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زمان برای استراتژی Edge  فرا رسیده است

بازسازی هتل مجلل Europejski در ورشو
R&M توسط

آینده ای نویدبخش
PRIME ODF با ماژول های

هوش مصنوعی
برای شبکه ها؟
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امســال آر انــد ام )R&M( مشــتاقانه بــه دنبــال ارائــه 
نوآوری هــای بیشــمار و محصــوالت جدیــد اســت و مــا 
ــرای  ــود ب ــای خ ــعه راهکاره ــال توس ــداوم در ح ــور م ــه ط ب
زیرســاخت هــای شــبکه مــدرن هســتیم. زیــرا نــوآوری هــای 
ــند. ــده باش ــروش آین ــرای ف ــی ب ــد محرک ــی توان ــروز م ام

نــوآوری هــا بــه طــور اتفاقــی رخ نمــی دهنــد. آنهــا نتیجــه 
ــا  ــه ب ــا آن را قاطعان ــه م ــتند ک ــع هس ــد جام ــک فراین ی
اســتفاده از منابــع داخلــی و خارجــی بــه عنــوان منبــع الهــام 
بخــش دنبــال مــی کنیــم. گفتگــو بــا ایــن منابــع از اهمیــت 
باالیــی برخــوردار اســت. مــا غالبــًا خــود را در موقعیتــی قــرار 
ــیع  ــاس وس ــی را در مقی ــم راهکارهای ــه بتوانی ــم ک ــی دهی م
ارائــه دهیــم وایــن راهکارهــا بــرای بــرآوردن نیازهــای خــاص 

ــد. مشــتریان توســعه یافتــه ان
ــن  ــال 201۹ در جدیدتری ــرای س ــا ب ــد م ــوالت جدی محص
ــه  ــواردی ک ــت. م ــده اس ــه ش ــه CONNECTIONS ارائ مجل
ــه آنهــا اشــاره کــرد عبارتنــد  ــوان ب ــه طــور خــاص مــی ت ب
 PRIME ODF ــاژوالر ــوری م ــر ن ــده فیب ــع کنن ــاب توزی از: ق
ــه  ــد و هم ــکار جدی ــدی، راه ــته بن ــت دس ــر قابلی ــا حداکث ب
جانبــه Cat. 8.1 بــرای راهکارهــای ۴0 گیگابیــت، باکــس هــای 
ــی  ــای داخل ــرای کاربرده ــوره Polaris ب ــد منظ ــد و چن جدی
ــرای مراکــز  و خارجــی FTTx و ســایر راهکارهــای پیشــگام ب

داده.

آر انــد ام )R&M( بــه گســترش مــداوم تخصــص فنــی خــود 
Reichle & De- ــوری ــر ن ــل فیب ــه کاب ــردازد. کارخان ــی پ م

ــداری  ــال 201۸ خری ــه در س ــک ک ــوری چ Massari در جمه
ــاز  ــه نی ــخگویی ب ــرای پاس ــی را ب ــای متنوع ــل ه ــد، کاب ش
مشــتریان تولیــد مــی کنــد کــه در صــورت لــزوم مــی تواننــد 

ــری هــای خــاص باشــند.  ــا کارب دارای ســاختاری متناســب ب
تخصــص نــرم افــزاری، کــه بــرای آر انــد ام )R&M( اهمیــت 
ــًا در حــال توســعه اســت  ــد، دائم ــدا مــی کن ــده ای پی فزاین
ــا  ــز داده م ــگ مرک ــتم مانیتورین ــا در سیس ــن راهکاره و اولی

ــتند. ــرا هس ــال اج ــکار R&MinteliPhy در ح ــی راه یعن

تمرکز بر بهبود زندگی مشتری
ــایت  ــال 201۹ ، س ــارس س ــن از م ــد ام )R&M( همچنی آر ان
ــت.  ــته اس ــده داش ــاالت متح ــرقی ای ــاحل ش ــود را در س خ
ــه  ــک ارائ ــه ی ــرکت Optimum Fiberoptics ک ــت ش مالکی
ــت  ــت، فعالی ــوری اس ــر ن ــای فیب ــد راهکاره ــده توانمن دهن
ــمالی در  ــکای ش ــزی آمری ــر مرک ــه از دفت ــی را ک ــای فعل ه
Silicon Valley انجــام مــی شــود، تثبیــت مــی کنــد. مــوارد 
ــا تورهــای آزمایشــی در  ــل توجــه مشــتریان مــا کامــاًل ب قاب
سراســر اروپــا مشــخص شــده اســت. بــا اســتفاده از ماشــین 
ــه  ــن منطق ــود را در ای ــور خ ــا حض ــز م roadshow دوم نی
گســترش مــی دهیــم. ایــن وســایل نقلیــه مجهــز بــه آخریــن 
 )LAN( ــی ــبکه محل ــی ش ــل کش ــنتر، کاب ــای دیتاس راهکاره
ــر  ــتاقانه منتظ ــا مش ــتند. م ــی هس ــای مخابرات ــبکه ه و ش
ــتیم.  ــود هس ــای خ ــون ه ــی از کامی ــما در یک ــتقبال از ش اس
ــه ۳۴  ــه صفح ــًا ب ــتر ، لطف ــات بیش ــب اطالع ــرای کس ب

ــد. ــه کنی مراجع

همچنیــن   CONNECTIONS مجلــه  از  آخریــن شــماره 
ــا را در  ــای م ــروژه ه ــز پ ــان انگی ــینه هیج ــزارش پیش گ
ــورد  ــال در م ــرای مث ــرد. ب ــی گی ــر م ــان در ب ــر جه سراس
 ،Flanders در Knokke در AZ Zeno ــی ــتان خصوص بیمارس
بانــک Raiffeisen در پــراگ و هتــل لوکــس 5 ســتاره 

ــابقات و  ــدان مس ــرای می ــه ب ــترالیا ک William Inglis در اس
اصطبل هــای خــود مزایــده  برگــزار کــرد و شــبکه آن مبتنــی 
 )R&M( ــد ام ــکاری POLAN از آر ان ــکار ابت ــک راه ــر ی ب

ــت. اس

و طبــق معمــول، در ایــن مجلــه مــی توانیــد مقــاالت تخصصی 
مــا را در مــورد ترندهــای آینــده کــه توســط کارشناســان آر 
انــد ام )R&M( نوشــته شــده اســت، بخوانیــد. در ایــن نســخه 
شــما مــی توانیــد مقاالتــی را در مــورد گســترش 5G، هــوش 
 Single ــتفاده از ــا اس ــاختمان ب ــیون س ــی، اتوماس مصنوع
Pair Ethernet همچنیــن کابــل کشــی باالتــر از ســطح زمین 
بــرای شــبکه هــای FTTH پیــدا کنیــد. هــدف مــا ایــن اســت 
ــم و  ــع آگاه کنی ــه موق ــده ب ــای آین ــه ه ــما را از برنام ــه ش ک
همچنیــن بــه شــما نشــان دهیــم کــه در آینــده در چــه زمینه 
ــا در  ــدگان م ــنجی از خوانن ــرد. نظرس ــم ک ــی کار خواهی های
ــا از  ــه ترنده ــوط ب ــاالت مرب ــه مق ــان داد ک ــماره 55 نش ش

ــادی برخــوردار هســتند. محبوبیــت زی

در پایــان از همــکاری شــما متشــکریم و امیدواریــم از خواندن 
ــذت ببرید. مجلــه جدیــد ل

با احترام 
Andreas Rüsseler، مدیر ارشد بازاریابی

تقاضای داده بیشتر
شبکه های هوشمندتر
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زمــــان بـــرای 

 Edge استراتژی
فــرا رسـیده اسـت

اگــر شــما فقــط پاســخ برخــی از ایــن ســواالت را 
ــا  ــا و ب ــازار نوپ ــن ب ــای ای ــی از خودی ه ــد، یک می دانی
ــون  ــتید. اکن ــد هس ــتر از 1۳ درص ــد بیش ــیل رش پتانس
 edge data( ــه ــز داده لب ــه مراک ــال اســت ک حــدود 5 س
centers( وارد صنعــت شــده انــد. ایــن مراکــز داده 
ــره  ــه به ــده ب ــاالت متح ــال 201۴ در ای ــار در س ــن ب اولی
بــرداری رســیدند و اکنــون، همــراه بــا تحــول دیجیتــال و 
اینترنــت اشــیا )IoT(، نیــاز جهانــی بــرای ایــن مراکــز داده 
ــا  ــه ویکی پدی ــا توجــه ب بســیار گســترش یافتــه اســت. ب
تعاریــف مراکــز داده لبــه بســیار متنــوع هســتند. هنــوز 
 edge data( هــم در مــورد تعریــف مراکــز داده لبــه
center( خالقیــت زیــادی وجــود دارد و هــر کــدام از آنهــا 
منحصــر بــه فــرد هســتند. صنعــت نیــز دیــدگاه متفاوتــی 
ســازی،  اســتاندارد  ســازمان های  می دهــد.  ارائــه  را 
ــه در حــال گام برداشــتن در ایــن عرصــه  بســیار محتاطان
ــکیل  ــروه تش ــک گ ــه 201۹ ی ــاه فوری ــتند. TIA در م هس
ــکال  ــرای اش ــتاندارد ب ــف اس ــه آن تعری ــه وظیف داد ک
مختلــف لبــه )edge( بــود و بــه طــور خــاص توصیه هایــی 
ــرای امنیــت، ســایت ها، معماری هــا، اتصــاالت و انعطــاف  ب

ــه داد. ــری ارائ پذی

قدرتمندی محاسبات لبه

محاســبات لبــه عملکــردی ماننــد مکانیــزم رایانــش ابــری 
ــی  ــه طوالن ــک فاصل ــترده دارد. ی ــبکه های گس ــه ش در لب
ــاال  ــت ب ــا ظرفی ــز داده ب ــت و مراک ــای اینترن ــن هاب ه بی
کــه در لبــه فضــای ابــری قــرار گرفتــه انــد، وجــود دارد. 
ــا  ــا زیرســاخت اینترنــت بایــد ت ــری ی در واقــع فضــای اب
ــد.  ــدا کن ــه پی ــت ادام ــده اس ــاد ش ــه داده ایج ــی ک جای
تجمیــع داده هــا و فرآیندهــای پــردازش داده هــای خــاص 
بایــد تــا حــد امــکان بــه کاربــران، برنامه هــای کاربــردی 

