تقريبًا 11)نيوتن  110جيب أن ال تتجاوز 

تتكون الكوابل من مكونات خمتلفة قد تتاثر سلبًا اذا مت ثنيها بشكل مبالغ فيه  (15)

ولذلك فإن احلد األدنى لنصف قطر االحنناء هو  .    مما يشكل ضغطًا على الكابل 

ملزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إىل القسم . لكابل أصغر نصف قطر مسموح به لثين ا

 " . احلد األدنى لنصف قطر" 4.3

  

 (املقابس)إرشادات خاصة بنقاط النهايات الطرفية للشبكة    .1

 .اليت ميكن تركيبها يف أي مبنى( TO)ليس هناك حد معني لعدد مقابس االتصاالت  (1)

مجيع متطلبات معايري        أن تليب مجيع املوصالت النحاسية ومقابس االتصاالت  (2)

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1   ( مدعومة بكابالت حناسية من الفئة السادسة(CAT-

 (. أوم 100أو أعلى ، مكونة من أربعة أزواج  ومبقاومة ( 6

أن تليب مجيع موصالت األلياف البصرية ومقابس االتصاالت مجيع متطلبات معايري  (3)

ANSI/TIA/EIA-568-B.3 . 

ما عدا الغرف املعرضة للمياه )غرفة مبقبسي اتصاالت كحد أدنى  جتهيز كل (4)

 :،  و أن تكون إعدادت تركيب هذه املقابس على النحو التالي(كاحلمامات

a.  املقبس العلوي أو الذي يقع جهة اليسار خيصص للصوت(Rj11 )  و مييز باستخدام

 (.voice(  )الصوت)ملصق  

b. خيصص للبيانات املقبس السفلي أو الذي يقع جهة اليمني (Rj45 ) و مييز

 (Data(  )البيانات)باستخدام  ملصق 
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 البيانات/أمثلة على مقابس الصوت: 3الشكل 

 

فولت بالقرب من مقبس االتصاالت وذلك لتزويد األجهزة  240توفري مقبس طاقة بقوة  (5)

 . املوصولة بالكهرباء

 15على أي أجهزة تتطلب أقل من ( PoE" )اقة عرب اإليثرنتالط"ميكن استخدام تقنية  (6)

: مثال)  واط واليت مت تصميمها لكي تأخذ الطاقة مباشرة من مقبس االتصاالت

 (. كامريات املراقبة األمنية

جتنب تثبيت مجيع مقابس االتصاالت أو أي أجهزة طرفية يف مكان قد تتعرض فيه  (7)

 . يدة أو أي أضرار حمتملة لألجهزةللرطوبة أو األتربة أو احلرارة الشد

ملم 300عدم  وضع مقبس االتصاالت أو أي أجهزة طرفية يف مكان يقل ارتفاعه عن  (8)

 .عن سطح األرضية
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 8أن تكون نهاية طرف كل كابل من فئة األربعة أزواج يف مقبس قياسي مكون من  (9)

رقم كما هو موضح يف الشكل  T568Bأو  T568Aمواصفات  مسارات ويستخدم إما 

(4). 

 (.daisy chain)عدم ربط مقابس االتصاالت باستخدام وصلة سلسلة تعاقبية  (10)

 

 

 

 

 T568Bو  T568Aمواصفات املقابس من نوع : 4الشكل 

 (en.wikipedia.org & fiberoptics4sale.com: املصدر)

 

 (DB)إرشادات خاصة بصناديق التوزيع  .2

صندوق التوزيع هو مكان خمصص للمعدات واألجهزة الطرفية التابعة لشبكة  (1)

وجيب . موفر اخلدمة،  كما أنه يعمل كنقطة توزيع جلميع التمديدات الداخلية 

ميثل هذا . أن يكون صندوق التوزيع على شكل خزانة  أو غرفة ميكن قفلها

 :دوق غرفة اتصاالت باملتطلبات التشغيلية التالية على سبيل املثال ال احلصرالصن

يتم ) مرت عن سطح األرضية على األقل  1.2تثبيت صندوق التوزيع بإرتفاع  .أ

 (.قياس املسافة بني سطح األرضية واحلد السفلي للخزانة

http://en.wikipedia.org/wiki/T568A/B
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عدم تثبيت الصندوق يف مكان رطب كاحلمام أو املطبخ أو غرفة غسيل  .ب

