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محصوالتجدیدPremium-Lineبرایفیبرنوری

اندو امررایجتبدیلشده بهیک FTTH ازتکنولوژیهای امروزهاستفاده

کاربردیبودنآنثابتشدهاست.بهدلیلاینکهاینراهکارهابسیارمورد

تقاضاهستند،برایرویکردهایانعطافپذیرتردرایجادشبکهفیبرنوریو

عرضهخدماتآنبهمشترینهایی،الزاماتیتعریفشدهاند.

مثلهمیشهپریمیومالین)Premium-Line(طیفگستردهایازراهکارهای

ویژهیخودرابهمشتریانعرضهمیکندوبهطوردائمدرحالگسترشخط

تولیدخوداست.

FTTXا)drop flat(پچکورددراپفلت

تولیدپچکوردهاینوریبراساسکابلهایFTTHاستوشاملیکیادوفیبر

درحالتکالسیکفلتومونتاژشدهوتستشدهتوسطکارخانهمیباشند.

اینپچکوردهابرایارتباطاتباسرعتوپهنایباندباالپشتیبانیمیکنند

وبرایتعدادفیبرهایکوچکترکهدربخشهایانتهاییشبکهنوریمورد

نیازاست،یکراهکارایدهآلراعرضهمیکند.

FTTا،  با مشترکین میان ارتباط برقراری شرکت اصلی هدف

بدون و باال کیفیت با همراه نوری های دیگرشبکه و PON

موازی مقاوم فایبرگالس عنصر دو باشد. می اضافه اتصال

به مجهز اصلی کابل و کنند می محافظت نوری فیبرهای از

روکشLSOHاست.

ویژگیهایپچکورد:·

فشردهباوزنسبک

PONخمشدگیکمکابلبادسترسیایدهآلدرپروژهی

دراپفلت)drop flat( آسانبرایتوزیعکابل

خصوصیاتبرجستهاینپچکوردهاعبارتانداز:

db0.3افتکمتراز

  UPC≥50dB, APC≥60dB :خطایبرگشت

طولموجکار:1310تا1550نانومتر

:FTTXجعبهتقسیم

)Premium-Line(جعبههای پریمیومالین FTTH،شرکت برایپروژههای

تقسیمFTTXراپیشنهادمیکند.اینراهکارهمراهباپورتهای16،8،4،

36،24عددیموجودهستند.توزیعیکنواختشبکهنورییکساختمان

مسکونیونصببرقاصلیبههماناندازهکهبهحفاظتدربرابرآبوهوانیاز

دارد،بهطراحیبهینهومتمرکزبراینصبوعملکردآساننیزنیازمنداست.

جعبهیتقسیمFTTXپریمیومالین)Premium-Line(برایکاربردهایچند

منظورهدرپروژههایFTTH،طراحیشدهاند.
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راهکار

منتظرمواردغیرمنتظرهR&Mباشید

Millenniumیکیازجدیدترینساختمانهایسوئیساستکهتجهیزات

درجهیکشبکهآنازمحصوالتR&Mاست.

آمفیتئاترشیشهایجذابمشرفبهدریاچهژنوهزارهجاذبهجادوییداردو

مرکزماموریتتجارتورویدادآوانگارددرخارجازلوزاناست.

بازدیدکنندگانبادرنظرگرفتنمعماریمیتوانندبهسادگیاحساسکنند

وارد که کسی هر کرد. خواهند تجربه را زندگی ازسبک جدیدی نوع که

نظرمیرسد به دلپذیرقدممیگذارد. آیندهای به انگار ساختمانمیشود

طراحی،فناوری،تجهیزات،شرایطکار،زندگیوارتباطاتوفرهنگخدمات

برایهزارهپیشروازآیندهباشد.

اینسرمایهگذارمیگوید:»مامعتبرترینومبتکرانهترینساختمانرادر

سوئیسایجادکردهایم.اصل»یابهترینیاهیچ«بهطرزقانعکنندهایاجرا

شد.