ــند. ــک باش ــال نزدی ــتگاه های دیجیت و دس

ــر  ــمند، اگ ــاختمان هوش ــک س ــن ی ــک رک در زیرزمی ی
ــورد  ــه )edge( م ــوان لب ــه عن ــد ب ــد، می توان ــز باش مجه
ــل رک  ــج کام ــک پکی ــن ی ــرد. همچنی ــرار گی ــتفاده ق اس
ــار  ــر کن ــک کانتین ــی، ی ــرکت مخابرات ــک ش ــز ی در مرک
ــا  ــه ی ــاق ســرور در پشــت یــک کارخان بزرگــراه، یــک ات
ــه  ــد ب ــز می توانن ــی نی ــر مربع ــز داده 1000 مت ــک مرک ی
ــوان  ــدازه را نمی ت ــوند. ان ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــوان لب عن

ــرد. ــف ک تعری

اما چرا؟
ــق و  ــا منط ــه )edge( ب ــوژی در لب ــاخت و تکنول زیرس
عملکــرد مراکــز داده تجــاری فضــای ابــری منطبــق بــوده 
ولــی کوچک تــر از آن هــا هســتند. مراکــز داده لبــه 
ــر  ــاف پذی ــم، انعط ــیار متراک ــا( بس )Edge data centerه
ــه صــورت خــودکار و  و مســتقل هســتند و مــی تواننــد ب
از راه دور کنتــرل شــوند. ایــن مراکــز داده مــی تواننــد بــه 
ــه  ــری و لبــه ب منظــور خاصــی طراحــی شــوند. فضــای اب

طــور متقابــل وابســته هســتند و مــی تواننــد همزیســتی 
یــا زیــر ســاخت های ترکیبــی ایجــاد کننــد. کارشناســان 
ــر دو  ــاری، ه ــم معم ــوژی و ه ــم تکنول ــه ه ــد ک می دانن

ــتند. ــاز هس ــورد نی م

چه زمانی جریان یافتن داده ها گران می شود؟

ــان  ــرا جه ــد از: چ ــد عبارتن ــش می آین ــه پی ــواالتی ک س
ــال  ــا در ح ــاز دارد؟ آی ــز داده نی ــری از مرک ــوع دیگ ــه ن ب
ــز داده ســازمانی، اجــاره ای،  ــی نیســتند، مراک حاضــر کاف
ــا  ــتند؟ آی ــی نیس ــاال کاف ــت ب ــا ظرفی ــری و ب ــای اب فض
مراکــز داده لبــه )edge data centerهــا( می تواننــد 
چیــزی فراتــر از آنچــه فضــای ابــری بــا رایانــش مجــازی 

ــد؟ ــه نماین ــد، ارائ ــنهاد می ده ــود پیش ــان خ ــی پای ب

ســواالت زیــادی در مــورد مراکــز داده لبــه )edge data center( وجــود دارد: چگونــه یــک مرکــز داده لبــه را تعریــف می کنیــد؟ 
ــری  ــان فضــای اب ــه در حــال حاضــر در جه ــی ک ــا چیســت؟ هنگام ــوژی پشــت آنه ــزرگ هســتند؟ تکنول ــدر ب ــه چق ــز داده لب مراک

)cloud( وجــود دارد، چــرا بــه یــک مرکــز داده لبــه نیــاز داریــم؟ حــاال چــه بایــد بکنیــم؟ 

فوکوس
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ــال  ــک مث ــوع ی ــن موض ــر ای ــرای درک بهت ــد ب بیایی
ــک  ــش، Psy ی ــال پی ــد س ــم: چن ــی کنی ــروف را بررس مع
ــپ  ــو کلی ــرد. ویدئ ــت ک ــوردی را ثب ــره ای رک ــر ک رپ
ــارد  ــتر از ۳ میلی ــای او بیش ــی از آهنگ ه ــه یک ــوط ب مرب
ــت در  ــده اینترن ــه دهن ــد. ارائ ــده ش ــوب دی ــار در یوتی ب
ــا  ــت میلیون ه ــه پرداخ ــور ب ــا مجب ــس، در آریزون فونیک

ــد. ــود ش ــل خ ــه حام ــال ب ــه انتق دالر هزین

حجــم عظیمــی از تماس هــای تلفنــی باعــث ایجــاد خطــا 
ــر از  ــل دورت ــه۳70 مای ــپ ب ــن کلی ــد. ای ــوط ش در خط
مرکــز داده )دیتاســنتر( حامــل رســید. اگــر امــکان ایــن 
ــروف  ــای مع ــخه از کلیپ ه ــک نس ــه ی ــت ک ــود داش وج

ــی شــود،  از یــک مرکــز داده لبــه در فونیکــس فراخوان
ارائــه دهنــده محلــی می توانســت در هزینــه هــا 

ــد. ــی کن ــه جوی صرف

ــزرگ  ــز داده ب ــه مراک ــد ک ــان می ده ــال نش ــن مث ای
دردی  درمــان هــر  دیجیتــال  دنیــای  در  متمرکــز 
نیســتند. فاصله هــا، حجــم داده هــا، توزیــع بــار، 
نیازمنــد  بیشــتر  انتقــال  هزینه هــای  و  ظرفیــت 
راهکارهــای غیرمتمرکــز هســتند. ایــن راهکارهــا فشــار 
را از روی شــبکه هــای اصلــی و فضــای ابــری برداشــته و 

باعــث کاهــش هزینه هــا می شــوند.

زمانی که فضای ابری ناکارآمد می شود!

ــرایط  ــران ش ــدگان و کارب ــه دهن ــرای ارائ ــده ب در آین
پیچیده  تــری رقــم خواهــد خــورد. بــرای مثــال 
ماشــین های خــودران را در نظــر بگیریــد، ایــن  کار 

ــادی از  ــم زی ــه حج ــت ک ــر اس ــکان پذی ــی ام در صورت
اطالعــات بتواننــد بــه صــورت مجــازی و بــا ســرعت نــور 
ــبکه های  ــری، ش ــتم های ناوب ــه، سیس ــایل نقلی ــن وس بی
ــیگنال ها  ــارت، س ــتم های نظ ــراه، رادار و سیس ــن هم تلف
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــت کنن ــی حرک ــای ترافیک و کامپیوتره
خدمــات 5G، ایــن کار نیــاز بــه یــک شــبکه فیبــر نــوری 
ــر 10  ــد ه ــرو بای ــز داده میک ــاده دارد. مراک ــداد ج در امت
مایــل در امتــداد جــاده قــرار گیرنــد و آن هــا بایــد تعامــل 
ــن  ــد و مهمتری ــن کنن ــم را تضمی ــیار ک ــر بس ــا تاخی ب

ــد. ــردازش کنن ــایت پ ــات را در س اطالع

مراکــز داده لبــه  در آینــده، بیــن فضــای ابــری و اینترنــت 
اشــیاء )IoT(، کــه حجــم زیــادی از داده هــا تولیــد 
ــه  ــه ب ــز داده لب ــتند. مراک ــاز هس ــورد نی ــوند، م می ش
ــره  ــط، ذخی ــئولیت ضب ــی، مس ــز محل ــک مرک ــوان ی عن
ســازی، تجزیــه و تحلیــل و بازخــورد برنامــه هــای زمانــی 

ــد. ــده دارن ــا را برعه ــب و کاره ــی کس و حیات

ــود  ــق می ش ــه )Edge( محق ــال در لب ــای دیجیت ــب و کاره ــت کس »موفقی
.»)cloud( نــه در فضــای ابــری

Maverick پژوهش
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 cloud( ــری ــا اســتفاده از مراکــز داده اب ــادل داده هــا ب تب
ــته و  ــی آهس ــد خیل ــی توان data centers( از راه دور، م
خطرنــاک باشــد و بــا یــک تأخیــر معمــول از 1 تــا 2 میلــی 

ثانیــه همــراه باشــد. 

ــت  ــن ترابای ــودران چندی ــودرو خ ــک خ ــال ی ــرای مث ب
 Automotive داده در روز تولیــد می کنــد. کنسرســیوم
edge Computing کــه توســط گروه هــای مشــارکتی 
پیشــرو در ســال 2017 تاســیس شــده اســت، هــدف خــود 
ــای  ــرای خیابان ه ــب ب ــای مناس ــل ه ــعه راه ح را توس
ــی از  ــا بخش ــن مثال ه ــت. ای ــرار داده اس ــمند ق هوش
ــیعی از  ــف وس ــا طی ــد. ام ــخ می دهن ــوال را پاس ــن س ای
ســناریوهای دیجیتالــی و برنامه هــای روزمــره وجــود 
 edge Data( ــه ــز داده لب ــط مراک ــد توس ــه می توان دارد ک
center هــا( مرتبــط بــا cloud پشــتیبانی شــود. مــواردی 
ــال  ــد انتق ــا دارن ــد، تقاض ــده ان ــاال آورده ش ــه در ب ک
اطالعــات بــه طــور موثــر و آنــی صــورت گیــرد و پــردازش 
ــرای کســب و  کاربــرد محــور زمــان و داده هــای حیاتــی ب
کار، تجزیــه و تحلیــل فــوری، پاســخ مســتقل و دسترســی 
ــه طــور کارآمــد باشــد. ــه عملکــرد محاســباتی ب ــی ب کل

اکنون باید چه کاری انجام داد؟

ــه(،  ــبات لب ــه edge computing )محاس ــده ب ــاز فزاین نی
تعــدادی از ســازمان ها از قبیــل اپراتورهــای شــبکه، 
بــرق،  و  آب  خدمــات  رســانه ها،  تجــارت،  شــهرها، 
ــاوگان حمــل و نقــل، شــرکت های  شــرکت های صنعتــی، ن
ــه  ــور ب ــتغالت را مجب ــالک و مس ــات و ام ــاوری اطالع فن
اقداماتــی می کنــد. آن هــا بایــد ســایت ها و خطــوط 
فیبرنــوری را طراحــی و برنامه ریــزی کننــد و منتظــر 

ــد. ــعه یاب ــا 5G توس ــد ت نمانن

)edge Data center هــا( در شــهر  لبــه  مراکــز داده 
یــا منطقــه ای قــرار دارنــد کــه بــه آن خدمــات 
ــد  ــبات نیازمن ــر محاس ــرد بهت ــد. عملک ــه می دهن ارائ
ــر اســت. یــک دســته edge )لبــه(  مکان هــای متراکــم ت
ــث  ــن باع ــد. ای ــکیل ده ــری را تش ــای اب ــد فض می توان
ــت، georedundancy و  ــرد، ظرفی ــه عملک ــود ک ــی ش م
امنیــت شــبکه های منطقــه ای افزایــش یابــد. گــره هــای 
شــبکه ماننــد دفاتــر مرکــزی، هــاب هــا، POPs، تبــادالت 
دروازه هــا و ایســتگاه هــای پایــه تلفــن همــراه بــه طــور 
ــا  ــد. edge data center ه ــکان را دارن ــن ام ــاص ای خ