 .بساملال

 x( العرض)ملم  x  350( اإلرتفاع)ملم  600أن ال  تقل مقاسات الصندوق  عن  .ت

 (.العمق)ملم  75

 .أمبري  13 /فولت 240أن حيتوى على ثالثة خمارج للطاقة بقوة   .ث

توفري نظام للتربيد عند  معبة داخل الصندوق، أن تكون التهوية مناس .ج

 .احلاجة

 .عمال الصيانة داخل الصندوقتوفري مستوى جيد من اإلضاءة لتسهيل أ .ح

 .جتنب وضع صندوق التوزيع بالقرب من مصادر املاء واحلرارة .خ

 .أن حيتوى الصندوق على باب أمامي قابل للقفل .د

توفري مساحة خالية داخل الصندوق ملعدات الشبكة اليت سيتم تركيبها يف  .ذ

 .املستقبل

 .نةتوفري مساحة خالية أمام صندوق التوزيع لتسهيل أعمال الصيا .ر

 . توفري إدارة رأسية و أفقية للكابالت .ز

 .توفري معدات للتأريض .س

 .توفري باب أمامي ميكن الرؤية من خالله .ش

ال توجد قيود على نوعية األجهزة اليت يتم تركيبها داخل صندوق التوزيع متى ما  (2)

كانت مجيع التفاصيل تتوافق مع عملية التثبيت اجليدة واملنظمة واليت بدورها 

تشغيل وصيانة مجيع اخلدمات ، مع عدم وجود مصادر تداخل  تسهل عملية

 .كهربائي مع تلك اخلدمات

 (:MDB)إرشادات خاصة بصندوق التوزيع الرئيسي  2.1

باإلضافة إىل مجيع املتطلبات التشغيلية لصناديق التوزيع املذكورة أعاله ،  فإن  (1)

على سبيل املثال لصندوق التوزيع الرئيسي  متطلبات تشغيلية أخرى تتمثل يف اآلتي 

 : ال احلصر 

 .تثبيته يف الدور األرضي .أ

 .حيتوي على املعدات واألجهزة الطرفية التابعة لشبكة موفر اخلدمة .ب

 وضع ملصق على الصندوق يكتب عليه   .ت

                  

 (.Main Telecom Distribution Box)      (صندوق توزيع االتصاالت الرئيسي)
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 : املعدات اآلتية على سبيل املثال ال احلصر  أن حيتوى الصندوق على (2)

 (.اخل.... موزع الشبكة ، املفاتيح الكهربائية )أجهزة املستهلك  .أ

 (.RJ11و  RJ45من النوع ) مقابس اتصاالت ألغراض إجراء اإلختبار  .ب

 .RJ45إلنهاء وصل كوابل ( Patch Panel)لوحة ربط الشبكة  .ت

 ( :FDB)إرشادات خاصة بصندوق التوزيع الطابقي   2.2

باإلضافة إىل مجيع املتطلبات التشغيلية  لصناديق التوزيع املذكورة أعاله ، فإن 

 :  لصندوق التوزيع الطابقي متطلبات أخرى تتمثل يف اآلتي

يف املباني متعددة الطوابق يتم تثبيت صندوق التوزيع الطابقي يف كل طابق ما  .أ

 .عدا الطابق األرضي

الوحدات بصندوق التوزيع الطابقي لذلك الطابق /ربط صناديق التوزيع يف الشقق .ب

 .عرب كابل ألياف بصرية

 .تصاالت الرئيسيدوق توزيع طابقي بصندوق توزيع االربط كل صن .ت

 وضع ملصق على الصندوق يكتب عليه  .ث

 (.Floor Telecom Distribution Box( )صندوق توزيع االتصاالت الطابقي)

 

