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FTTHمحفظهتوزیعکنندهجدیدبرای
همه به بیشتر، هرچه سرعت با را نوری فیبر دسترسی دار قصد برزیل

سرمایه حال در کشور این مخابرات صنعت برساند. مسکونی خانههای

R&M،ادوات گذاریهایعظیمیاستکهمیتوانندبااستفادهازراهحل

مناسبتریراجایگزینکنند.

درواقعمیتوانگفتهیچکشوریدرجهانبهایناندازهازاینترنتاستفاده

نکردهاستتاجاییکهمخابراتاینکشورتقاضابرایخدماتاینترنتیرا

اینگونهنامگذاریکردهاست:»پدیدهاینترنتیبرزیلی».باتوجهبهاینکه

موضوعمطرحشدهبرایدهسالپیشاستولیهمچنانمیزانتقاضاتاکنون

روبهافزایشبودهاست.اینکشوربهشبکههاییباپهنایباندبیشتریاز

فیبرنورینیازدارددرنتیجهمخابراتمیلیاردهادالربرایگسترششبکه

هایفیبرنوریسرمایهگذاریمیکند.براساسآمارارایهشدهازسویمرجع

بزرگ،دسترسی کننده عرضه 2۰2۰،سه اواسطسال در ، Anatel نظارتی

FTTHرابه22.5میلیونخانوار)خانهها(ارایهکردند.

R&MبرزیلبایکمحفظهتوزیعکنندهجدیدFTTHونصبآساندرفضای

بازبهبرقراریارتباطتلفنهاکمکبسزاییمیکند:اینپروژهیکپایانهبا

نامRIO RealInter-Operability()است.

boxباتوجهبهچالشهایروزانهنصبکنندگاندرشهرهایبرزیلطراحی

FTTHشدهاست.همچنینبرایسایربازارهاییکهبهتوزیعکنندگانکوچک

کننده تعیین قوت نقاط است. مناسب دارند، نیاز کاربردی و ابتدایی قوی،

CTORIOساخت،مونتاژتکمیلاست.

ضربه، برابر در مقاوم بسیار PC + ABS پالستیک  از شده ساخته محفظه

هوای و آب برای همچنین است.  IP67استاندارد دارای و آب ،ضد حرارت

تقریبًا )231x296 mm( پوشش قابل محفظه است. آل ایده گرمسیری

درهرجایبیرونیقابلاستفادهاست.CTORIOبرایمونتاژدردکلها،طناب

ونمایخارجیساختهشدهاست،امامیتوانددرزیرزمینوغیرهنیزمورد

استفادهقرارگیرد.بدونابزارخاصمیتوانآنرادرهرجاییمتصلکرد.

کنند. نصب ا آنر براحتی ترکیب در تغییر بدون بادست میتوانند نصابان

plug اتصاالت و اتصال،شکافدهنده فیبر،سینی کابل، اینسینیشامل

اشتراک به را کار توانند می نصب های گروه است. FTTH توزیعکننده از

بگذارند.یکتیمرویزمینکارمیکندوکابلکشیرابهپایانمیرساند.در

همینحال،تیمدیگرمحفظهرادرباالیدکلجمعمیکندوسپسآنرابه

رویمحلمخصوصخودمیگذارد.

اینمحفظهبرایتکمیلشبکهمناسباستوبرایسهولتدرمدیریت،به

هفترنگمختلفتقسیممیشود.اینامرشناساییساختمانها،خیابانها

ومشترکانراراحتمیکند.

CTO RIO ظرفیت

با کوچک کننده توزیع سه برای کافی فضای ، کابل ورودی پنج کنار در

حداکثر16کانکتور)SC ، E-2000 ™یا LC Duplex(و48اتصالوجوددارد

کهچندیننظامراباکابلکشیمتعادلونامتعادلامکانپذیرمیکند.این

محدودهشاملیککابلباقطرهمناسب16خروجیکابلاستودرنسخههای

pre-terminatedبکاررفتهاست.
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راهکارهایموثرRFIDبـرایکمکبهکـنترلاپیدمیکرونا

COVID-19 بیماریهمهگیروبیسابقهزمانحاضر،چالشهایپیشبینی

نشدهایرادرسرتاسرجهانبهوجودآوردهاستومنجربهتغییرآگاهانهیا

ناخودآگاه،درکارهاییکهبهطورمعمولانجاممیدادیمشدهاست.