)مراکــز داده لبــه( بــه نقــاط peering/exchange تبدیــل 
می شــوند کــه بــه واســطه آن بزرگتریــن بخــش ترافیــک 
ــله  ــپس سلس ــد. س ــه ای را در برمی گیرن ــت منطق اینترن
ــی وارد  ــورت محل ــه ص ــده ب ــازمان دهی ش ــای س مراتب ه
کار می شــوند.مراکز داده لبــه )edge Data centerهــا(  
ــد  ــیری مانن ــر مس ــه در ه ــان و افزون ــاالت همزم ــه اتص ب
cloud، شــبکه هــای تلفــن همــراه، edgeهــای موجــود در 

ــد. ــاز دارن ــران نی ــا و کارب ــایگی آن ه همس
دیگــر مکان هــایedge )لبــه( عبارتنــد از: نیــروگاه هــای 
ــادی، پارک هــای خورشــیدی، ایســتگاه هــای راه آهــن،  ب
ــا،  ــی، انباره ــق صنعت ــراه، مناط ــی بزرگ ــق خدمات مناط
 edge data .مراکــز داده ســازمانی قدیمــی، و غیــره
ــداف  ــرای اه ــد ب ــه( می توانن ــز داده لب ــا )مراک center ه
ــر  ــرای اب مختلفــی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد- مثــاًل ب
ــه  ــی )private and hybrid cloud( ب ــی و ترکیب خصوص
ــه  ــران خارجــی و حتــی ب ــرای کارب عنــوان یــک منبــع ب

ــوند. ــتفاده ش ــاختمان اس ــش س ــوان گرمای عن

الزامات فنی

ــا  ــب ب ــا( اغل ــه )edge Data center ه ــز داده لب مراک
کمبــود فضــا و شــرایط ســخت محیطــی رو بــه رو هســتند. 
ــه  ــده، محرمان ــت ش ــای محافظ ــد در مکان ه ــا بای آنه
ــه،  ــدون وقف ــه ب ــع تغذی ــد. منب ــرار گیرن ــک ق و خش
حفاظــت در برابــر آتــش، تهویــه مطبــوع، سیســتم هــای 
خنــک کننــده، حفاظــت در برابــر صــدا، حفاظــت از گــرد و 
غبــار، قفــل و کنتــرل دسترســی همــه بخشــی از الزامــات 
آنهــا اســت. بــه طــور طبیعــی یــک اتصــال مســتقیم بــه 
ــت دارد  ــه اهمی ــود دارد. آنچ ــوری وج ــر ن ــای فیب لینک ه
ــاد  ــداد زی ــرای تع ــی ب ــای کاف ــد فض ــه بای ــت ک ــن اس ای
ــته  ــود داش ــل وج ــت کاب ــوری و مدیری ــر ن ــای فیب کابل ه

باشــد. 

مراکــز داده کوچــک )micro data center( بــا نیــاز کمتــر 
بــه تعمیــر و نگهــداری کــه کامــاًل بــرای عملیــات خــودکار 
تجهیــز شــده انــد، راهکارهــای ممکــن هســتند. طراحــی 
ــتونی  ــای س ــته بندی ه ــدی و دس ــاس بن ــتاندارد، مقی اس
ــاده  ــش آم ــای از پی ــد. رک ه ــهیل می کن ــی را تس و ردیف

Edge کاربردهای
5G برای )Backup( ترافیک داده، بک آپ _

_ رانندگی خودکار )خودران ها(، جاده های هوشمند
)cloud data centers( و مراکز داده ابری )wide area networks( از بین بردن فشار وارده بر شبکه های گسترده _

_ کارخانجاتی با دستگاه های وابسته به اعصاب و ربات هایی که به صورت خودکار کار می کنند.
_ ستون فقرات )backbone( دیجیتال برای ساختمان های هوشمند و شهرهای هوشمند

_ تکنولوژی پزشکی قابل کنترل از راه دور در بیمارستان
_ نظارت بر فرودگاه ها، ایستگاه ها، روش های مختلف حمل و نقل

_ تنظیم منبع تغذیه برای شبکه های هوشمند
_ تجارت خودکار بورس، صنعت مالی و بالک چین

_ بازی آنالین، جریان فیلم های با وضوح باال و ویدئوهای HD موبایل  
_ تجارت آنالین، لجستیک )جریان کاال( و انبارداری

_ پهپادهایی که اطالعات ترافیکی، کشاورزی و محیط  زیستی را جمع آوری می کنند
_ واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، به عنوان مثال برای تبلیغات و تعمیر و نگهداری ماشین

_ اتصال مراکز داده و شبکه های ابری بدون استفاده
_ جمع آوری، تحلیل و فراگیری مقیاس پذیر اطالعات از تجهیزات ترمینال ها و گسترش قابلیت  end deviceهای اینترنت اشیاء با میلیارد ها دستگاه

_ کنترل از راه دور اشیاء هوشمند
_ راه اندازی ابرهای مجزا و خصوصی برای فرآیندهای حیاتی کسب و کار. برنامه ها، محتوا، حجم کار شبکه و ... می تواند اولویت بندی شود، 

هماهنگ شود و به شکلی دقیق تر به سایت ها اختصاص داده شود. 
_ بهینه سازی نسبت هزینه/ فایده )cost/benefit( شبکه ها

فوکوس
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شــده، سیســتم های تــک محفظــه ای و کانتینرهــای 
ــا  ــرعت و ب ــه س ــد ب ــتفاده می توانن ــرای اس ــاده ب آم
ــد و  ــزی، خری ــه ری ــوند. برنام ــم ش ــاال تنظی ــره وری ب به
ــا  ــه )edge data center( تنه ــز داده لب ــک مرک ــب ی نص

بایــد چنــد مــاه طــول بکشــد.

ــوند.  ــاخته ش ــرده س ــکان فش ــد ام ــا ح ــد ت ــا بای واحده
ــرای  ــد. ب ــاال باش ــیار ب ــد بس ــی بای ــل کش ــم کاب تراک
 )R&M( بــرآورده ســاختن ایــن الزامــات، شــرکت آر انــد ام
 EdgeGo ــام ــه ن ــاال ب ــم ب ــا تراک ــاژوالر ب ــکار م ــک راه ی
ــرده  ــه ک ــوری Netscale را ارائ ــر ن ــع فیب ــرم توزی و پلتف

ــت. اس

اصــل کشــویی بــودن بــرای اتصــاالت و فنــاوری اطالعــات 
ــاالت  ــی و اتص ــل کش ــوژی کاب ــی رود. تکنول ــه کار م ب
ــح و  ــاًل واض ــه کام ــوند ک ــی ش ــه ای طراح ــه گون ــد ب بای
ــین ها  ــان و تکنس ــند. نصاب ــر باش ــل تعمی ــی قاب به راحت
ــتقیم  ــور مس ــه ط ــتم ها را ب ــند سیس ــادر باش ــد ق بای
ــی  ــل کش ــم کاب ــه تراک ــی ک ــد. هنگام ــدازی کنن راه ان
باالســت، محکــم کــردن کانکتورهــا بســیار دشــوار اســت. 
 Quick Release ــواده کانکتورهــای مکانیــزم کشــویی خان

آر انــد ام )R&M( کار را راحــت می کنــد.

بــرای راه انــدازی همزمــان ده هــا ، صدهــا یا حتــی هزاران 
مراکــز داده لبــه از چــه راهــکاری می تــوان اســتفاده کرد؟ 

ــه نظــر می رســد مدیریــت از راه دور تعــداد بیشــتری از  ب
ــی  ــه روش ــا( ب ــه )edge data center ه ــز داده لب مرک
 edge ــدگان ــن کنن ــت. تامی ــر نیس ــکان پذی ــی ام معمول
ــوزش  ــه آم ــور ب ــد و مجب ــاز دارن ــانی نی ــروی انس ــه نی ب
ــگ از راه دور  ــا مانیتورین ــا تنه ــتند. ام ــان هس متخصص
دقیــق و مدیریــت زیرســاخت بــه شــکلی کامــاًل خــودکار 
ــک  ــه کم ــدون وقف ــرد ب ــن عملک ــه تضمی ــد ب می توان

کنــد. 

ــه جلــو چیــزی بیشــتر از  راهکارهــای آینــده نگــر و رو ب
ــخیص  ــا تش ــا و ی ــا و کابل ه ــق پورت ه ــتندات دقی مس
ــد.  ــرل می کنن ــالت را کنت ــا و مداخ ــی خطاه ــان واقع زم
ــرل  ــت کنت ــرای مدیری ــد ب ــد بتوانن ــا بای ــع آن ه در واق
 ،MAC دسترســی، دســتورالعمل های کاری، برنامه هــای
ــورد  ــات م ــطح خدم ــا و س ــع، دارایی ه ــزار، مناب ــرم اف ن
ــری از  ــن جلوگی ــر ای ــالوه ب ــد. و ع ــرار گیرن ــتفاده ق اس
ــرل  ــده و کنت ــی ش ــش بین ــداری پی ــر و نگه ــر، تعمی خط
روش  ایــن  مطلــوب  ویژگی هــای  از  همگــی  هزینــه 

محســوب می شــود. 

ــه  ــزاری یکپارچ ــرم اف ــزاری و ن ــخت اف ــای س راهکاره
ماننــد R&MinteliPhy یکــی از همیــن راهکارهــا هســتند. 
ــده و  ــامل ش ــا را ش ــن ویژگی ه ــی ای ــکار تمام ــن راه ای

ــتر edge دارد. ــره وری بیش ــزایی در به ــر بس تاثی

)Edge( برای لبه )R&M( راهکار آر اند ام
EdgeGo: یــک دیتــا ســنتر لبــه خــودکار و آمــاده بهــره بــرداری در یــک کانتینــر. دارای محفظــه محافــظ در برابــر صــدا 
)کاهــش ۹۹ درصــد نویــز IT(. عــالوه بــر کابــل کشــی و تجهیــزات فنــاوری اطالعــات، EdgeGO دارای خنــک کننــده، 
ــرای کنتــرل از راه دور در ۴2 واحــد ارتفــاع )یونیــت(  منبــع تغذیــه، دوربیــن نظــارت، مدیریــت زیرســاخت خــودکار ب

مــی باشــد. 
 Netscle: پــچ پنــل فیبــر نــوری بــا 120 پــورت در هــر یونیــت، در یــک رک 1۹ اینچــی. باالتریــن تراکــم دســته بنــدی 

ــود. ــن می ش ــمت ممک ــن قس ــان در ای جه
ــم  ــر تراک ــاد حداکث ــرای ایج ــویی ب ــزم کش ــا مکانی ــای LC و MPO ب ــای Quick Release: کانکتوره ــواده کانکتوره خان

دســته بنــدی. 
R&MinteliPhy: سیستم مدیریت زیرساخت خودکار چند منظوره.