 :الشقق /إرشادات خاصة بصندوق التوزيع للوحدات 2.3

باإلضافة إىل مجيع املتطلبات التشغيلية لصناديق التوزيع املذكورة أعاله،  فإن 

 : الشقق متطلبات أخرى تتمثل يف اآلتي/لصندوق التوزيع  للوحدات

 .وحدة/تثبيت صندوق التوزيع  يف كل شقة -1

 (.اخل.... ، املفاتيح الكهربائية  موزع الشبكة)أن حيتوى على أجهزة املستهلك  -2

 وضع ملصق على الصندوق يكتب عليه  -3

 (.Unit Telecom Distribution Box)و  ( صندوق توزيع االتصاالت للوحدات) 

اجلهاز : مثال) حيتوي على املعدات واألجهزة الطرفية التابعة لشبكة موفر اخلدمة  -4

 ( الطريف للشبكة البصرية
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 WI-FIنزلية الشبكة الالسلكية امل .3

 وضع  جهاز تسيري الشبكة الالسلكي  .3.1

يف الضعف عند االبتعاد عن نقطة   Wi-Fiتبدأ قوة إشارة الشبكة الالسلكية املنزلية 

 :للحصول على نتائج أفضل، اتبع هذه النصائح.   وصول الشبكة الالسلكية 

رب وضع جهاز التوجيه أق.  ضع نقطة وصول الشبكة الالسلكية  يف موقع مركزي -1

مكتبك قدر اإلمكان لزيادة قوة اإلشارة الالسلكية داخل  /إىل مركز منزلك 

 .املنزل

ضع نقطة وصول  الشبكة الالسلكية فوق مستوى األرضية وبعيدًا عن اجلدران  -2

اهلواتف أو أجهزة ) وميكن تقليل العوائق املادية بني أجهزتك . واألجسام املعدنية

ز التوجيه للحصول على قوة اإلشارة الكاملة وإشارة جها(  الكمبيوتر احملمولة

 .للموجه

 2.4تستخدم بعض معدات الشبكات ترددًا راديويا يبلغ   -احلد من التداخل  -3

نطاق )جيجاهريتز   5جيجاهريتز و  2،4جيجاهرتز وبعضها يستخدم كال الرتددين 

مل  حيث أن معظم أفران امليكروويف والعديد من اهلواتف الالسلكية تع(. مزدوج

وإذا قمت بتشغيل فرن امليكروويف اخلاص بك أو .  يف هذه النطاقات الرتددية

.  تلقيت مكاملة على هاتفك الالسلكي، فقد يتم قطع اإلشارة الالسلكية مؤقتا

 :ميكنك جتنب معظم هذه املشكالت من خالل

 .جيجاهريتز  5.8استخدام هاتف السلكي يعمل على ترددات عالية كالرتدد  .أ

 .إلنرتنت ووضع جهاز التوجيه اخلاص بك بعيدًا عن هذه األجهزةتصفح ا  .ب

وضع جهاز التوجيه بعيدًا عن أي كابالت ذات طاقة كهربائية عالية مثل  .ت

كابالت الثالجة أو التكييف،   ألنها حتمل طاقة عالية مما خيلق حقل 

كهرومغناطيسي حوهلا وتتسبب يف حدوث تداخالت مع اتصال الشبكة 

 . الالسلكية
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 املنزلية( فاي-واي)تأمني  الشبكة الالسلكية  .3.2

النصائح التالية ميكن أن تساعد يف تأمني  الشبكة الالسلكية  املنزلية ضد الوصول 

راجع دليل املالك امللحق جبهاز التوجيه للحصول على إرشادات حمددة حول .  غري املصرح به