بارعایتاستانداردهایسطحباال،R&Mبههمراهشرکایپروژهبرایتوسعه

برنامههای اطالعات، فناوری ارتباطات، برای پیچیده شبکه زیرساخت

کاربردیدیجیتالمتعددوفناوریساختمانهمکاریکردند.

دربـرنامهریزیسـتونفـقرات)backbone(بهتـوصیهR&M،کـابلکـشی

Singlemodeدراولویتقرارگرفت.

درهردوازدهطبقه،یکسیستمکابلکشیمسیبامتدجدیداجرامیشود

استفاده برای زیرساختی عنوان به راهحل این )R&M از ISO6A )سیستم

ازاترنت10و25گیگابیت،بهترینعملکردرابرایآیندهارائهمیدهد.در

نتیجهخواستههایباالییازعملکردشبکهایجادشد.اینشبکهسیگنالهای

کنترلیرابهجلویشیشهمنتقلمیکند،جاییکهفناورینانوالکتروکرومیک

میزاننورراتنظیممیکند.

انتقال به نیاز کار، محل 1500 ، کاری فضاهای و ادارات در

کنفرانس،شرکتهای اتاق ده مانند دارد نظیر بی اطالعات

وایفای، مرکزداده، صندلی، 500 با نمایش سالن نوپا،

ازنظر نمایشگرهایدیجیتالوفناوریساختمانهوشمند.

فراتر کاربران انتظارات از Millennium شبکه، کابلکشی

میرود.
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اینترنترفتارهایاIoBچیست؟

شما کار و کسب خدمات اثربخشی برای مهم اصل یک به شخصیسازی

،کاربرانبیشتریآنرا تبدیلشدهاست.هرچهخدماتشمامؤثرترباشد

موردبررسیقرارمیدهندودرنهایترفتارهایخودراباآنتطبیقمیدهند.

بلکهمیتواند تأثیرمیگذارد، کیفیتخدماتشما بر نهتنها رفتار اینترنت

زنجیرهارزشمحصولیاخدماتشمارانیزتغییردهد.

بهگفتهگارتنر،حدود40درصدازمردمتاسال2023رفتارخودراازطریق

اینترنترفتاردرسراسرجهانپیگیریخواهندکرد.

بنابراین،شمابایداینترنترفتارهارادرککنیدوبدانیدکهچگونهمیتواند

بهطورمؤثرتریبرایشمامفیدباشد.

اینترنترفتارچیست؟

به بیشتر اطالع برای بیایید چیست؟ رفتار اینترنت بدانید میخواهید آیا

جزئیاتآندرزیربپردازیم:

باکمکIoTوIoB اکنونامکانردیابی،جمعآوری،ترکیبوتفسیردادههای

عظیمتولیدشدهازطریقفعالیتهایمختلفآنالینورفتارهایشخصی،از

جملهرفتارهایرسانههایاجتماعیومعامالتتجاریوجوددارد.

اهمیتاینترنترفتار

بدونشک،دادههاازابتدایراهاندازیاینترنتبرایمشاغلمهمبودهاست.

نامید. برترفناوری ازروندهای رایکی IoB 2021،گاتر اینحال،درسال با

و تجزیه و دادهها جمعآوری برای بیشتری فرصت رفتارها بروز اینترنت

تحلیلآندراختیارهمهقرارمیدهد.

یعنیمیتوانداطمینانحاصلکندکهمشاغلدرصورتوقوعناآرامیهای

بهرشدخود اقتصادجهان هوا آبو تغییر فعلی، همهگیری به مربوط مهم

ادامهمیدهند.

بارعایتاستانداردهایسطحباال،R&Mبههمراهشرکایپروژهبرایتوسعه

برنامههای اطالعات، فناوری ارتباطات، برای پیچیده شبکه زیرساخت

کاربردیدیجیتالمتعددوفناوریساختمانهمکاریکردند.