ــازمان ها از  ــرای س ــات را ب ــیعی از امکان ــف وس ــه )Edge Computing( طی ــبات لب »محاس
هــر نــوع و انــدازه ای ایجــاد می کنــد- از ســازمان های دولتــی گرفتــه تــا مراکــز خــرده 

فروشــی. مــا امــروز شــاهد تغییــر اساســی در اینترنــت هســتیم.«
بنیاد لینوکس
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 Healthcare در بلژیک با راهکار AZ Zeno بیامرســتان

 )R&M( آر اند ام

»Ceci n’est pas un hôpital« )ایــن یــک بیمارســتان 
ــرای  ــش ب ــام بخ ــل اله ــک اص ــه ی ــن جمل ــت(. ای نیس
معمــاران برنامــه ریــزی بیمارســتان AZ Zeno شــهر 
ــر اســاس  ــود. ایــده آنهــا ب Knokke در ســاحل بلژیــک ب
ــان در  ــت. طراح ــه اس ــه موریت ــت رن ــفه سورئالیس فلس
 B2AI and ــان ــاران و مهندس AA Prog Architects، معم
Detoo همــراه بــا Ingenium بــرای خدمــات ســاختمانی، 
ــد.  ــان بودن ــری یکس ــرز فک ــهودی دارای ط ــور مش ــه ط ب
ــینگل  ــود OM4 و س ــی م ــی مالت ــل کش Ingenium کاب
ــورد،  ــر م ــال در ه ــافت انتق ــا مس ــب ب ــود را متناس م
ــک  ــاب، تفکی ــن انتخ ــا ای ــالوه ب ــرد. به ع ــاب ک انتخ
گالوانیکــی را بــرای حفــظ ایمنــی بیمــاران، بنابــر جــدول 

ــرار داد. ــت ق ــود، در اولوی ــی موج عملیات

ــرح  ــک ط ــا ی ــز آنه ــاری نی ــش معم ــت در بخ ــرای رقاب ب
ــد کــه در واقــع مثــل یــک  ــه دادن ــرای بیمارســتان ارائ ب
ــا  ــتان ه ــر بیمارس ــید. اکث ــر نمی رس ــه نظ ــتان ب بیمارس
ماننــد یــک بــرج بلنــد هســتند کــه باعــث ایجــاد تــرس 
ــاری  ــت معم ــوند. در حقیق ــی ش ــکی م ــاری و پزش از بیم
ــک  ــورت ی ــه ص ــت و ب ــه نیس ــتان این گون ــن بیمارس ای
ــای  ــی و مراقبت ه ــرای ایمن ــا ب ــک و زیب ــکان ارگانی م

ــت. ــده اس ــی ش ــع طراح ــی )healthcare( جام درمان

ــد.  ــی کن ــر م ــاران را پ ــاق بیم ــات و ات ــه طبق ــور، هم ن
ایــن موضــوع باعــث صرفــه جویــی در انــرژی مــی شــود 
و اثــرات بســزایی در رونــد بهبــود بیمــاران دارد. بیمــاران 
ــای  ــن ه ــداز زمی ــم ان ــنی و چش ــای ش ــه ه ــر تپ از مناظ

ســاحلی ســبز رنــگ لــذت مــی برنــد. پــارک هایــی بــرای 
ــترس  ــتان در دس ــراف بیمارس ــاران در اط ــش بیم آرام

ــتند. هس

شبکه آینده نگر

تکنولــوژی نهفتــه در پشــت ســاختمان هوشــمند، عملی و 
پایــدار اســت در حالــی کــه ســاختمان پزشــکی بــه شــکل 
ســنتی ســورئال طراحــی شــده اســت. شــبکه داده محلــی 
دارای10،000 لینــک اســت کــه الزامــات فنــاوری اطالعات را 
در حــال حاضــر و در آینــده بــرآورده می ســازد. مهنــدس 
Tim Opsomer از مهندســان شــرکت Ingenium توضیــح 
ــال  ــزی، در س ــه ری ــه برنام ــه اولی ــد: »در مرحل ــی ده م
201۴، مــا تصمیــم بــه نصــب و راه انــدازی یــک زیرســاخت 
ــئولیت  ــرکت مس ــن ش ــم«. ای ــر گرفتی ــده نگ ــبکه آین ش
ســاخت و ســاز و تکنولــوژی شــبکه را بــر عهــده داشــت. 
Ingenium یــک راهــکار آزمایــش شــده را توصیــه کــرد 
کــه ایــن راهــکار دارای منابعــی بــا طــول عمــر عملیاتــی 

بــاال و ترافیــک داده قابــل رشــد باشــد.

ــه  ــرور افزون ــاق س ــک ات ــن دارای ی ــرح همچنی ــن ط ای
ــز  ــک مرک ــه ی ــوری ب ــر ن ــتفاده از فیب ــا اس ــه ب ــت ک اس
داده افزونــه متصــل شــده اســت. Ingenium کابــل 
کشــی مالتــی مــود OM4 و ســینگل مــود را متناســب بــا 

ــرد. ــاب ک ــورد، انتخ ــر م ــال در ه ــافت انتق مس

معماری آینده نگر، واضح و ظریف. طراحی سورئال که گویی بر روی یک چشم انداز ساحلی مانند یک ابر شناور است. دقت عمل بسیار 
باال و هارمونی در همه اتاق ها مشهود است. پزشکی با تکنولوژی باال، همراه با اولویت مراقبت از بیماران مواردی است که توجه بسیاری 

به آنها شده است. در واقع می توان گفت بیمارستان AZ Zeno در Knokke محلی برای زندگی دوباره         و تندرستی است.

موفقیت
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اتــاق بیمــاران، فضــای عمومــی، دفاتــر و شــبکه امنیتــی 
ــه طــور  ــا کابــل کشــی مســی Cat. 6A مجهــز شــدند. ب ب
ــات  ــد الزام ــتان بای ــک بیمارس ــای ی ــل ه ــی، کاب طبیع
ــرآورده  ــوزی را ب ــش س ــر آت ــت در براب ــی و حفاظ امنیت
ــورد  ــز م ــتفاده از Power Over Ethernet نی ــد. اس کنن
ــا،  ــرای بلندگوه ــبکه ب ــاالت ش ــت. اتص ــرار گرف ــث ق بح
ــن  ــه ای تامی ــه گون ــی و )WiFi( ب ــای نظارت ــن ه دوربی
ــود  ــا وج ــکان ارتق ــا ام ــان ه ــه زم ــه در هم ــدند ک ش

ــند. ــته باش داش

انعطاف پذیر و کامل

 EEG Gullegem و   ENGIE Fabricom نصــب  شــرکای 
ــای  ــروژه ه ــود را در پ ــترده خ ــه گس ــتند تجرب توانس
 ،Tom Croes کننــد.  پیــاده   )healthcare( درمانــی 
سرپرســت پــروژه Datacom در ENGIE در ایــن بــاره 
ــبت  ــن نس ــا بهتری ــنهاد ب ــک پیش ــن ی ــد: »ای می گوی

قیمــت بــه کیفیــت بــود. ایــن دلیلــی اســت کــه مــا آر 
انــد ام )R&M( را انتخــاب کردیــم«.

ــوژی  ــر تکنول ــت تاثی ــن Tom Croes تح ــر ای ــالوه ب ع
ــت. او  ــرار گرف ــیلد دار ق ــاژول Cat. 6A EL ش ــب م مناس
افــزود: »ایــن امــر باعــث شــد کــه مــا بتوانیــم در طــول 
پــروژه دو ســاله، بســیار ســریع و انعطــاف پذیــر عمــل 
ــدازی  ــب و راه ان ــگام نص ــی در هن ــچ مانع ــم«. هی کنی
)R&M( ــد ام ــا آر ان ــرب اروپ ــم غ ــت. تی ــود نداش وج

 ،6X ــی ــن الملل ــروش بی ــده ف ــا نماین ــراه ب )WEU( هم
پشــتیبانی لجســتیکی انعطــاف پذیــر را بــا زمــان 
ــد ام،  ــان آر ان ــد. متخصص ــم کردن ــی فراه ــل جزئ تحوی
ــه در  Luc de Bruycker و Jean Paul Rooseleer همیش
دســترس بودنــد تــا اگــر الزم باشــد در مــورد موضوعــی 
توضیــح دهنــد یــا اگــر نیــاز بــه کمــک عملــی وجــود 
ــد. نتایــج نصــب و راه  داشــت بتواننــد، کمــک کنن
انــدازی بــه انــدازه معمــاری آن کامــل و بــی نقــص بــود. 
6500 لینــک مســی تســت شــد کــه میــزان خطــای آن 
ــد:  ــی گوی ــاره م ــن ب ــود. Tom Croes در ای ــر ب ــا صف ه
ــا  ــود و ت ــمگیر ب ــذار و چش ــر گ ــیار تاثی ــر بس ــن ام »ای
ــکار  ــودم. راه ــده ب ــه آن ندی ــبیه ب ــزی ش ــون چی کن
ــب و  ــات نص ــک عملی ــد ام )R&M( ی ــی آر ان ــل کش کاب
ــات  ــه اثب ــوی را ب ــیار ق ــند و بس ــر پس ــدازی کارب راه ان

ــاند«. رس

 Nick Roels ــتی ــا سرپرس ــتانی ب ــروژه بیمارس ــن پ ای
زمینــه  در   Frank Vandierendonck و   IT بخــش  در 
زیرســاخت و تکنولــوژی در بهــار 201۸ راه انــدازی شــد. 
انعطــاف پذیــری در هنــگام ســاخت و ســاز و ارتبــاط بــا 
شــرکت نصــب و راه انــدازی، منجــر بــه اجــرای مناســب، 

ــروژه شــد. ــع پ ــه موق ــل ب نصــب درســت و تکمی AZ Zeno

• زمان ساخت: 2015 تا 201۸، در مارس 201۸ افتتاح شد.
• دارای 100 پزشک، ۸00 متخصص، ۳2۴ تخت خواب

• 52000 متر مربع، 5 طبقه
• حجم سرمایه گذاری تقریبا 220 میلیون یورو

کاربرد: بیمارستان خصوصی در Knokke-Heist برای منطقه 
Northwest Flanders، مرکز مراقبت های بهداشتی، مرکز 

توانبخشی، خانه سالمندان، دارای سالن های کنفرانس، اتاق های 
رویداد عمومی، فرودگاه هلیکوپتر

)R&M( راهکار بیمارستانی آر اند ام

کابل کشی مسی Cat.6A، تقریبًا 6500 لینک با ماژول های 

Cat.6A EL و کابل F/FTP LSFROH F2 برای:

