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  :مقدمه - ۱
انواع در زمينه ، Telecommunication Industry Association(TIA)از راه دور  ارتباطات صنعتمللي لبين ا اتحاديه
ارتباطات   ي، مخابراتدر انواع سيستم هاي را  ، توزيع و نصب موارد مربوط به طراحيكليه  و فعاليت دارد مخابراتيهاي  سيستم

  .دهد شش قرار ميرا تحت پو و همچنين مراكز داده هاي مسي و فيبر نوري كابل مبتني بر اي،  بي سيم و  اي،  شبكه وارهماه
 اتحاديه.  داراي سابقه درخشان و اعتبار علمي در زمينه استانداردهاي شبکه هاي ارتباطي است  TIA بين المللي اتحاديه

TIA  هاي نوين اطالعات و ارتباطات  صنعتي پيشرو، آخرين فناوري_علمي  اتحاديهبه عنوان يك(ICT)  را در ارتباط با
اخت جديدترين فرصت هاي بازار، مدارك معتبر جهاني و امكان تعامل شركت ها و سازمان توسعه بروزترين استانداردها، شن

              از سوي موسسه ملي استاندارد آمريكا TIA اتحاديه .هاي فعال در اين حوزه رادر سطح جهان فراهم مي كند
American National Standard Institute(ANSI)  اتحاديههر يك از اعضاي اين حيت صال ،از اينرو. تاييد شده است 

  .به لحاظ رعايت استانداردها ارايه شده توسط آن موسسه، تاييد شده اند ،مذكوراستاندارد از سوي موسسه 
هاي متعدد در كشورهاي مختلف، انتشار كتب  ها و كنفرانس هاي آموزشي، همايش برگزاري دوره TIA اتحاديهوظيفه 

  . است CTPو   CCNTنظير   ، طراحي و نصب مخابراتهاي  عتبر در شاخهم اعطاي مدارك بين المللي  تخصصي،
ات رييسه، مشاركت در كميته هاي انتخاب اعضاي هيحق ، هريك از اعضا  TIA اتحاديهبه لحاظ تخصص و اعتبار اعضاي 

هاي آموزشي و  برگزاري دورهموسسه استاندارد در سراسر دنيا،  ۷۰و بيش از ANSI   تخصصي، توسعه استانداردهاي موسسه
اثبات  اتحاديهبه بيان ديگر، داشتن هر يك از مدارك اين . را دارا مي باشند... و TIA آزمون هاي تخصصي، و اعطاي مدارك 

 . هاي مرتبط با مدرك اخذ شده را دارد تجربه عملي قابليت انجام پروژه  كند كه آن شخص از لحاظ علمي و مي

خود را به اعضاي اين  هاي پروژهتوانند  مي TIAبا اطمينان كامل به نام  يه كشورهاصنايع ارتباطي در كل همچنين فعاالن
تأييد شده و نتيجه كار نيز تضمين  TIA اتحاديه سپرده و مطمئن باشند كه صالحيت اين افراد پيشاپيش توسط اتحاديه

هايي كه به نحوي بر صنعت  اتحاديهنظرات خود را در كليه سازمان ها و TIA همچنين اعضا مي توانند از طريق  .خواهد شد
گذارند، اعالم نمايند كه از جمله آنها مي توان به كميسيون ارتباطات و مخابرات فدرال  مخابرات و ارتباطات جهاني تاثير مي

 ه، اقيانوسي - سازمان همكاري هاي اقتصادي آسياآمريكا، سازمان هاي بين الملل نظير اتحاديه مخابرات از راه دور بين الملل، 
   .اشاره نمود

 TIAتاريخچه  -۲

 اتحاديهو سپس  نمودندبرگزار اولين نمايشگاه تخصصي در اين حوزه صنعت تلفن آمريكا، گروهي از فعاالن  ۱۹۲۴در سال 
، گروه ۱۹۷۹در سال  .كردندرا ايجاد )  (United States Independent Telephone Associationتخصصي تلفن آمريكا 

                                                                            ه دور آمريكامخابرات از راندگان عرضه كن اتحاديهمذكور 
(United States Telecommunications Suppliers Association)  برترين به عنوان يكي از سپس را تاسيس نمودند و