دربـرنامهریـزیسـتونفـقرات)backbone(بهتـوصـ اینترنترفتارکههمچنینبهعنوانIoBشناختهمیشود،به

تجزیهوتحلیلدادههایرفتاریکهازاینترنتاشیاءومنابع

از مؤثر استفاده برای تالش وسپس شده جمعآوری دیگر

آناشارهمیکند.ایندادههاازطریقفناوریهایپوشیدنی،

جمعآوری خانگی برقی وسایل فردی، آنالین فعالیتهای

میشوندکهمیتواننداطالعاتارزشمندیدرموردرفتارو

عالقهکاربرانارائهدهند.

ذرهبینالوان
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یهR&M،کابلکشیSinglemodeدراولویتقرارگرفت.

اجرا جدید روش با مسی کشی کابل سیستم یک طبقه، دوازده هر در

زیرساختی عنوان به راهکار این )R&M از ISO6A )سیستم میشود

آینده برای را عملکرد بهترین گیگابیت، 25 و 10 اترنت از استفاده برای

شد. ایجاد شبکه عملکرد از باالیی خواستههای نتیجه در میدهد. ارائه

اینشبکهسیگنالهایکنترلیرابهجلویشیشهمنتقلمیکند،جاییکه

فناورینانوالکتروکرومیکمیزاننورراتنظیممیکند.

پاسخ تجزیهوتحلیل، جمعآوری، رفتار اینترنت اصلی هدف ، اینحال با

این، بهغیراز است. تجربهمشتری/کاربر بهبود برای رفتارها انواع ودرک

آگاهانهتری تصمیمات تا میکند کمک مشاغل به نیز رفتاری دادههای

ممکن بهترینشکل به را خود ارزش زنجیره و کیفیتخدمات و بگیرند

بهبودبخشند.

پیش هم کنار در تبلیغات ابتدای از بازاریابی و روانشناسی بهطورکلی،

میروند.بهاینترتیب،مشاغلمیتوانندبینشجدیدیرادرمورددادههای

جمعآوریشدهتوسطاینترنتاشیادریافتکنند.

بازاریابی و فروش برای قدرتمند درعینحال و جدید ابزار یک به IoB

میتوانند ،مشاغل کار این با است. تبدیلشده درسراسرجهان مشاغل

درکعمیقیازمشتریانخودداشتهباشندتارضایتآنهارابیشترحفظ

کند.

در چشمگیری پیشرفت میتواند اینجا در رفتار اینترنت خالصه، بهطور

توسعهصنعتفروشایجادکند.

IoBچگونهمیتواندکمککند؟

ازطریقدادههایبزرگ،میتوانیدازنقاطمختلفتماسبهاطالعاتمربوط

CXبهبازدیدکنندگانخوددسترسیپیداکنید.اینبهشماامکانمیدهد

راازابتداتاانتهاکاوشکنید،ازجمله:

دانستننقطهایکهدرآنعالقهمشتریشمابهمحصولیاخدماتشروع

میشود.

روشمورداستفادهبرایخریدخدماتیامحصولشما.

نقاطتماسبیشتری تا اینمواردقطعًابهشماکمکمیکند دانستنهمه

ایجادکنیدتابتوانیدبامشتریخودارتباطمثبتداشتهباشید.درنهایت،

اینشخصیسازیبهشماکمکمیکندتاکیفیتخدماتوکارآییخودرا

بهنحومؤثرتریارتقادهید.

با تعامل به شروع بیشتری مصرفکنندگان ، خدمات بهرهوری افزایش با

کسبوکارشمامیکنند.

درموردبیشتر،IoBهمچنانبرنحوهتعاملسازمانهایتجاریبامشتریان

ازمنابعمتعددیمانند IoBحتیمیتوانددادههارا خودتأثیرمیگذارد.

مواردزیرجمعآوری،پردازشوترکیبکند:

_دادههایشهروندانکهتوسطسازمانهایدولتیپردازشمیشوند

_رسانههایاجتماعی

_دادههایمشتریازوبسایت

_ردیابیموقعیتمکانیوموارددیگر.