 :  تنفيذ اخلطوات التالية

 .قم بتشغيل جدار احلماية -1

وبشكل .  حلماية أجهزة الكمبيوتر من االخرتاقات الضارة " جدار احلماية"تصميم  مت

على جدران محاية داخلية، إال أن  wifiعام حتتوى نقطة الوصول للشبكة الالسلكية 

جدران احلماية هذه تكون يف أغلب األوقات  غري مفعلة يف األجهزة عند خروجها من 

تشغيل جدار احلماية لنقطة وصول الشبكة ولتأمني الشبكة ، قم ب.  املصنع 

 .الالسلكية  

 تغيري كلمات املرور االفرتاضية -2

تأتي معظم نقاط وصول الشبكة الالسلكية  مع كلمات مرور حمددة مسبقا إلدارة 

ختتلف عن كلمة املرور املستخدمة للنفاذ إىل  الشبكة الالسلكية )إعدادات األجهزة 

املصرح هلم على دراية بكلمات املرور االفرتاضية اليت وقد يكون املستخدمون غري (.  

. تأتي مع اجلهاز من املصنع، لذلك من املهم تغيري كلمة مرور  جهاز التسيري مبجرد تثبيته

وعند تغيري كلمة املرور يفضل استخدام كلمة مرور طويلة تتكون من جمموعة من 

 .احلروف واألرقام والرموز ألنها أكثر أمنًا

 سم االفرتاضي للشبكةتغيري اال -3

ومن املمارسات اجليدة تغيري  (.   معرف جمموعة اخلدمة) SSIDيعرف اسم الشبكة باسم 

معرف جمموعة اخلدمة  للشبكة اخلاصة بك ، وحلماية خصوصيتك ال تستخدم 

 .معلومات شخصية مثل أمساء أفراد العائلة

 إيقاف بث اسم الشبكة -4

.  إىل اجلمهور"( SSID)"ببث اسم الشبكة  تقوم نقطة وصول  الشبكة الالسلكية 

وهذه امليزة غالبًا مفيدة للشركات واملكتبات والفنادق واملطاعم اليت تريد أن توفر 

الوصول إىل اإلنرتنت الالسلكي لزبائنها ، ولكن  هذه امليزة غري ذات فائدة كبرية يف 

بكات لذلك ، فمن املستحسن  ألصحاب الش . الشبكات الالسلكية اخلاصة

 .الالسلكية املنزلية عدم تفعيل هذه امليزة
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 (    MAC Address Filter)استخدم فلرتة العنوان الفعلي  -5

الالسلكية له معرف فريد يسمى العنوان الفعلي أو   Wi-Fiكل جهاز يتصل بشبكة 

وميكن لنقطة وصول الشبكة الالسلكية  اكتشاف عناوين ماك .  عنوان ماك

قم بتفعيل خاصية فلرتة عنوان ماك يف إعدادات نقطة .  تصل بهاجلميع األجهزة اليت ت

 .وصول الشبكة الالسلكية لتضمني أجهزتك فقط

 

 (شبكة التجوال ) زيادة مدى تغطية الشبكة الالسلكية  .3.3

ويف .    باستخدام عدة طرق (Wi-Fi)ميكن زيادة مدى تغطية  الشبكة الالسلكية  

تصال  الشبكة الالسلكية  املتصلة بكوابل هذه اإلرشادات ، مت اعتماد نقاط ا

 . وال ينصح باستخدام الشبكة الالسلكية املوسعة.  اإليثرنت

  قم بتوصيل جهاز التوجيه الرئيسي بكابل االنرتنت الذي يوفره مزود خدمة

 .وريدو أو أواصر أاالنرتنت احمللي ، عمانتل أو 

  مبقبس البياناتقم بتوصيل  نقطة  نفاذ الشبكة الالسلكية  الثانية  . 

  جيب أن تستخدم مجيع نقاط وصول الشبكة الالسلكية  داخل منطقة

وأسم الشبكة ( Open/WEP/WPA) التجوال نفس كلمات املرور ونوع األمان 

(SSID   .) 