در  TIA اتحاديه. تخصصي در اين حوزه در سرتاسر جهان مطرح شدند هاي برگزار كننده نمايشگاه ها و سمينارهاي سازمان
كه در  آمريكاتوليد كنندگان راديو  اتحاديه( EIAو گروه فناوري اطالعات و ارتباطات   USTSAو بعد از اذغام  ۱۹۸۸سال 
 Multimedia) ويري آمريكامخابرات تص اتحاديه ۲۰۰۰همچنين در سال . تاسيس گشت)آغاز به فعاليت نمود ۱۹۲۴سال 

Telecommunications Association-MMTA)   شركت  ۶۰۰بيش از در حال حاضر،    .غام گشتاد اتحاديهنيز در اين
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سيستم هاي انواع  ،در حوزه هاي مخابرات و ارتباط از راه دور اتحاديهدارند، اعضاي اين  عضويت اتحاديهدنيا در اين  اسرتو سازمان از سر
مي  اي حرفه تخصصداراي و  فعاليت داشته... و نيز مراكز داده و  (Fiber Optic)فيبر نوري  بي سيم و ي،ا ، شبكهاي ماهواره اطالعاتي

   .باشند
  

  TIAمدارك  -۳
 :  Certified in Convergent Network Technologies (CCNT) مدرك -۱-۳

 تكنولوژي هاييابي به دانش و مهارت الزم جهت دست بهترين راه براي شروع مسير تخصصي جهت كسب CCNTمدرك 
مبتني بر تصويري و  يكپارچه صوتي،در زمينه هايي نظيرتكنولوژي هاي باالخص  همگرا

  .باشد مي  داده
  ،آزمون مجزا ۶در  ۴۵۰: تعداد سوالت

  :آزمون ذيل را قبول شود ۶هر فرد جهت اخذ اين مدرك الزم است كه 

 Basic Telecommunications - analog and digital concepts; telecommunications 
fundamentals such as networks, business communications systems, signaling, Internet 
telephony and switching  

 Basic Data Communications - network architecture, packet switching, fiber optics, and 
data communication channels and devices  

 Computer Telephone Integration (CTI) Essentials - dynamics of connecting a 
computer to a telephone system for routing calls through switches; applications, architecture 
and system development  

 Local Area Networks (LANs) - concepts and technology of LAN topologies, information 
transfer, transmission techniques, media standards and network management  

 Broadband Technologies - transmitting multiple signal types simultaneously by way of 
divided channels; voice and data integration, frame relay, SONET, ATM/cell relay, SMDS, 
BISDN, DSL and VPN  

 Voice over IP (VoIP) Essentials - Internet transmission of voice and fax; VoIP networks, 
bandwidth compression, the Gateway, packet prioritization, RSVP, H.320 and H.323, and 
WAN engineering issues.  
 

 برخي از مخاطبان دوره :  
 مهندسين فني و فروش 
 مديران و مهندسين شبكه 
 مديران مهندسين محصول  
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  :Convergence Technologies Professional Certification  (CTP)مدرك -۲-۳ 

، مخابرات  VOIPنظير  با توجه به سرعت تغييرات در حوزه هاي مختلف فناوري اطالعات
جهت ايجاد همگرايي در  ITنياز بيشتري توسط متخصصان ... و بي سيم و مراكز داده 

تصويري  يكپارچه صوتي،در زمينه هايي نظيرتكنولوژي هاي باالخص  ،ITكليه حوزه هاي 
فروش، پياده سازي، اجرا و نگهداشت،  مانندو نيزكليه مراحل اجرايي مبتني بر داده و 

همگرايي در دستيابي به رداري از دانش و مهارت الزم را براي صالحيت فرد را جهت برخو CTPمدرك . احساس مي شود
 و  Cisco  ،Avayaاين مدرك توسط سازمان ها و شركت هايي نظير . راه حل هاي تكنولوژيك، تاييد مي نمايد

Toshiba تاييد شده است.   
  :آزمون محتواي

 Data and Internet Protocol (IP) Networking for Convergent Networks 
 Voice and Telephony Services, Functions and Technologies 
 Convergence Technologies 

 

  :TIAاستانداردهاي  - ۴
     در ده حوزه تكنولوژيك فعال TIA اتحاديهاز سوي موسسه استاندارد ملي آمريكا تاييد شده است از اينرو   TIA اتحاديه

  . باشد سه استاندارد در سرتاسر دنيا ميموس ۷۰حامي بيش از  اتحاديهن اين مي باشد و همچني

  