• اتاق بیماران

• دفاتر

• مناطق عمومی

• شبکه امنیتی

• پچ کوردها و موارد امنیتی برای اتاق ها

• یکپارچه سازی کانکتورهای EL در قسمت مربوط به تخت 

های بیمارستانی

IECمطابقت با استانداردهای آتش سوزی 24-3-60332آ •

آبرای بلژیک )برای ساختمان با خطر باال(

)R&M( مهارت های آر اند ام

• بهترین نسبت قیمت / کیفیت

• پشتیبانی در حین برنامه ریزی

• ارتباط بین همه کسانی که در این پروژه شرکت کرده اند

• نصب و راه اندازی کاربر پسند، محصوالت قوی

• انعطاف پذیری، لجستیک سریع با تحویل فوری

• پشتیبانی متخصص در محل انجام پروژه

• امکان دسترسی راحت از قسمت پانل جلویی

• نظارت و پشتیبانی برای به صفر رساندن خطا در نصب و 

راه اندازی

»این یک پیشنهاد با بهترین نسبت هزینه به کیفیت بود.
به همین دلیل ما R&M را انتخاب کردیم.«

ENGIE Fabricom ،Datacom  سرپرست پروژه، Tom Croes
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Cat. 8.1 سیستم 
منـظوره هـمه 

ــی  ــل کش ــتم کاب ــه سیس ــال ارائ ــد ام )R&M( در ح آر ان
Cat. 8.1 بــه بــازار اســت. ایــن سیســتم شــامل کانکشــن 
ــب Cat. 8.2 S/FTP و  ــل نص ــک کاب ــاژول Cat. 8.1، ی م
ابــزار کابــل کشــی اســت. لینــک هــای دائمــی اســتاندارد 
 ANSI /و 1- ا I رده ،ISO / IEC 11801 مــی  تواننــد مطابــق بــا

ــل ایجــاد شــوند. ــا مــاژول و کاب TIA-568-C.2 ب
ــه  ــت ک ــن اس ــران ای ــرای کارب ــتم ب ــن سیس ــای ای مزای
ــع و  ــکار جام ــک راه ــی Cat. 8.1 ی ــل کش ــتم کاب سیس
ــای  ــت. کانکتوره ــته اس ــای گذش ــا راهکاره ــازگار ب س
ــای  ــبکه ه ــرای ش ــزات ب ــا و تجهی ــچ کورده RJ45، پ
ــد  ــای Cat. 8.1 جدی ــاژول ه ــن م ــا کانکش ــود ب داده موج
منطبــق هســتند. در مــواردی کــه نیــاز بــه تغییــر، ارتقــا 
و جابــه جایــی وجــود دارد، کاربــران محصــوالت در آینــده 

ــاز  ــی نی ــوری اضاف ــر ن ــای فیب ــا و راهکاره ــه آداپتوره ب
ــورد  ــریعتر م ــتگاه های س ــده دس ــر در آین ــد. اگ ندارن
ــل  ــتقیمًا متص ــد مس ــد، می توانن ــرار گیرن ــتفاده ق اس

ــد. ــای بگیرن ــتم ج ــن سیس ــوند و در ای ش
سیســتم کابــل کشــی Cat. 8.1 عمدتــًا در مراکــز داده بــه 
ــی  ــل کش ــای کاب ــاالی رک و انته ــمت ب ــوص در قس خص
ــتم،  ــن سیس ــا ای ــد. در آنج ــی رون ــه کار م ــی ب ردیف
ــد.  ــی کن ــتیبانی م ــال داده را پش ــدی از انتق ــاد جدی ابع
ــه  ــر ثانی ــت ب ــت ۴0 گیگابی ــز و اترن ــی 2000 مگاهرت یعن

.)40GBase-T(
 permanent( مطابــق بــا اســتاندارد، طــول لینــک دائمــی
link( حداکثــر می توانــد 2۴ متــر و دارای دو کانکتــور 
ــازی ISO / IEC SC25 و  ــتاندارد س ــه اس ــد. دو کمیت باش

ــن  ــال تعیی ــرای کان ــی را ب ــای مختلف ــول ه TIA TR42 ط
کــرده انــد، امــا آر انــد ام )R&M( حداکثــر طــول کانــال را 

ــرد. ــر می گی ــر در نظ 2۸ مت
ــا  ــق ب ــدازی مطاب ــب و راه ان ــخصات و نص ــن مش ــا ای ب
ــه  ــر ثانی ــت ب ــال داده ۴0 گیگابی ــی انتق ــتاندارد، توانای اس
ــه  ــه ب ــا توج ــن ب ــرد. همچنی ــن ک ــوان تضمی ــی ت را م
خصوصیــات آر انــد ام )R&M( اطمینــان حاصــل می شــود 
ــود،  ــرآورده می ش ــتاندارد ب ــر دو اس ــخصات ه ــه مش ک
حتــی اگــر انــواع مختلفــی از پــچ کوردهــا مــورد اســتفاده 

ــد. ــرار گیرن ق
ناحیــه دوم اســتفاده از ایــن سیســتم کابــل کشــی شــبکه 
محلــی )LAN( در ســاختمان هــا اســت که بــه انتقــال داده 
ــتم Cat. 8.1  از  ــا سیس ــاز دارد. در اینج ــریع نی ــیار س بس
شــرکت آر انــد ام )R&M( ســطح عملکــرد جدیــدی تــا 25 
ــای  ــول لینک ه ــه )25GBASE-T( و ط ــر ثانی ــت ب گیگابی
تــا 50 متــر را پشــتیبانی مــی کنــد. بدیــن ترتیب دو ســوم 
از تمــام طــول لینــک هــای معمولــی را پوشــش مــی دهــد 
ــز  ــا PoE نی ــتفاده Power over Ethernet ی ــرای اس و ب

مناســب اســت.

کابل کشی سریع

ــاژول  ــی م ــر طراح ــی ب ــاژول Cat. 8.1 مبتن ــن م کانکش
ــه  هــای تســت شــده Cat. 6A اســت و کابــل کشــی آن ب
ــای  ــاژول Cat. 8.1، هادی ه ــا م ــت. ب ــی اس ــان راحت هم
 insulation displacement مســی با اســتفاده تکنولــوژی
contacts یــا IDC کابــل کشــی می شــوند. نصابــان از ابــزار 
ــرای  کابــل کشــی اســتفاده می کننــد تــا نیــروی کافــی ب
فشــار دادن ســریع رســانا ایجــاد شــود بــه ایــن ترتیــب 
ــه  ــم ب ــود و ه ــازی می ش ــاده س ــوژی IDC پی ــم تکنول ه

ــوند. ــع می ش ــی قط ــای اضاف ــول ه ــان ط ــور همزم ط

ــی )LAN( و  ــا 40 گیگابیــت در شــبکه هــای محل ــرای جهــش کوانتومــی ت ــز ب همــه چی
ــرای حرکــت در  ــد ام )R&M( ب ــع Cat. 8.1 از آر ان ــاده اســت. راهــکار جام ــز داده آم مراک
ایــن راســتا آمــاده اســت. سیســتم جدیــد و بــا کیفیــت مســی بــا فرمــت RJ45 مــی توانــد 

در یــک چشــم بــه هــم زدن نصــب و راه انــدازی شــود.

اخبار
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نســل پنجــم شــبکه تلفــن همــراه یــا 5G آمــاده بــرای اســتفاده اســت. امســال حــق اســتفاده از تکنولــوژی 5G بــرای 
فرکانس هــای خــاص بــه کشــور ســوئیس داده شــده اســت. مثــا یــک شــبکه 5G از مــاه نوامبــر 2018 در پیســت 
اســکی Laax راه انــدازی شــده اســت. امــا گســترش آن در سرتاســر جهــان بــه زمــان و همچنیــن شــبکه های قــوی 

فیبــر نــوری نیــاز دارد.

تکنولوژی 5G چقدر سریع است؟
5G چه زیـرساختی الزم دارد و   تـکنولوژی 

پیاده سازی شده است؟ نقاط  تاکنون در کدام 

موضــوع شــبکه های 5G چیــزی اســت کــه توجــه کل دنیــای 
ــا هــر روز،  ــه خــود جلــب کــرده اســت. تقریب ــرات را ب مخاب
ــدگان  ــد کنن ــت و تولی ــران تس ــبکه، کارب ــای ش اپراتوره
چیپ هــا در حــال گــزارش آخریــن تحــوالت هســتند. 
ــد  ــتم جدی ــاد سیس ــرای ایج ــا  ب ــه ریزی ه ــتین برنام نخس
ــک  ــا ی ــه در آن ه ــرد ک ــی گی ــورت م ــی ص در مکان های

ــد. ــه باش ــعه یافت ــی توس ــه خوب ــاخت ب زیرس

در آغــاز ســپتامبر Swisscom ،201۸ یــک شــبکه آزمایشــی 
از مــاه  اســت.  انــدازی کــرده  راه   Burgdorf در  را   5G
نوامبــر، عملیــات در لوســرن )Lucerne(، بــرن )Bern(، ژنــو 
)Geneva( و زوریــخ )Zurich( آغــاز شــده اســت. از اکتبــر 
ــار  ــبکه 5G را در چه ــزون )Verizon( ش ــال 201۸، ورای س
ــتریان  ــن مش ــت. اولی ــه داده اس ــده ارائ ــاالت متح ــهر ای ش
اکنــون بــا ۹۴0 مگابیــت بــر ثانیــه و نــرخ ثابــت نامحــدود از 

ــد. ــتفاده می کنن ــت اس اینترن

ــبکه  ــن ش ــامبر T-Mobile Polska ،201۸ اولی ــاه دس در م
ــال، در  ــوان مث ــه عن ــرد. ب ــاز ک ــو ب ــود را در ورش ــی خ محل

آینــده، ایــن شــبکه امــکان نظــارت دائــم بــر عالئــم حیاتــی 
ــر از  ــی دیگ ــرد. یک ــد ک ــم خواه ــاران را از راه دور فراه بیم
ــال  ــدای س ــه از ابت ــت ک ــورگ اس ــدر هامب ــا بن ــن مثال ه ای
ــا  ــدر ب ــه بن ــی در ناحی ــورت آزمایش ــه ص ــا ب 201۸، کامیون ه
ترافیــک داده 5G کنتــرل می شــوند. همچنیــن در ســنگاپور، 
ــا  ــرای کاربردهــای تجــاری 5G، ب ــور شــبکه Singtel ب اپرات

پهپادهــا در حــال انجــام آزمایــش اســت. 

