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Khi sử dụng cáp đồng đôi xoắn để truyền dữ liệu trong mạng LAN, người dùng
thường không biết phải lựa chọn loại cáp nào để đáp ứng các ứng dụng của hệ
thống mạng với chi phí hợp lý nhất. Thông qua việc phân biệt các loại cáp (Cat. 5,
Cat. 5e, Cat. 6 và Cat. 6A), bạn sẽ có thêm các thông tin cần thiết để lựa chọn cáp
phù hợp hơn với nhu cầu của mình.

Các tổ chức như Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông (TIA) và Hiệp hội Công nghiệp
Điện tử (EIA) thiết lập các tiêu chuẩn cho từng sản phẩm cụ thể, và những tiêu
chuẩn này đã dẫn tới việc cáp đồng đôi xoắn được chia thành nhiều loại khác nhau
dựa trên mức độ hiệu suất của chúng.

(Xem thêm các bước kiểm tra hệ thống cáp mạng với máy test cáp )

Cáp Cat. 5

Cáp Category 5 là loại cáp cơ bản nhất gồm loại không bọc giáp (UTP) và bọc giáp
(FTP);
các dây dẫn đồng của cáp
thường là lõi đặc (solid) hoặc lõi bện (stranded). Cáp lõi đặc được dùng khi dữ liệu
được truyền ở khoảng cách xa, trong khi đó cáp lõi bện thường được sử dụng làm
cáp đấu nối (patch cord). Băng thông cáp Cat. 5 lên đến 100 Mhz và hoàn toàn đáp
ứng các ứng dụng 10/100 Mbps Ethernet.

Cáp Cat. 5e

Cáp Cat. 5e (viết tắt của Category 5, enhanced) là loại cáp tương tự như cáp Cat. 5 nh

Cáp Cat. 6
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So với 2 loại cáp vừa được đề cập, Category 6 là loại cao cấp hơn và cung cấp hiệu suất tốt

Cáp Cat. 6A

Sự ra đời của Category 6A nhằm đáp ứng yêu cầu truyền dữ liệu ở tốc độ cao hơn với khoản

Hiện nay Cat. 6A chưa được sử dụng phổ biến do vấn đề chi phí. Chi phí đầu tư cho
một hệ thống Cat. 6A có thể nhiều gấp đôi so với Cat. 6, bên cạnh đó việc đầu tư
cho các thiết bị mạng hoạt động ở tốc độ 10 Gbps cũng tốn rất tốn kém. Do vậy,
Cat. 6 và Cat. 5e vẫn được lựa chọn vì đáp ứng được hầu hết các ứng dụng mạng cơ
bản hiện nay. Tuy nhiên, việc sử dụng Cat. 6A tại thời điểm hiện nay được cho là
sáng suốt vì theo thống kê của các nhà sản xuất cáp cứ 18 tháng thì yêu cầu về tốc
độ truyền dữ liệu sẽ tăng gấp đôi. Khi đó, bạn không phải tốn chi phí để thay toàn
bộ hệ thống cáp đã được lắp đặt và đầu tư lại từ đầu.
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