  چيست؟ TIA-942 استاندارد -۱-۴
 TIA-942  از راه دور ارتباطات يصنعتو علمي  اتحاديهاستانداردي است كه توسط (TIA)   براي تعيين  ۲۰۰۵در سال

راحي شبكه، ها مخصوصا با توجه به سيستمهاي كابل كشي و ط Data Center راهكارهاي عملي براي طراحي و ساخت
 .اين استاندارد، در دستورالعملهاي خود هر دو نوع رسانه فيبر نوري و كابلهاي مسي را مد نظر قرار داده است. ايجاد شده است

TIA-942 همچنين مرجعي تعيين كننده براي نيازمندي هاي خاص نواحي خصوصي و عمومي Data Center  در مورد
  :به طور مثال. اجرايي مي باشد برنامه هاي كاربردي و دستورالعملهاي

 معماري شبكه - ۱

 طراحي الكتريكي - ۲

 ذخيره سازي و تهيه نسخه پشتيبان - ۳

 افزونگي سيستم - ۴

 امنيت و كنترل دسترسي به شبكه - ۵

 مديريت پايگاه داده -۶

 و برنامه هاي كاربردي Web ميزباني - ۷

 توزيع محتوا - ۸

 كنترل محيط - ۹
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  .... ) وزي وطوفان، زلزله، آتش س(حفاظت در برابر اتفاقات فيزيكي  -۱۰

شامل نامگذاري استاندارد قطعات و تجهيزات، اطمينان  TIA-942 مطابق با استاندارد Data Center مزاياي اصلي طراحي
ز كاركرد بدون اشكال و خرابي، حفاظت قوي در برابر آسيب هاي طبيعي يا مصنوع بشري و قابليت اطمينان، توسعه پذيري ا

 .ي استو مقياس پذيري براي مدت طوالن

 
 TIA-942  اهداف استاندارد

اين . و يا اتاق كامپيوتر مي باشد Data Center هدف مهم اين استاندارد، تهيه نيازمنديها و راهنماييهاي الزم براي طراحي و نصب
شامل طرح ريزي ساختمان، سيستمهاي  Data Center استاندارد مد نظر طراحاني است كه احتياج به فهم گسترده در مورد طراحي

 .كابل كشي و طراحي شبكه دارند
 

 TIA-942 منطبق بر استاندارد Data Center مدل

 :متصور شده است كه عبارتند از Data Center چهار ناحيه اصلي را در TIA-942 استاندارد

 اتاق ورودي - ۱

 :اتاق كامپيوتر شامل نواحي - ۲

 (MDA)ناحيه توزيع اصلي - ۳

 (HAD)افقي ناحيه توزيع - ۴

 (ZDA)ناحيه توزيع دسته بندي شده - ۵

 (EDA)ناحيه توزيع تجهيزات -۶

 اتاق مخابرات - ۷

 يکيو الکتر يکيزات مکانياتاق تجه - ۸

  
Tier هاي Data Center بر اساس استاندارد TIA-942 

 Data Center ها با توجه به استاندارد TIA-942  به چهار Tier دشو زير تقسيم مي:   
 

Tire I: 

  .گردد ين ميتضم Availability تيدر دسترس بودن سا ٪۹۹٫۶۷۱ر ساخت ساده و تا يز کيدر سطح 
  .ساده و بدون تجهيزات پيچيده است Tier يك Tier اين

  .فاقد اجزاء افزونه و تجهيزات محافظ در برابر آتش و تجهيزات خنثي كننده مي باشد Tier اين

 .اضافي نيستبراي توزيع برق، هوا و ارتباطات شامل مسيرهاي 

  .سرويس دريافت مي كنند, تنها از يك دسترسي دهنده

 .شود مي Data Center هر گونه قطع در تجهيزات و مسيرها باعث از كار افتادن كل

 .توقف برنامه ريزي شده و برنامه ريزي نشده دارد

 .دارد Downtime ساعت ۴۰در يك سال تا 
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Tire II: 

 Availability تيدر دسترس بودن سا ٪۹۹٫۷۴۱است و تا  Redundant نهت افزوير ساخت سايدر سطح دوم ز

 شود مييك براي سيستم الكتريكي پشتيبان در نظر گرفته  Tier نسبت به Tier در اين  .گرددين ميتضم