ــان  ــت را نش ــن واقعی ــی ای ــای آزمایش ــه ه ــن نمون ــا ای ام
ــی از  ــوزه یک ــن ح ــاری در ای ــر و بردب ــه صب ــد ک می دهن
ــا  ــد ت ــول می کش ــال ط ــد س ــت. چن ــی اس ــات اساس الزم
ــای  ــدل ه ــات و م ــردی، خدم ــای کارب ــا، برنامه ه ــتگاه ه دس
ــال  ــر س ــد. در اکتب ــدا کنن ــود را پی ــگاه خ ــب و کار جای کس
ــد  ــزارش دادن ــات BMI گ ــان بــازار از تحقیق 201۸، محقق
ــود  ــردی وج ــه کارب ــد برنام ــا چن ــر تنه ــال حاض ــه در ح ک
ــوه  ــازار انب ــد. ب ــه 5G دارن ــاز ب ــه طــور خــاص نی ــه ب دارد ک
ــوز در حــال توســعه  ــه هن ــه صرف ــا دســتگاه های مقــرون ب ب
ــب  ــمند مناس ــای هوش ــد تلفن ه ــط تولی ــت. خ ــن اس یافت

ــوند. ــدازی ش ــال 201۹ راه ان ــد در س ــم بای ه

اتصال به آنتن از طریق فیبر
گســترش سرتاســری ســرویس و خدمــات جدیــد، اپراتورهــای 
ــد.  ــه رو می کن ــددی رو ب ــای متع ــش ه ــا چال ــبکه را ب ش
آن هــا بــرای بســیاری از ســایت هــای آنتــن  جدیــد نیــاز بــه 
ــر  ــل نزدیک ت ــه قب ــبت ب ــد نس ــا بای ــد. آنتن ه ــوز دارن مج
بــه هــم نصــب شــوند تــا اینکــه از اتصــاالت بــدون تلفــات در 

ــود. ــل ش ــان حاص ــاال اطمین ــای ب فرکانس ه

ــتفاده  ــا اس ــر ب ــا یکدیگ ــه ب ــتگاه های پای ــال ایس ــر اتص دیگ
از لینک هــای رادیویــی گزینــه مناســبی نیســت. آن هــا بایــد 
در شــبکه های فیبــر نــوری ادغــام شــوند. ایــن تنهــا راهــی 
ــه  ــد ب ــا می توانن ــار از داده ه ــورد انتظ ــر م ــه مقادی ــت ک اس
ــه  ــته ب ــوند. بس ــل ش ــه منتق ــدون وقف ــر و ب ــکلی موث ش
ــوان  ــه عن ــر ب ــه براب ــا س ــم ت ــک و نی ــا ی ــت، تقریب موقعی
ایســتگاه هــای پایــه و دو تــا ســه برابــر بیشــتر فیبــر نــوری 

ــاز اســت. ــورد نی م

فیبــر بــه آنتــن )FTTA( نــام برنامــه ســرمایه گــذاری اســت 
ــا  ــرد. FTTA ی ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــون بای ــه اکن ک
ــای  ــوآوری در راهکار ه ــه ن ــاز ب Fiber to the Antenna نی
ــه  ــت ک ــرکت هایی اس ــی از ش ــی دارد. R&M یک ــل کش کاب
در حــال فعالیــت بــر روی توســعه چنیــن راهکارهایــی اســت 
ــاد  ــراه در ایج ــن هم ــات تلف ــدگان ارتباط ــن کنن ــه تامی و ب

ــد. ــک می کن ــای 5G کم ــاخت ه زیرس

  5G اعداد و ارقام مربوط به شبکه های
- سرعت داده: تا 10 گیگابیت بر ثانیه

- تأخیر: کمتر از 1 میلی ثانیه در هر پینگ
LTE ظرفیت: تقریبا 1000 برابر بزرگتر از -

- مشترکین: 100 میلیارد دستگاه به طور همزمان 
ــرویس  ــر س ــر در ه ــا ۹0٪ کمت ــرژی: ت ــرف ان - مص

ــراه ــن هم تلف

ترندها
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Europejski در ورشو  بازسازی هتل مجلل 
)R&M( به کمک آر اند ام

ــن شــهر  ــرق در تاریخچــه ســلطنتی ای ــر زرق و ب ــن هتــل باشــکوه و پ ــراً هتــل Europejski بازســازی شــده اســت. ای در ورشــو اخی
ــه دقــت در هنــر، طراحــی داخلــی و خارجــی و  ــا توجــه ب می درخشــد. ایــن هتــل 5 ســتاره در ســال 2018 مجــدداً بازگشــایی شــد. ب
ــداز هتــل ســازی در قــرن 21 اســت. ــدازی شــده، Europejski جواهــری در چشــم ان ــد ام )R&M( راه ان شــبکه ای کــه توســط آر ان

کمپانــی .H.E.S.A، ســرمایه گــذار رویــا پــرداز ایــن پــروژه، 
ــرای  ــن اپ ــی بی ــات تاریخ ــدد تأسیس ــد مج ــال تول ــه دنب ب
ــا Europejski را  ــت. آنه ــوری اس ــت جمه ــی و کاخ ریاس مل
طــی یــک دوره پنــج ســاله بازســازی کردنــد. در پشــت نمــای 
بیرونــی Neorenaissance، بازدیدکننــدگان بــه کمــک هنر 
ــه  ــر ب ــود منحص ــای یادب ــاق ه ــا و ات ــن بن ــه در ای ــه کارفت ب
ــراد  ــی اف ــد و گوی ــی می برن ــتان پ ــت لهس ــه ماهی ــردش، ب ف
ــه ســفری  ــق تاریخچــه Europejski ب ــل از طری ــن هت در ای

ــد.  ــی می رون رویای

نماینــدگان شــرکت ســرمایه گــذار .H.E.S.A: »دکوراســیون 
Europejski جدیــد  بــا توجــه بــه گذشــته ی زنــده اش، بــا 
تقریبــًا 500 اثــر از هنرمنــدان معاصــر لهســتان تکمیــل شــد. 
ــد.  ــس می کن ــهر را منعک ــو ش ــگ و ج ــاختمان فرهن ــن س ای
در اجــرای ایــن طــرح بــا تاریــخ پویــای ورشــو بــا بیشــترین 
ــی و  ــراث فرهنگ ــن می ــظ ای ــد. حف ــورد ش ــرام برخ احت
ــکوه  ــان ش ــه هم ــی ب ــته تاریخ ــای برجس ــن بن ــازی ای بازس

ــت.« ــوردار اس ــادی برخ ــت زی ــابق، از اهمی س

موفقیت
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قلب خالق شهر

ــام Enrico Marconi در  ــه ن ــاری ب ــط معم ــل توس ــن هت ای
ســال 1۸57 طراحــی شــد و خیلــی زود بــه قلــب خــالق شــهر 
ــاعران،  ــا، ش ــان نویس ه ــه رم ــود ک ــی ب ــد و جای ــل ش تبدی
بازدیــد  آن  از  همــه  اشــراف  و  هنرمنــدان، شــهروندان 
ــا  ــن بن ــاله، ای ــه 160 س ــک تاریخچ ــول ی ــد. در ط می کردن
ــوع  ــان و تن ــت های جه ــادی در سیاس ــرات زی ــاهد تغیی ش
ــارت های  ــود خس ــا وج ــود و ب ــگ ب ــمگیری در فرهن چش

ــد. ــازی ش ــدداً بازس ــد، مج ــه آن وارد ش ــه ب ــادی ک زی

ظرافــت مــدرن، هماهنگــی و تــوازن، البــی، رســتوران ، 
ــرای  ــر ب ــوئیت دلپذی ــاق و س ــی و 106 ات ــیرینی فروش ش

اقامــت در آن وجــود دارد.

شبکه ای کارآمد با عملکرد عالی

 HD تمــام اتــاق هــا و ســوئیت هــا دارای سیســتم تلویزیــون
LED، سیســتم صوتــی بــا کیفیــت بــاال و هــاب چنــد رســانه 

ای هســتند. WiFi در همــه طبقــات قابــل دسترســی اســت.

ــتند،  ــر Europejski هس ــه دفات ــل ک ــی هت ــه باالی دو طبق
ــع  ــاحت 7100 مترمرب ــه مس ــا رده A، ب ــای اداری ب ــک فض ی
ــت  ــد موفقی ــد دارن ــه قص ــازمان هایی ک ــا س ــه در آنج دارد ک
ــغول  ــد، مش ــترش دهن ــوزه Europejski گس ــود را در ح خ

ــتند. ــت هس ــه فعالی ب
ــوژی  ــه تکنول ــود ک ــن ب ــد ام )R&M( ای ــت آر ان ماموری
ــاختمان  ــر س ــرد در سراس ــن عملک ــا بهتری ــات را ب ارتباط
یکپارچــه ســازد، در حالــی کــه ظرافــت و اعتبــار آن محفــوظ 
بمانــد. زیرســاخت شــبکه محلــی  )LAN( بــرای اتــاق 
ــه  ــک راهــکار ماهران ــر اســاس ی ــای اداری ب ــان و فض میهمان
ــده  ــازی ش ــاده س ــه از R&M پی ــاخت یافت ــی س ــل کش کاب
ــرار  ــع بیــن backbone و اتاق هــا ق ــه نقــاط تجمی اســت ک

دارد.

زیرساخت شبکه محلی )LAN( با نقاط تجمیع
 Raffles Europejski برای )R&M( راهکار آر اند ام

ورشو شامل موارد زیر است:

• ۴ کیلومتر کابل فیبر نوری x OM3ا12, حدود 150 
کیلومتر کابل مسی, Cat7 ,F/FTP, 650 مگاهرتز

• حدود ۳000 کانکشن ماژول دارای حفاظ الکتریکی 
Cat. 6A EL

• پچ پنل های 2۴ پورت، Cat. 6A، پچ کوردهای دارای 
Cat. 6A حفاظ الکتریکی

• 106 عدد U-Box به عنوان نقاط تجمیع بین 
backboneها و اتاق ها که هرکدام با ماژول های 

RJ45 Cat. 6/s EL تجهیز شدند.