  ال تضيف نقاط نفاذ غري ضرورية ، ألنها قد تقلل من سرعة  الشبكة

  .الالسلكية ، وتزيد من تعقيد إعدادات الشبكة 

  خفض يؤدي اىل ميكن بعضها ببعض السلكيا،  نقاط النفاذ الالسلكيربط

 .    لكل جهاز % 60سرعة الشبكة إىل أقل من 

 
 .  الالسلكية للشبكة فقط واحد  DHCB خادم استخدام من تأكد •

 . الوصول  لنقطتي"(  SSID)" الالسلكية الشبكة اسم نفس استخدم •

 . الوصول لنقطتي التشفير وإعدادات المرور كلمة نفس استخدم •
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  حافظ على شبكة الواي فاي خالية من التعقيد قدر اإلمكان،  وميكن حتقيق

ذلك باستخدام احلد األدنى من نقاط النفاذ الالسلكي املطلوبة لتغطية منطقة 

 .عرب استخدام  كوابل اإليثرنت حيثما أمكن معينة وكذلك

 :إرشادات خاصة بالكابالت .4

 األلياف البصرية .4.1

وأن تتوافق على أقل  SMأن تكون مجيع كابالت األلياف البصرية أحادية النمط  (1)

 . ANSI/TIA/EIA-568-B.3و    ITU-T G652و  ITU-T G.657Aتقدير مع املعايري 

ة للتمديدات الداخلية  من نوع الوصالت أن تكون مجيع وصالت األلياف البصري (2)

 .0.05dBامَلْجدولة باالنصهار ،  على أن ال يتجاوز مقدار توهني الوصلة العادية 

 

 :الكوابل النحاسية .4.2

أن تتوافق الكوابل مع احلد األدنى من مواصفات الكابالت النحاسية من الفئة  (1)

ذو األربعة أزواج كما هو  AWG 24أوم من النوع  100ذات  مقاومة )  CAT-6السادسة  

 (.ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1مذكور يف املعيار 

من  Pulling Tensionأن ال يتجاوز احلد األقصى ملقدار قوة الشد اليت يتحملها الكيبل  (2)

 (.قوة  تقريبًا - كلغم 11.34) 110Nذو األربعة أزواج   UTPالنوع 

 

 احلد األدنى لنصف قطر اإلحنناء .4.3

 

 حنناء الكابلا احلد األدنى لنصف قطر :   1اجلدول 

 قطر اإلحنناء       نصف  نوع الكيبل 

 اضعاف قطر الكابل 4 ذو األربعة أزواج  UTPالنوع 

 اضعاف قطر الكابل 8 ذو األربعة أزواج  ScTPالنوع 

 ( 2.5).ملم  6 ذو األربعة أزواج  UTPالنوع :  املوصالت املؤقتة

 (2.0)ملم  50 ذو األربعة أزواج ScTPالنوع :  املوصالت املؤقتة

 ضعف قطر الكابل 20 رية أحادية النمطكابالت الياف بص
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 إرشادات خاصة بأنابيب مرور الكابالت .5

ملم أو  50،  سواء كانت بقطر داخلي  PVCاستخدام أنابيب مرور الكابالت من نوع  (1)

 . ملم، اعتمادا على كمية الكابالت 90

 .ية موصولة باألرضية وخالية من احلواف احلادةجيب أن تكون األنابيب املعدن (2)

 .جيب ان يكون الوصول إىل حوامل الكابالت سهاًل (3)

 :األنظمة الناقلة للكابالت جيب أن ال متر على أماكن تتعرض إىل (4)

 احلرارة العالية .أ

 الرطوبة .ب

 ظروف بيئية تسبب التآكل .ت

 فولتية عالية .ث

 تداخل يف الرتددات الراديوية .ج

 تداخل كهرومغناطيسي .ح

ملنع التداخل الكهرومغناطيسي جيب اإلبقاء على الفصل األدنى يف تصميم أنظمة  (5)

 .احتواء الكابالت

أن ال تكون مسارات أنابيب مرور الكابالت موازية ملسارات القنوات أو اخلدمات األخرى  (6)

 (.  LFI)اليت حتمل فولتية عالية،  و ذلك لتقليل معدل احلث منخفض الرتدد 

درجة للمسار الواحد،  ويفضل أن  90كثر من احنناء واحد بزاوية أن ال يكون هناك أ (7)

 . تكون املسارات مستقيمة قدر اإلمكان

 

 

 

 

 

 