  .شود فقط مسير توزيع برق و سيستم هاي تهويه و كابل هاي ارتباطي منظور مي

  .دشو ويس دريافت ميهم كننده دسترسي سرتنها از يك فرا

 .منظور ميگردد Tier يك سيستم اطفا حريق و تجهيزات خنثي كننده در اين

 ).Tier يك كمتر از(توقف برنامه ريزي شده و برنامه ريزي نشده دارد 

 .دارد Downtime ساعت ۲۲در يك سال تا 
 

 Tire III: 

در  ٪۹۹٫۹۸۲گرددو تا يت همزمان دوگانه انجام مت به صوريسا يت دوبرابر است و نگهدارير ساخت سايدر سطح سوم ز
داراي ... كليه تجهيزات شبكه اعم از مسير ياب ها و سوئيچ ها و  و  گردديم نيتضم Availability تيدسترس بودن سا

  .پشتيبان هستند

شتيبان و در حالت عادي غير يكي فعال و ديگر به عنوان پ(تهويه هوا و ارتباطات دو مسير منظور ميگردد , براي سيستم توزيع برق
 .)فعال

  .شود سرويس گرفته مي, هم كننده دسترسيحداكثر از دو فرا

 .همگي داراي پشتيبان هستند UPS ژنراتورها و, سيستم برق

 .سيستم شناسايي و اطفا حريق و پيش خنثي كننده دارد

  .دارد CCTV سيستم ايمني

 شود ميتنها براي فعاليت هاي برنامه ريزي شده متوقف 

 دارد  Downtime ساعت ۱.۶در يك سال تا 

  
 Tire IV: 

     تيسادر دسترس بودن  ٪۹۹٫۹۹۵است و تا  ييار بااليبس يتحمل خراب يستم دارايدر سطح چهارم س

Availability  داراي پشتيبان هستند... كليه تجهيزات شبكه اعم از مسير ياب ها و سوئيچ ها و  و گرددين ميتضم.  

  ).لهر دو فعا(تهويه هوا و ارتباطات دو مسير منظور ميگردد , ستم توزيع برقبراي سي

  .شود سرويس گرفته مي, حداقل از دو فراهم كننده دسترسي

 .همگي داراي پشتيبان هستند UPS ژنراتورها و, سيستم برق 

 .سيستم شناسايي و اطفا حريق و پيش خنثي كننده دارد

  .دارد CCTV سيستم ايمني

 .شود براي فعاليت هاي برنامه ريزي شده متوقف مي تنها

 .دارد Downtime ساعت ۰.۴در يك سال تا 

هاي سيم کشي براي استاندارد يک سري) EIA(صنعت الکترونيک  اتحاديهو ) TIA(صنعت ارتباطات از راه دورر اتحاديه
هدف از طرح اين استاندارد ها ايجاد . ارتباط هاي تلفني و شبکه هاي کامپيو تري در يک ساختمان تجاري را تعريف کردند
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صوتي و ويدئويي در يک ساختمان مي باشد تا براي کاربران و  -يک سري خصو صيات مشترک براي کابل هاي داده اي 
ارزش و عملکرد در ارتباطا تشان مهيا گردد به گو نه اي که به کارخانجات مجوز مي دهند تا  -مالکان آن کيفيت قابل انعطاف

  .تي را که عملکرد متقابل نسبت به يکديگر دارند توليد کنندتجهيزا
  : استانداردها عبارتند ازکاربريترين اين 

  

A-86 TIA/EIA-5  : صوتي و ويدئويي در ساختمان تجاري –براي کابل داده اي  
TIA/EIA-56q: براي نواحي و مسير هايي که داراي رسانه هاي مخابراتي در يک ساختمان هستند .  
TIA/EIA-606 : براي طراحي و مديريت زير ساختار ارتباطات مخابراتي  
TIA/EIA-607 :مخابرات يزات و کابل کشيتجه ين و محکم سازينصب در زم ياز هاين براي .  

ف يک ساختمان تعريدر  يشبکه ا يو ساختار ها يهر قسمت از ارتباطات تلفن يبرا ييت هاين و محدودين استاندارد ها قوانيا
م يک ساختمان تقسيف شده در درون يتعر يم کشيمناطق و انواع س يک سرير ساخت را به ين زياستاندارد ها ا. دکنن يم
  :ف عبارتند ازين تعاريا. کنند يم
 
 شود يکمپ وارد ساختمان م يا اسکلت بنديو  يمخابرات يسهايسرو :امکانات ورودي.  