ذرهبینالوان
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جمعآوری که را دادههایی نهتنها مشاغل ،IoB کمک با خالصه، بهطور

را آنها از استفاده و منابعمختلف از دادهها ترکیب نحوه بلکه میکنند،

نیزبهبودمیبخشند.

IoBمزایای

آیامیخواهیدبدانیداینترنترفتارچگونهمیتواندبرایشمامفیدباشد؟

دراینجابرخیازمزایایخاصIoBاستکهبایدبدانید.

IoBمیتواندبهمشاغلکمککندتامسائلمربوطبهبستهشدنفروش

بیشترراحلکردهومشتریانخودرابسیارراضینگهدارند.

حتیمیتواندبهشمادرجایگزینیچندیننظرسنجیازمشتریان،کههم

برایمشتریانوهمبرایمشاغلزمانبراست،کمککند.

IoBمیتواندبهشمااجازهدهدرفتارمشتریاناحتمالیخودوعاداتخرید

آنهارادرسیستمعاملهایمختلفتجزیهوتحلیلکنید.

میتوانیددادههایدستنیافتنیرادرموردنحوهتعاملمشتریاناحتمالی

خودباکسبوکار،محصوالتوخدماتخودمطالعهکنید.

میتوانیددرکبهتریازمحلخریدمشتریخودداشتهباشید.

حتیبهشماکمکمیکندتادرموردآخرینپیشنهاد،محلفروشویا

حتیتبلیغاتهدفبهمشتریانخوداعالنهایلحظهایارائهدهید.

کاربردهایIoBدرسال2021

کاوش 2021 سال در میتوانید که دارد وجود IoB برنامههای از بسیاری

کنیدودرزمینهخوداستفادهکنید.

اینترنترفتارکمکمیکندتاافرادیاگروههایخاصیراکهمیتواننداز

خدماتومحصوالتآنهابهرهمندشوند،شناساییوهدفقراردهند.

کاربرانخود رفتاری دادههای از وگوگل ،هردوفیسبوک بهعنوانمثال

مشاغل به درنتیجه دهند. نشان مردم به را تبلیغات تا میکنند استفاده

همچنین و کنند برقرار ارتباط خود بالقوه مخاطبان با تا میکند کمک

رفتارهایآنهارانسبتبهتبلیغاتخودازطریقنرخکلیکمشاهدهکنند.

تجربه بهبود برای رفتاری تجزیهوتحلیل از YouTube ، مشابه بهطور

ویدیوهای ، رفتاری دادههای ردیابی با میکند. استفاده خود بینندگان

چیزی چه به بیشتر آنها که میدهد نشان و میکند توصیه را کاربران

عالقهمندهستند.

ذرهبینالوان
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فردایهوشمند

هوشمصنوعیدرحوزهسالمتوکنترلکووید19

یادگیریکارباماشینهاوهوشمصنوعیدردنیایامروزصنایعرادچارتحول

کردهاستودراینمقالهبا10کاربردرایجآنهادرحوزهیسالمتآشنامیشویم.

1.کووید19

ایجاد با مصنوعی هوش COVID-19 همهگیری مورد در مشکالت حل برای

جهانی سطح در اپیدیمی کنترل به شایانی کمک ویروس رفتاری الگوریتمهای

نمودهاست.غیرازکشورهاییکهموضوعاینهمهگیریراجدینگرفتهوموجب

گسترششدیدبیماریومرگومیرفراوانمردمشدهانددراکثرکشورهایمتمدن

جهانی،هوشمصنوعیواقعًامطرحمیشودومحققانراقادرمیسازدتادرباره

موضوعاتیمانندگسترشویروسوگروههاییکهویروسبیشترینتأثیررابرآنها

میگذارد،بینشپیداکردهوآنهاراکنترلکنند.