 القنوات ذات الزاوية القائمة:  5الشكل 

90 
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 القنوات الواصلة 5-1

 /حدود قطعة األرض)أن تعمل القنوات الواصلة على ربط اخلط الرئيسي ملوفر اخلدمة  (1)

غرفة  /ع الكابالت اخلاص بصندوق التوزيع الرئيسيبصندوق جتمي( جدار السور

 .6رقم  الشكلالتصاالت ،  كما هو موضح يف ا

 

 

 

 القنوات الواصلة: 5الشكل 

 

 

 (:Lead-in Ducts)إرشادات خاصة بالقنوات الواصلة  (2)

 .UPVCأن تكون مصنوعة من مادة  .أ

 .ح األرضيةملم حتت سط 600أن تكون مدفونة على عمق  .ب

 .أن تكون اللوحة اإلرشادية الدالة عليها واضحة فوق سطح األرض .ت
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 . ىل خارج املبنىإأن يتم تثبيتها بطريقة مائلة  .ث

 .أن تكون حممية بواسطة خرسانة عند مرورها حتت األرضيات املرصوفة  .ج

 .أن تكون مغلقة بإحكام من كال الطرفني .ح

على أي زاوية قائمة ( السحب صندوق)أن يتم تثبيت صندوق جتميع الكابالت  .خ

 . حنناء حاد يف مسار القناة حتت األرضاأو أي 

 (.  مم 50)بوصة كحد أدنى  2جيب أن يكون قطر  القناة الواصلة   .د

 10-6أن يتم تركيب حبل سحب يف القناة  مصنوع من مادة البولي بروبلني   مبقاس  (3)

العقد ومثبت بطريقة آمنة  ملم،   على أن يكون هذا احلبل قوي ومتواصل وخاليًا من

 .كغم كحد أدنى 1000على طريف القناة مع قوة شد تبلغ 

 . يوضح اجلدول أدناه تفاصيل خمتلف متطلبات قنوات التوصيل ملختلف أنواع املباني (4)
 

 احلجم  الكمية الوصف نوع املبنى

 فيال  

 

 م م   50 2

 م م 100 2 عمرت مرب 3000مساحة البناء تصل إىل  بناء متعدد الطوابق

 م م 100 4 مرت مربع 7000مساحة البناء تصل إىل  بناء متعدد الطوابق

 جممع

 

 م م 100 2

 مستودع وأمصنع 

 

 م م 100 2

 مركز تسوق

 

 م م 100 4

 املستشفيات

 

 م م 100 4

 فنادق

 

 م م 100 4

 

 

 

صندوق  /فتحة الفحص /صندوق جتميع الكابالت  /إرشادات خاصة باحلفر 5-2

  السحب 

أن يتم استخدام احلفر أو صندوق جتميع الكابالت أو فتحة الفحص أو صندوق  (1)

 .السحب للسماح بتغيري اجتاهات الكوابل أو سحبها

 .  أن تكون هذه الفتحات مهيئة   الستيعاب كوابل خاصة بثالثة موفري خدمة (2)
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 :إرشادات خاصة مبصاعد الكوابل 5-3

 . د للكوابلأن تكون املباني متعددة الطوابق جمهزة مبصاع (1)

 .  أن تكون هذه املصاعد مهيئة   الستيعاب كوابل خاصة بثالثة موفري خدمة (2)