درایندورهمراکزبهداشتیبهکانونانتقالویروسهاتبدیلشدهوزندگی

نجاتدهندگاندرمعرضتهدیداتبالقوهایقرارگرفتهاست.دراینچالش،

بهدرمانبدونتماسنیازداریموRFIDکلیددیجیتالیحلاینمسئلهاست.

های داده طریق از را ویروس گسترش میکند کمک ما به RFID فنآوری

به ها راهکار این کنیم. کنترل دارایی مدیریت سیستمهای و touchless

زنجیره یک تا دهد می را امکان این پزشکی کلینیکهای و بیمارستانها

تامینقویوکارآمدبدستآورند.باایجادچالشهاییکبیماریهمهگیر

مراقبتهای بخش در RFID راهکارهای اتخاذ است، پیشرفت حال در که

بهداشتیاهمیتوفوریتباالییرابهدستمیآورد.

روشهایمفیدفنآوریRFIDدرکمکبهبخشمراقبتهایبهداشتی:

•کمکبهرعایتفاصلهاجتماعیکارکنان
نمایشگرافیکیحرکتپرسنلدرنرمافزارهایکاربردی،نظارتمستقیمبر

فاصله حفظ به امر این کند. می پذیر امکان ناظر توسط را تردد وضعیت

اجتماعیالزمکمکمیکندکهپیشنیازکنترلگسترشاینویروسمرگبار

است.ریدرهایهمراهیاقابلحملنیزبهپزشکانوکارکنانبهداشتیکمک

میکندتاازفاصلهایمناطالعاتفردموردنظررابررسیکردهوبهصورت

دیجیتالیثبتکنند.

•پیگیریوضعیتبیماروکارکنان
مچبندهایRFIDبهشناساییوردیابیبیماران،پزشکان،مراقبینوسایر

متخصصانمراقبتهایبهداشتیکمکمیکند.مچبندهایRFIDضدآب

بند مچ هر کاریهستند. غیرقابلدست و موادشیمیایی برابر در مقاوم ،

RFIDداراییکشناسهمنحصربهفرداستکهپایگاهدادهیشخصراتهیه

میکند.دستهبندیمچبندهاازنظررنگی،تمایزجسمیمشخصیرابین

بیمارانومتخصصانمراقبتهایبهداشتیایجادمیکند،مانندانواعبیمار،

COVIDوغیرCOVIDکهدرپروندهفعلیتشکیلدادهاند.همچنینمچبندها

میتوانندمتخصصانمراقبتهایبهداشتیراکهبرایانجاموظایفخاصدر

اینبخشهاتعیینشدهاند،ردیابیکنندتاازآلودگیجلوگیریکنند.این

اقداماتاحتیاطیالزم و برایمدیریتموثر بهمراکزبهداشتیدرمانی امر

کمکمیکند.
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•جلوگیریازورودکارکنانآلوده
بیمارستانیامنطقهتعیینشدهرامیتوانازطریقنقشهبرداریجغرافیایی

بهچندمنطقهتقسیمکردودرصورتتخلفدرعبورومروریاباقرارگیری

مستعد، مناطق برای یکدیگر مجاورت در کارکنان مجاز ظرفیت از بیش

نقاط در نصبشده ثابت ریدرهای دهد. ناظرهشدار به تواند می سیستم

ورود/خروجبخشهایدرمانCOVID،ICUوهمچنیندراتاقهابهعنوان

یکایستبازرسیعملمیکندتارفتوآمدبازدیدکنندگان،بیمارانو

کادرپزشکیراازداخلوخارجشناساییوثبتکند.

•محافظتاززنجیرههایتأمینبهداشتی
اینفناورینهتنهاباعثافزایشدیدونظارتبرداراییهامیشود،بلکه

بااسکن بهداشتی، و اهدافمدیریتی برای بامحدودکردنتماسفیزیکی

کند. می محافظت بهداشتی های مراقبت متخصصان از فرد، هر جداگانه

برخالففناوریبارکد،باقرارگیریدرفاصلهموردنظرازبرچسبهایتعبیه

شدهRFID،اینفنآوریدادههایکاملیازداراییهایمتعددرابهطور

همزمانوباسرعتباالفراهممیکند.