2.نصاویرپزشکی

طبقهبندیتصاویریکیازمحرکهایاصلیدرهیجانیادگیریکارباماشیناست.

حتیباوجودبهترینپزشکانآموزشدیدهومستعددرشناساییعالئممشخص

با ناهنجاریها تشخیص برای را الگوریتمها میتوان پزشکی، تصاویر در بیماری

دقتبسیارباالتریآموزشداد.

3.پزشکدیجیتالی

پزشکاندیجیتالی،درحالیکهقصدگرفتنمشاغلراازانسانهاندارند،امابه

کاهشحجمکارپزشکانکمکمیکنندتااطمینانحاصلشودکهآنهابرکارهای

مهمترتمرکزکنند.اینچنینفرآیندهایرباتیکاتوماسیونکهدرصنایعدیگر

تثبیتشدهاند،بهویژهدرحرفهمراقبتهایبهداشتیوسالمتیمفیدهستند.

4.سالمماندن

توسط ایجادشده دسترس در های برنامه از بسیاری از ماندن، سالم برای مردم

در چه وزن، کاهش برای هدف تعیین در چه میکنند. استفاده مصنوعی هوش

تجزیهوتحلیلالگوهایخوابواینگونههوشمصنوعیبهدوریانسانهاازمطب

پزشککمکمیکند.

5.دیابت

بیماران از مراقبت برای ماشینی کار یادگیری استارتاپهای دربارهی اطالعات

دیابتیفراواناست.سیستمهاییساختهشدهاندکهپروندههایبیمارانراتجزیه

ریوی عملکرد اختالل به ابتال معرض در بیشتر که را افرادی و کنند می تحلیل

هستندراشناساییکردهودرمانسریعترراممکنمیسازند.

6.تحقیقات

قطعایکیاززمینههاییکهیادگیریکارماشینیمیتواندبیشترینتأثیررادرآن

قابلیت پلتفرمهایبسیاریوجوددارندکه باشد،تحقیقاتپزشکیاست. داشته

هاییادگیریماشینیرادراختیارمحققانقرارمیدهد،درحالیکهآنهاراملزم

بهکدگذاریخودنمیکنند.

7.تشخیصبیماری

اگرچههرگزهیچچیزجایگزینتخصصهایعرضهشدهتوسطپزشکاننمیشود

در سالمت ی حوزه متخصصان به میتواند مطمئن طور به مصنوعی هوش اما

تشخیصبیماریهاکمککند

8.ترجمه

یکیازمشکالتجهانیکهروزبهروزدرحالگسترشیافتناست،امکانناتوانی

در کنند. می درمان را شما که است متخصصی پزشکان با ارتباط برقراری در

اینجاستکهترجمهماشینبهکارمیرود،اینماشینهاباقابلیتپردازشزبان

مادریوترکیبساختارگفتاردرتلفنها،امکانبرقراریارتباطبینتقریبًاهمه

زبانهارافراهممیکنند.

9.تعمیرونگهداریپیشگیرانهتجهیزات

تکنولوژی از کهسرشار ایهستند پیچیده و بزرگ های سازمان ها، بیمارستان

که پزشکی تجهیزات نگهداری و تعمیر های سیستم بنابراین هستند. حیاتی

سنسورهایاینترنتاشیادرآنهاتعبیهشدهاندوتوسطهوشمصنوعیمدیریت

علوم مهندسین و ها تکنسین یاری به منظم های دورهسرویس برای میشوند

پزشکیآمدهواینمسائلبرایاطمینانازحلمشکالتقبلازوقوعبسیارمهم

هستند.

10.رسیدگیبهبیماران

بدونشکماندنبیماردربیمارستانرامیتوانبافناوریهای

ورعایت برنامهریزیهوشمندپرستاران مانند هوشمصنوعی

برنامههایداروییبهبودبخشیدووقتپرستارانرابرایتمرکز

بیشتردرکارهایمهمترآزادگذاشت.

.