 :إرشادات خاصة بغرفة  االتصاالت -6

 :إرشادات عامة

 .أن يتم توفريمستوى جيد من اإلضاءة مع تهوية وتوزيع هواء مناسبني .أ

دمة أن يكون الوصول إليها ممكنا بواسطة عمال الصيانة التابعني ملوفر اخل .ب

 .طوال اليوم ويف كل أيام األسبوع

 .أن يكون الوصول إليها ممكنا من قبل األفراد لنقل املعدات واألدوات .ت

 .أن حتتوى على قفل رئيسي لباب املدخل .ث

 .أن تكون بعيدة عن مصادر املاء واحلرارة .ج

 .أن تكون خالية من النوافذ .ح

رفة الكهرباء أن خيصص هلا مساحات خاصة وال تشرتك مع أي خدمات أخرى كغ .خ

 .وغرفة املعدات امليكانيكية 

 3 ± 20أن حتتوي على نظام تكييف للهواء للمحافظة على درجة احلرارة عند    .د

 % .60 -% 40درجة مئوية ورطوبة ترتاوح بني 

 .أن يتم تأريض مجيع األجزاء املعدنية لنظام رفع األرضية .ذ

اليت سيتم تركيبها يف  أن يتم توفري مساحة خالية داخل الغرفة ملعدات الشبكة .ر

 .املستقبل

 :إرشادات خاصة مبساحة غرفة االتصاالت 6-1

 .يفضل ختصيص غرفة إتصاالت واحدة لكل طابق .أ

 يوضح اجلدول التالي احلد األدنى حلجم غرفة االتصاالت  .ب

 غري مطلوب  الفيال 

  مراكز التسوق

 مرت  3× مرت  3× مرت  4 الطابق األرضي .1         

 مرت 3× مرت  3× مرت  2 لكل طابق  .2         

  أو السكنية  /املباني التجارية و 
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 مرت 3× مرت  2× مرت  2  وحدة  سكنية او جتارية 15ما يصل إىل  -1 

 مرت 3× مرت  3× مرت  3 وحدة  سكنية او جتارية  50ما يصل إىل  -2 

 وحدة  سكنية او جتارية 50أكثر من 

جيب مناقشة حجم الغرفة مع 

زود اخلدمة بناء على م

 التصميم

  مباني املكاتب

 مرت  3× مرت  3× مرت  4 الطابق األرضي .1         

 مرت  3× مرت  2× مرت  2 لكل طابق .2          

  اجملمعات السكنية

 مرت 3× مرت  3× مرت  2 فيال او وحدة  15ما يصل إىل  -1         

 مرت 3× مرت  3× مرت  3 او وحدةفيال    50ما يصل إىل  -2         

 وحدة   50أكثر من  -3         

مناقشة حجم غرفة  جيب

املوقع مع مزود  /االتصاالت 

 .على التصميمبناء اخلدمة 

 غري مطلوب املستودعات  

 ( اإلرتفاع xالعرض  xالطول )تصاالت حجم غرفة اال: 2اجلدول                    

 : اتإرشادات خاصة باالختبار -7

 ANSI/TIA/EIA-526-7أن تستويف األلياف البصرية أحادية النمط املعايري   (1)

باستخدام جمموعة   CAT-6أن يتم اختبار مجيع دوائر الكابالت من الفئة السادسة  (2)

-TIA/EIA-568و  TIA/EIA-568-B.1اختبارات تستويف متطلبات الدقة للمعايري  

B.2-1 ار حسب ما هو موضح يف املعايري ،  و استكمال مجيع متطلبات  االختب

TIA/EIA-568-B.1  وTIA/EIA-568-B.2-1 و وضع نسخة من نتائج  االختبار  ضمن  ،

 . وثائق املبنى وشهادة الرتكيب

 :إرشادات خاصة بالسجالت والوثائق ووضع امللصقات -8

،  و أن  ساسيةألواضحة على مجيع مكونات البنية ا أن يتم وضع ملصقات مميزة  و (1)

والرسومات ( كتيب امللصقات)بق امللصقات على املعدات واألجهزة مع الوثائق تتطا

 .طبقا ملا مت تنفيذه  على الواقع

 : أن تشمل سجالت املبنى على اآلتي (2)
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  (.رقم السكة –رقم املبنى : مثال) معلومات عن موقع املبنى 

 قائمة جبميع مقابس االتصاالت ومواقعها يف املبنى. 

 بيانات اإلتصال. 

 (.كتيب امللصقات) سخة من سجل مرجع امللصقات ن 

 الرسومات طبقا ملا مت تنفيذه بالواقع. 