RFIDدرزیرمثالهاییازمواردبهداشتیکهمیتوانندبااستفادهازفناوری

ردیابیوکنترلشوندآوردهشدهاست:

-دستگاههایبهداشتی:
برچسبگذاریدستگاههایمراقبتهایبهداشتیازجملهسیستمهای

نظارتبربیمار،ونتیالتورهاوغیرهبابرچسبهایRFIDازپیشرمزگذاری

شدهبهنظارتحرکتایندستگاههادربینبخشهایغیربحرانیوحیاتی

،COVIDدرشرایطفعلیکمکمیکند.

کادر بیمار، های لباس شدن استریل از اطمینان بیمارستان: لباسشویی -

درمان،رختخواببیمارو...بیمارستانومراکزبهداشتیدرمانیدرهمه

بیماری ازشیوع برایجلوگیری ،خصوصًا رزمانها،اهمیتویژهایدارد

هایبسیارعفونیمانندCOVID-19.برچسبهایRFIDبرایردیابیلباس

هاوملحفهفوقالعادهکاربردیاستودرمدیریتموثراینبخشبهصورت

مستقیمبسیارمفیدعملمیکند.

-موجودیانبار:
نظارتبرمحصوالتانباروردیابیاطالعاتمربوطبهنحوهحملونقلمواد

غذایییاسایرکاالها،بهویژهدرهنگامشیوعبیماری،بسیارمهماست.این

اسکنمیتوانداطالعاتیمانندمحلتهیهکاالواینکهاینمحصولچندبار

توسطکارمندانلمسشدهویامورداستفادهقرارگرفتهاسترافراهمنماید.

•استریلسازیتجهیزات
برای درمانی بهداشتی مراکز مهم اقدامات از یکی کردن استریل فرآیند

دورنگهداشتنمیکروارگانیسمهااست.استریلسازیگاما،مراقبتهای

بهداشتیراقادرمیسازدتابادانستنزمانتحویلتجهیزاتواستفادهاز

آنها،زماناستریلسازیمجددرابدرستیمدیریتکند.

•ارایهیکسیستمکاربرپسند
سیستمنرمافزاریکاربردیRFIDونرمافزارواسطبهعنواناساسسیستم

مراقبتهای تسهیالت الزامات و قوانین ، ها دارایی ردیابی و پیگیری

بهداشتیرادریکفضایکاریکاربرپسندارایهمیدهند.درواقعباارسال

پیامها،هشدارهاودرخواستهایهرحرکتغیرمجاز،بهعنوانیکابزار

گزارشدهیجهتمدیریتبیمارانوداراییهایمرکزدرمانیدرزمانهای

بحرانیبسیارموثرعملمیکنند.
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BICSIبهترینروشهایعملیاتونگهداریمراکزدادهبا
حتیبهترینطراحیهایمراکزدادهممکناستباعملیاتیبههمبریزند

مراکزدادهبهکاربرانوبرنامههایمختلف،خدماتمتنوعیرادرهمهاندازه

هاارایهمیدهند.

درحالیکهطراحیخوبواستانداردمراکزدادهمیتواندبسیاریازخطرات

با توان می مراقبت عدم صورت در باز ولی دهد، کاهش را روزرسانی به

استفادهازعملیاتیآنراخنثیکرد.

:2019-BICSI 009 معرفی
ایناولیناستانداردعمومیبازاستکهبیشازیکچارچوببرایسیاستها

پایگاه توسط استانداردکه این میدهد. ارایه داده مراکز کاری روالهای و

داوطلبانهجهانیتوسعهیافته،شاملتجربیاتعملیاتیودرسهاییازطیف

گستردهایازمالکانمراکزداده،اپراتورها،طراحانومشاورانپوششدهنده

مراکزدادهاست.

بااستفادهازمواردعملیاتیقابلاجراBICSI 009 ، 2019-BICSI 002 قبلاز

توسعهمحتوایاضافیخاص،دارندگان،اپراتورهاومدیرانمراکزداده،این

محتوارااصالحوگسترشمیدهند.