+
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موفق موردی  نمونه 
داده  مراکز  بـرای 

R&M Data Center 
Handbook 

آر انــد ام )R&M( ایــن موضــوع را بــرای کمــک بــه 
طراحــان و مســئوالن مراکــز داده در آپدیــت  کتــاب راهنمــا 
ــز داده آر  ــا مرک ــاب راهنم ــت. کت ــرده اس ــرح ک ــود مط خ
ــی،  ــات طراح ــی از جزئی ــع غن ــک منب ــد ام )R&M( ی ان
ــز داده    ــک مرک ــق ی ــتیبانی موف ــت و پش ــازی، مدیری پیاده س
ــایت آر  ــگان در وبس ــورت رای ــه ص ــاب ب ــن کت ــد. ای می باش

ــت. ــود اس ــد ام )R&M( موج ان

AIM تمرکز عمیق روی

ایــن کتــاب بــرای کلیــه ذینفعــان و متخصصــان مراکــز داده از 
ــق و  ــخ های دقی ــامل پاس ــت و ش ــوردار اس ــی برخ ارزش باالی
مفیــد بــرای کلیــه ســواالت مربــوط بــه زیرســاخت و اجــرای 

ــامل  ــاب ش ــن کت ــث ای ــد. مباح ــز داده می باش ــک مرک ی
ــاخت  ــی س ــل کش ــدی کاب ــل بع ــبکه و نس ــای ش فناوری ه
ــاخت ها  ــودکار زیرس ــت خ ــر روی مدیری ــز ب ــا تمرک ــه ب یافت
ــترده  ــات گس ــه از تجربی ــاب برگرفت ــن کت ــت. ای )AIM( اس
متخصصــان آر انــد ام )R&M( اســت کــه از ســاخت و تجهیــز 
ــن  ــد. همچنی ــت می کنن ــان حمای ــر جه ــز داده در سراس مراک
بــه عنــوان مرجــع در مــورد اســتانداردهای مربوطــه، 
ــو ظهــور، کاربردهــا و مســائل  اصطالحــات فنــی، ترندهــای ن

ــد. ــل می کن ــز داده عم ــازگاری مراک ــه س ــوط ب مرب

ــاد  ــل اعتم ــرد قاب ــور در عملک ــن فاکت ــرا، مهمتری ــب وآینده  گ ــزی مناس برنامه ری
ــا  ــبکه ت ــز از ش ــه چی ــه هم ــی ک ــت. از آنجای ــدرن اس ــز داده م ــک مرک در ی
اپلیکیشــن ها بــه خــودی خــود بــه الیــه فیزیکــی متکــی هســتند، بنابرایــن 
بســیار مهــم اســت کــه بتــوان آن  را متناســب بــا پاســخگویی بــه نیازهــای 

ــرد. ــز داده طراحــی ک ــردای مراک ــروز و ف ام

اخبار
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 Raiffeisen بانک  زیرساخت  مانیتورینگ  کنترل 

)R&M( به کمک آر اند ام

Raiffeisen فرصت را از آن خود کرد بانک 

ــراگ  ــک Raiffeisen در پ ــل، بان ــی کام ــس از ارزیاب پ
تصمیــم گرفــت یکــی از مراکــز داده خــود را بــه طــور کامل 
مــدرن ســازی کنــد. برنامــه ریــزی عمــاًل کامــل بــود. و این 
زمانــی اتفــاق افتــاد کــه بــه تیــم IT ایــن بانــک فرصــت 
 )R&M( ــد ام ــی آر ان ــل کش ــتم کاب ــا از سیس ــد ت داده ش

ــرای مراکــز داده اســتفاده کنــد. ب

ــان  ــد ام )R&M( نش ــاوران آر ان ــمینار، مش ــک س در ی
دادنــد کــه چگونــه راه انــدازی پــچ پنــل هــای بــا تراکــم 
ــت.  ــر اس ــکان پذی ــی ام ــه راحت ــرکت ب ــن ش ــاالی ای ب
ــت  ــه مدیری ــه چگون ــد ک ــز دریافتن ــدگان نی ــرکت کنن ش
ــه صــورت خــودکار انجــام شــود  ــد ب کابل کشــی مــی توان
 IT ــد ام کارشناســان ــد آر ان ــل کشــی جدی و سیســتم کاب

ــرد. ــد ک ــک Raiffeisen را متقاع بان

ــود  ــش رو وج ــک راه پی ــا ی ــتر، تنه ــه بیش ــس از ارائ پ
ــود.  ــد ام )R&M( ب ــکار آر ان ــتفاده از راه ــت و آن اس داش
بــه گفتــه آنهــا »مــا بهتریــن و کاربــر پســندترین راهــکار 

ــم.« ــی خواهی ــازار م را در ب

ــرداری،  ــره ب ــات به ــودن عملی ــاده ب ــی و س ــاظ فن از لح
محصــوالت آر انــد ام )R&M( تنهــا انتخــاب ممکــن بودند. 

 IBM Česká Republika, spol. شــرکت مشــاور همــکار یعنــی
s r.o. نیــز بــا ایــن رویکــرد موافــق بــود.

ــاه مــدت برنامــه  هــای خــود را تغییــر  ایــن بانــک در کوت
ــاالی Netscale را  ــیار ب ــم بس ــا تراک ــرم ب داد و و پلتف
ــر  ــرای زیرســاخت فیب ــچ پنــل اســتاندارد ب ــه عنــوان پ ب
ــک MPO و  ــای تران ــل ه ــرد. کاب ــاب ک ــود انتخ ــوری خ ن
ــرکت ــای LC QR از شـ ــوردهای دارای کانکتوره ــچ کـ پ
آر  انــد ام )R&M( بخــش هــای شــبکه را بــه هــم متصــل 
کردنــد. زیرســاخت مســی شــامل محصــوالت دارای 
ــا  ــای ب ــل ه ــچ پن ــی Cat. 6A ISO و پ ــاظ الکتریک حف
تراکــم بــاالی آر انــد ام )R&M( اســت. بــا حمایــت
ــن  ــد ام )R&M(، ای ــریک آر ان .truconneXion, a.s، ش
ــه  ــاه ب ــی کوت ــازه زمان ــک ب ــه و در ی ــق برنام ــروژه طب پ

ــید. ــام رس انج

ــی  ــه جوی ــب صرف ــل موج ــن راه ح ــی، ای ــور کل ــه ط ب
زیــادی در فضــا می شــود، اجــرا و پیــاده ســازی آن بســیار 
راحــت اســت و باعــث کاهــش ســطح ســرمایه گــذاری در 

بلنــد مــدت مــی شــود.

R&MinteliPhy آماده برای

ــت زیرســاخت  ــرای مدیری ــدی را ب ــزان راه جدی ــه ری برنام
ــه آن هــا نشــان داد  ــد ام )R&M( ب ــد. آر ان انتخــاب کردن
ــه همــراه  ــرای آینــده ب کــه اتوماســیون مزایــای زیــادی ب
ــه روشــی  ــد ب ــی توانن ــز داده م دارد و در نتیجــه آن، مراک

بســیار کارآمــد عمــل کننــد.

بــه ایــن ترتیــب شــرکت آر انــد ام )R&M( همــه 
الزامــات نصــب و راه انــدازی را بــرای اســتفاده از سیســتم 
پــورت  کــرد.  آمــاده   R&MinteliPhy مانیتورینــگ 
ــه  ــدند ک ــز ش ــه ای تجهی ــه گون ــا ب ــچ کورده ــا و پ ه
ــتم  ــم زدن در سیس ــه ه ــم ب ــک چش ــتند در ی می توانس
مانیتورینــگ یکپارچــه شــوند. بــرای ایــن منظــور،
ــده  ــربندی ش ــش س ــای از پی ــل ه ــد ام )R&M( کاب آر ان
ترانــک، breakout و مســی را اســتفاده کــرد. یــک 
 R&MinteliPhy ــات ــریک خدم ــی از ش ــتیبانی عال پش
ــروژه وجــود  ــن پ ــی VTG Engineering s.r.o در ای یعن

ــت. داش

نتیجــه: بانــک Raiffeisen مــی توانــد سیســتم مدیریــت 
زیرســاخت R&MinteliPhy را در مرحلــه دوم بــدون 

ــات اجــرا کنــد. ــه وقفــه در عملی ــاز ب نی

ــود کــه بانــک Raiffeisen در جمهــوری چــک نمی خواســت آن را از دســت  ایــن فرصتــی ب
بدهــد. ایــن بانــک درســت قبــل از آغــاز یــک پــروژه مرکــز داده، مســیر جدیــدی را انتخــاب 
کــرد و بــا بــه کارگیــری راهــکار بــا تراکــم بــاالی شــرکت آر انــد ام )R&M( از مزایــای مدیریــت 

زیرســاخت خــودکار بهــره منــد شــد.

زیرساخت فیبر نوری:

Netscale یک یونیتی UHD ۸2 پچ پنل
MPO و LC ماژول های
LC QR 1700 پچ کورد

MPO، OM4 2۳0 کابل ترانک
breakout، OM4 50 کابل

زیرساخت مسی:

PC PP ۸0 پچ پنل 2۴ پورت_

HD PP 12 پچ پنل ۴۸ پورت_

_5۸0 کابل Cat. 6A ISO CP برای ارائه پورت 

اکتیو
Cat. 6A 1500 پچ کورد_

Cat. 6A S/FTP 12 کیلومتر کابل 650 مگا هرتز_

موفقیت
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 Passive Optical LAN
در یک هتل لوکس 

ــال 1۸67  ــرکت  William  Inglis  &  Son از س ــام ش ن
ــژاد خــاص  ــد و ن ــی مول ــات اهل در رأس کســب و کار حیوان
ــرار دارد.  ــترالیایی ق ــای اس ــب ه thoroughbred در اس
Inglis نقــش مهمــی در تاریــخ مســابقات اســب های 
اســترالیایی و پــرورش نــژاد thoroughbred دارد. از 
ــن  ــتن ای ــده گذاش ــه مزای ــر روی ب ــتم، ب ــرن بیس ــاز ق آغ
نــژاد  تمرکــز شــده اســت. همــه روزه مزرعــه داران، 
ــان  ــابقه و متخصص ــای مس ــدگان، اصطبل ه ــرورش دهن پ
ــرای یافتــن بهتریــن  ــا ب ــادی از سراســر دنی ســوارکاری زی

اســب ها بــه Inglis مراجعــه می کننــد. 