صندوق التوزيع  /االحتفاظ بنسخة  لسجالت املبنى يف غرفة االتصاالتجيب               

 .الرئيسي

 (: LABELS)إرشادات خاصة بامللصقات  7.1

 .ANSI/TIA/EIA-606-Aأن يتم تنفيذ  امللصقات وفقًا للمعيار  (1)

 : أن يتم استيفاء الشروط اآلتية كحد أدنى عند وضع امللصقات (2)

اختيار احلجم واللون والتباين جلميع امللصقات بطريقة تضمن قراءة التفاصيل  .أ

 . بسهولة

و إجراء  أعمال  ساسيةألاهرة للعيان خالل تركيب البنية اأن تكون امللصقات ظ .ب

 .الصيانة العادية عليها

مقاومة لعوامل البيئة كالرطوبة واحلرارة واألشعة فوق أن تكون امللصقات    .ت

 .البنفسجية

 .طباعة امللصقات أو تنفيذها باستخدام جهاز آلي وعدم كتابتها خبط اليد .ث

 .وضع امللصقات على طريف كل كابل  (3)

(  Patch Panel)وضع عالمات مميزة على كل موقع من  مواقع لوحة ربط الشبكة   (4)

 .تيقابل موقع مقبس اإلتصاال

 : ميكن استخدام امللصقات اآلتية كمثال لنظام امللصقات  (5)

a)  ملصقات الكابالت : 

 CAB-XX : مثال

 إىل رقم الكابل   XXحيث يشري الرمز 

b) ملصقات مقابس االتصاالت: 

 :مثال

  
 
 

TO-XXYY
 المعلومات 

Data 
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 إىل رقم مقبس االتصاالت YYوالرمز إىل رقم الغرفة    XXحيث يشري الرمز 

    

c) ملصقات األجهزة : 

  :مثال

 
 
 

 إىل رقم اجلهاز YYوالرمز  إىل رقم الغرفة XXحيث يشري الرمز 

  

على وصف لكل عالمة ( كتيب امللصقات)أن حتتوى الوثائق املرجعية للملصقات   (6)

 : يف املبنى،  و ميكن استخدام ما يلي كمثال على شكل كتيب امللصقات

 

 

 م
 

 النوع الوصف الكابالت

1 

  

CAB-
001 

  

لوحة ربط الشبكة  –االت غرفة االتص: من

(Patch Panel  )-  13النقطة رقم  CAT-6 

مقبس اتصاالت  2الغرفة رقم :      إىل  

  0201رقم

 

 م
مقبس 

 االتصاالت 

 النوع الوصف

1 TO-0201 

الطابق  – 2رقم الغرفة  

مقبس  –األرضي 

 1اإلتصاالت رقم 

CAT-6 

    

 م

ملصقات 

 :األجهزة

 النوع الوصف

1 DEV-001                                                                                                                                                                                  

 1جهاز توجيه رقم  
 غرفة اتصاالت: املكان

جهاز توجيه 

 +ADSL  

 تيب امللصقاتشكل ك: 3اجلدول 

             DEV-XXYY 
 التوجيه جهاز          

Router       
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 إرشادات خاصة بالسالمة -9

سطوانة غاز ثاني أكسيد ا) أن حتتوى غرفة االتصاالت على طفايات  احلريق  (1)

 (.CO2الكربون 

أن يتم جتهيز غرفة االتصاالت بأجهزة الكشف عن الدخان،  وأن يتم التحكم وإدارة   (2)

 .اجملمع  /هذه األجهزة بواسطة نظام إدارة املبنى 

واب غرف االتصاالت قابلة للفتح للخارج مع وجود نظام إغالق آلي أن تكون مجيع أب (3)

 .لألبواب

 .أن تكون غرفة االتصاالت خالية من التلوث وامللوثات (4)

يف أي خطر على ( سواء أثناء الرتكيب أو بعدها)أن ال تتسبب عملية الرتكيب    (5)

 .بارزةالسالمة العامة كالتعثر أو السقوط أو األضرار النامجة عن األجزاء ال

أن تكون القنوات احمليطة بالكابالت والتجهيزات خالية من احلواف احلادة أو تكون   (6)

 .جمهزة حبلقات مناسبة حلماية الكابالت من التلف

 