نکاتمهم
BICSI009بهعنواناستاندارداساسیبرایفعالیتدرمراکزداده،دارای1۰

فصلاستکهمواردزیرراشاملمیشود:

•روشهایعملیاتیاستاندارد
oبرشICT،تازهسازیفناوریومهاجرت

oدستوراتکاری

oایمنیکار

oذخیرهسازی،مرحلهبندیوکارهایمربوطه

o تحویلتجهیزاتومحمولهها

•امنیت
oطرحامنیتی

oامنیتجسمی،سایبریوفناوریاطالعات

oکنترلموادوجلوگیریازضرر

oاتاقرایانهوامکاناتحیاتیمناطقدارایمالحظاتویژه

•پاسخرویداد
oنگهداری

oمدیریت

oطرحهاوقراردادهاینگهداری

oگشتوبازرسی

oسیستمهایبرق،خنککنندهوکابلکشی

oمساحتساختمانونگهداریفضایفیزیکی

•روشهایعملیاتیاضطراری
oرویدادهایداخلسایتوخارجازسایت

oپاسخاضطراری

oبازیابیفاجعه

•مدیریت
oمدیریتعملیات

)DCIM،BMS،AIM،ابزارهایمدیریت)بهعنوانمثالo

oمدیریتارایهدهندهخدمات

oتغییرکنترلومستندات

الزاماتسیستمودستورالعملنصب

ذرهبینالوان

سیستمعاملهایسازگار
،AdobeReaderیاMacOSX،AdobeAcrobat،)ویندوز)همهنسخههایویندوز7وباالتر

iOS،Android،همهمرورگرهایوبتلفنهمراه

نکته:فقطدرصورتپذیرششرایطانجمنBICSI میتوانازBICSI 009-2019استفادهکرد.
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R&Mمدیریتزیرساختباراهاندازیسرویسشبکههوشمند
ازآماده اندازیسرویسشبکههایهوشمنداست.پس راه R&Mدرحال

سازیفردی،مراکزدادهمیتوانندهمهپچپنلهارادرمدیریتزیرساخت

خودکار Data Center) DCIM( خودادغامکنند.

اینسرویسجدیدبرنامهسفارشیسازیinteliPhyBrownfieldنامدارد.که

بهمدیرانزیرساختامکانبهینهسازیپچپنلهایالیهاینترنتاشیارامی

دهد.اینسرویسدرسراسرجهانبینظیراست.

 R&M’s RFID-based یکراهحلحسگرمبتنیبرIoT)الیه)اینترنتاشیا

است؛بهپچپنلهایموجودوپچکابلهامجدداًمجهزمیشودوبانرمافزار

مدیریتزیرساخت Data Center) DCIM(ارتباطبرقرارمیکند.

وشناسایی بومیسازی و امکانمستندسازیکلشبکه DCIM افزار نرم

روشی به patching مانند تغییراتی کند. می فراهم را اجزایشبکه سریع

کنترلشدهصورتمیگیردوبراساسسفارشاتکاریاستکهدرسیستم

عاملDCIMذخیرهشدهاست.تمامدادههایمربوطبهزیرساختشبکهبه

صورتبهروزدردسترسهستندومیتوانندهمیشهممیزیشوند.

سفارشیسازیبامشتری
با پنل از3۰۰پچ بیش پروژههایخاصمشتریکهشامل تواند R&Mمی

فاز سه دارای سرویس این دهد. انجام را inteliPhyBrownfield سرویس

است:طییکمطالعهامکانسنجیسههفتهای،تحلیلR&Mبرایناساس

بودکهآیاپچپنلهاوپچکابلهایارایهشدهتوسطمشتریبرایادغامالیه

)اینترنتاشیا(IoTمناسبهستندیاخیر،مرحلهنمونهسازیتاششهفته

بعدباآزمایشپذیرشنمونههایاولیهدرمحلمشتریبهپایانمیرسدوبه

دنبالآنبهصورتسریتولیدمیشود.

و ها بانک دولتی، ادارات ها، فرودگاه دارویی، بالقوهشاملصنایع کاربران

مراکزدادههایcolocationهستند.بهعنوانمثال، R&Mیکالیهاینترنت

اشیارادرکابلکشییکگروهبزرگداروییادغامکردهاستتاازیکتامین

کنندهشخصثالثهمدرپچپنلهاوهمازپچسیمهااستفادهکند.

بینشدرزمانواقعی
شده ساخته  R&M هوشمند  های شبکه معماری براساس سازی هوشمند

است.صرفنظرازکابلتأمینکنندهوپچپنل،بینشکاملشبکهرادرزمان

واقعیفراهمکردهوبهطورمداومهراتصالراکنترلمیکند.

R&MDCIMسفارشیوازنرمافزارIoT)کاربرانازیکالیه)اینترنتاشیا

به که شوند می مند بهره inteliPhyManage همچنین و inteliPhynet

عنوانبخشیازinteliPhyBrownfieldServiceنیزارایهمیشوند.