 
 اسکلت  يم کشيق سيزات از طريتجه يه تمام اتاق هاک ساختمان کيدرون  يامکانات مرز :اتصاالت عرضي اصلي

باز وجود داشته باشد که  يک فضاي يبرا ياصل يک اتصال عرضين ممکن است يهمچن. شوند يبه آن متصل م يبند
  .را مرتبط سازد يتمام اتصاالت عرض

 
 از  يطور عمودست که معمو ال به  ينيفه سنگيوظ يع است و داغرايسر يم کشين سيا: سيم کشي اسکلت بندي

  . شود يباز وصل م يدر فضا ياصل ين اتصاالت عرضيا بيک ساختمان يزات در يتجه يبه اتاق ها ياصل ياتصاالت عرض
 
 که به (  ياسکلت بند يم کشين سين شده تا اتصاالت بيکه در هر اتاق ساختمان تعع ييمحل ها: اتاق هاي تجهيزات

) ده شده استيکش يارتباطات تلفن يکه به سمت اتاق ها(  يافق يکش ميو س) ده شده است يکش ياصل ياتصاالت عرض
  . کند يرا برقرار م

 
 يم يارتبا طات تلفن يزات به اتاق هايتجه يق سقف و اتاق هايمعموال از طر يم کشيمرحله دوم س :سيم کشي افقي 

 يبه خروج يارتباط تلفن ياق هاوار از اتين دييک سقف و پايست که در عرض يم کشيمر حله سوم س يباشد که به خو ب
  .شود يده ميوار کشيد
 
 ين شده است که گروه ها و اداره هاييک ساختمان تعين اتاق از يکه در چند ييمحل ها :اتاق هاي ارتباط تلفني 

منفرد  يخروج يافق يم کشيزات و سيتجه ياتاق ها يافق يم کشين سيب يکنند و ارتباط يم يس دهيمجاور را سرو
  . کند يقرار موار بريد
 
 و سيم کشي که يک ارتباط بين آخرين سيم کشي افقي ) نه در ديوار يا سقف(قطعات خارجي  :سيم کشي محيط کار

  .در خروجي ديوار و کامپيو تر يا قطعات ديگر متصل شده به شبکه را بر قرار مي کند
 

  
  



 TIA  مدارك و استانداردهاي مروري بر تاریخچه،  کاریار ارقام شرکتمدیریت آموزش 

 

۹ 
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  :شود در حوزه هاي مختلف تكنولوژي اشاره مي، TIA  اتحاديهتوسط ارايه شده استانداردها  در ذيل به تعدادي از ساير

 FO-4:  Fiber Optics  
 TR-8:  Mobile and Personal Private Radio Standards  
 TR-14:  Point-to-Point Communications Systems  
 TR-30:  Multi-Media Access, Protocols and Interfaces  
 TR-34:  Satellite Equipment & Systems  
 TR-41:  User Premises Telecommunications Requirements  
 TR-42:  User Premises Telecommunications Cabling Infrastructure  
 TR-45:  Mobile and Personal Communications Systems Standards  
 TR-47: Terrestrial Mobile Multimedia Multicast  
 TR-48:  Vehicular Telematics  
 TR-49:  Healthcare ICT  
 WAG-16:  U.S.Working Advisory Group (WAG) 16  
 T.35 Code (T- and V-Series) Administration 
 U.S. TAGs & International Secretariats  
o IEC TC46 Cables, Wires, Waveguides, R.F. Connectors, and Accessories for Communication and Signaling  
o IEC SC46A: Coaxial Cables  
o IEC SC46C: Wires & Symmetric Cables  
o IEC SC46F: R.F. & Microwave Passive Components  
o IEC TC76: Optical Radiation Safety & Laser Equipment  
o IEC TC86: Fiber Optics  
o IEC SC86A: Fibers & Cables  
o IEC SC86B: Fiber Optic Interconnecting Devices & Passive Components  
o IEC SC86C: Fiber Optics Systems & Active Devices  
o ISO/IEC JTC 1/SC25: Interconnection of Information Technology Equipment I 
o SO/IEC JTC 1/SC25/WG1: Home Electronic Systems  
o ISO/IEC JTC 1/SC25/WG3: Customer Premises Cabling 

http://www.tiaonline.org/join_tia/member_list.cfm?sort=C 