Inglis بــرای 5 نســل متوالــی، اصــول امنیــت داری و 
ــر تمــام  ــواده ب ــن خان صداقــت را رعایــت کــرده اســت. ای
ارائــه  جزئیــات شــخصی توجــه می کنــد. در واقــع، 
خدمــات بــی نقــص و ممتــاز بــه مشــتری از اولویــت هــای 
ــه  ــد دارد ب ــرکت قص ــن ش ــد. ای ــاب می آی ــه حس ــا ب آن ه
ــات  ــی عملی ــت و راحت ــته و کیفی ــده گام برداش ــمت آین س

ــد.  ــود ببخش ــود را بهب ــده خ مزای
به همین دلیل است که شرکت William  Inglis &  Son در

ــی  ــطح جهان ــژه در س ــگاه وی ــک جای ــه ی ــه 201۸ ب  ژانوی

ــایت  ــک س ــه Riverside Stables. ی ــید: مجموع رس
ــه  ــابقه مزرع ــدان مس ــه در می ــت ک ــاری اس 2۹ هکت
ــی  ــوب غرب ــه در جن ــک )Warwick Farm( ک واروی
ســیدنی قــرار دارد، واقــع شــده اســت. تنهــا در طــول 
دو ســال، ۸00 ایســتگاه مــدرن، فضاهــای رژه وســیع بــا 
ــه  ــک منطق ــی و ی ــن مصنوع ــتیکی و چم ــفالت الس آس
ــده  ــد کنن ــرای 1000 بازدی ــوع ب ــه مطب ــا تهوی ــروش ب ف

ــد. ــاخته ش س

ــت  ــا ظرفی ــالن Big Barn ب ــامل س ــایت ش ــن س ای
ــار اســت.  ــون، رســتوران و ب ــر، یــک گاردن پاوی ۳00 نف
ــاق  ــا 1۴۴ ات ــن بخــش آن هــم هتــل ۸ طبقــه ب مهمتری
ــز  ــک مرک ــدام، ی ــب ان ــالن تناس ــک س ــوئیت و ی و س
ــا  ــقف ب ــاز در س ــتخر روب ــک اس ــن ی ــاژ و همچنی ماس

ــت.  ــابقه اس ــدان مس ــوی می وی

نــام  از  کــه   –  William Inglis ســتاره   5 هتــل 
ــروه  ــط گ ــده و توس ــه ش ــرکت، برگرفت ــذار ش ــان گ بنی
Accor/Sofitel راه انــدازی شــده اســت- عمدتــًا 
میزبــان عالقــه منــدان بــه اســب ها و طرفــداران 

ــا  ــوری ه ــک از اکسس ــر ی ــت. ه ــوارکاری اس ــابقات س مس
 William Inglis & Son از داســتان شــرکت  بخشــی 
را بازگــو می کنــد کــه نشــان دهنده نــژاد اســب های 
مســابقات  در  آن هــا  موفقیت هــای  و   thoroughbred
ــان  ــی از قهرمان ــام یک ــه ن ــوئیتی ب ــاق و س ــر ات ــت. ه اس
ــا  ــب ب ــده و متناس ــذاری ش ــواری نام گ ــابقات اسب س مس

ــت. ــده اس ــی ش ــام طراح آن ن

بــا ایــن حــال چیــزی در حــدود 20 مزایــده در ســال انجــام 
ــر از  ــه غی ــا ب ــزاری آن ه ــل برگ ــن مح ــود و بنابرای می ش
ــواردی  ــرای م ــابقات ب ــول مس ــز فص ــه ج ــع و ب ــن مواق ای
ــم  ــگری، مراس ــرای گردش ــی ب ــای های ــون پکیج ه همچ
ــا  ــرت ها و رویداده ــا، کنس ــات، کنفرانس ه ــی، جلس عروس
ــه  ــاز ب ــوع نی ــن تن ــد. ای ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس م
اتصاالتــی بــا عملکــرد بســیار بــاال دارد. برگــزار کننــدگان 
ــار را  ــن انتظ ــی ای ــن الملل ــای بی ــی ه ــس  و مهمان کنفران
ــه  ــا ارائ ــریع داده ه ــال س ــش از انتق ــزی بی ــه چی ــد ک دارن

شــود.

ــهرتی  ــابقه ای ش ــی و مس ــب های پرورش ــوان اس ــه عن ــژاد thoroughbred ب ــب های ن اس
افســانه ای دارنــد. William Inglis یــک منطقــه جدیــد را بــرای دوســتداران حیوانــات فراهــم 
کــرد. اینجــا یــک هتــل لوکــس دارای اصطبــل و همچنیــن میدانــی بــرای مزایــده اســب هــا در 
جنــوب غربــی ســیدنی اســت. در ایــن هتــل یــک شــبکه محلــی )LAN( مبتنــی بــر فیبــر نوری 

باعــث راحتــی بیشــترمهمانان و مشــتریان مــی شــود.

ــکار  ــت. راه ــروژه ماس ــت پ ــی از موفقی ــش مهم ــد ام )R&M( بخ ــا آر ان ــارکت Inglis ب »مش

POLAN موجــب شــد کــه بتوانیــم حجــم کابل کشــی را کاهــش دهیــم و در عیــن حــال توزیــع 

زیرســاخت مــورد نیــاز را در سراســر ســایت بهبــود ببخشــیم. در واقــع راهــکار POLAN بــه 

ــای  ــایت اصطبل ه ــان را از س ــاز مهمان ــورد نی ــات م ــه خدم ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــا ای م

Riverside بــه ســمت اتــاق هــای هتــل برســانیم. مــن R&M را بــه هــر ســازمان یــا شــرکتی 

ــم« ــه می کن ــدت توصی ــه ش ــت، ب ــی اس ــای ارتباط ــده کابل ه ــال تامین کنن ــه دنب ــه ب ک

موفقیت
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همچنیــن دیجیتالــی کــردن اهمیــت بســیاری بــرای تجارت
 William Inglis & Sonــرکت thoroughbred دارد. ش
ــورت  ــه ص ــان ب ــای همزم ــام مزایده ه ــه انج ــروع ب ش
ــا از  ــزاری مزایده ه ــکان برگ ــت. در م ــرده اس ــی ک اینترنت
ــه  ــی یکپارچ ــرای بازاریاب ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــت ب اینترن
ــنهادات،  ــا، پیش ــب پیام ه ــن ترتی ــد. بدی ــتفاده می کن اس
ــده  ــورت زن ــه ص ــروش ب ــه ف ــوط ب ــار مرب ــا و آم مزایده ه
ــوند. ــال می ش ــیله WiFi ارس ــه وس ــا ب ــق مانیتوره از طری

یک شبکه با کالس باال

ــه مشــتریان  ــه خدمــات ب ــه منظــور ارائ ــواده Inglis ب خان
ــر و  ــکار برت ــک راه ــه ی ــد ک ــم گرفتن ــود، تصمی ــزرگ خ ب
ــرای زیرســاخت شــبکه خــود انتخــاب کننــد.  آینده نگــر ب
در نتیجــه مجموعــه کامــل Riverside Stables بــه طــور 
ــد ام  ــی داده از آر ان ــبکه محل ــک ش ــه ی ــز ب ــل مجه کام

ــوری شــد. ــر ن ــا زیرســاخت فیب )R&M( ب

مهنــدس مشــاور Danny Tsung از Aurecon مســئولیت 
ــی  ــت. گروه ــده داش ــر عه ــروژه را ب ــزی پ ــه ری برنام
 ،John Anastasiou همــراه  بــه   JCB ارتباطــات  از 
Jason James و Michael Cianci در زمینــه تحویــل 
متریــال، تســت و نصــب و راه انــدازی و مراقبــت را برعهــده 
داشــتند، تیــم R&M اســترالیا نیــز بــه وظیفــه خــود عمــل 
کــرد. بایــد محصــوالت خاصــی وجــود داشــته باشــند کــه 
بــا نصــب و راه انــدازی و توپولــوژی شــبکه مطابقــت داشــته 

باشــند.
ــر  ــت پ ــک اینترن Passive Optical LAN( POLAN( ی
ســرعت را در اختیــار همــه اتاق هــای هتــل، طبقــات اداری 
و هــر گوشــه دیگــری می گــذارد. ترافیــک داده، وای فــای، 
ــر  ــا ه ــون و ی ــارت،live streaming ، تلویزی ــن، نظ تلف

نــوع ارتباطــی را می تــوان بــه شــکلی واضــح از طریــق 
شــبکه فیبــر نــوری منتقــل و پخــش کــرد کــه در یــک 
صفحــه نمایــش 2.5 در ۴.5 متــری در مــکان مزایــده بــه 

ــد. ــش در می آی نمای

یک شروع موفقیت آمیز

 Riverside Stables  ــه ســال 201۸، مجموعــه در فوری
ــابقه از  ــک مس ــا ی ــز را ب ــت آمی ــروع موفقی ــک ش ی
ــاز  ــود آغ ــد خ ــترالیایی در دوره جدی ــای اس ــب ه اس
ــد  ــده ســالیانه Inglis در محــل جدی کــرد. اولیــن مزای
هــم یکــی از بزرگتریــن موفقیــت هــا در تاریــخ فعالیــت 

ــده ۸00  ــن مزای ــد. در ای ــوب می ش ــرکت محس ــن ش ای
thoroughbred وجــود داشــت و در  از نــژاد  اســب 
ــتند  ــدگان توانس ــر از بازدیدکنن ــزاران نف ــده ه ــول مزای ط
ــن  ــا کیفیتــی کــه در ای ــوارد اســتفاده از شــبکه ب تمــام م

ــد.  ــان کنن ــده را امتح ــازی ش ــاده س ــه پی مجموع

ــرکت  ــل ش ــتر )Mark Webster( مدیرعام ــارک وبس م
ــده« ــال آین ــرای 100 س ــده آل ب ــی ای Inglis : »موقعیت

POLAN برنده جایزه
 )R&M( ــد ام ــار آر ان ــت را در اختی ــن فرص ــروژه Inglis ای پ

 )Passive Optical LAN(اPOLAN گذاشــت تــا بتوانــد مزایــای

ــن  ــذارد. ای ــش بگ ــه نمای ــترالیا ب ــار در اس ــن ب ــرای اولی را ب

راهــکار فیبــر نــوری بخصــوص بــرای شــبکه هــای داده محلــی 

ــرای  ــاز ب ــورد نی ــع م ــد مناب ــه بای ــترده مناســب اســت ک گس

ســرعت )بــر حســب گیگابیــت( را ارائــه دهنــد و بــرای مــدت 

ــند. ــده باش ــزی ش ــه ری ــی برنام طوالن

 Passive Optical یــا PON بــر مبنــای تکنولــوژی POLAN

شــبکه های بــرای  تکنولــوژی  ایــن  اســت.   Network

 wide-area و Fiber to the Home( FTTH( توســعه یافتــه 

ــر  ــان ناپذی ــا  پای ــور، تقریب ــط ن ــیگنال توس ــال س ــت. انتق اس

 POLAN .بــوده و بــرای فاصلــه چنــد کیلومتــر مناســب اســت

مــی توانــد ســرعت گیگابیــت را تقریبــا بــدون تلفــات بــرای 20 

کیلومتــر فراهــم کنــد. تکنولــوژی Inherent encrypting  و 

ــری  ــیب پذی ــه آس ــود ک ــی ش ــث م Passive Optical باع

شــبکه بــه حداقــل برســد. 

ــدار داده ای را  ــر مق ــد ه ــی Single Mode می توان کابل کش

کــه ممکــن اســت در آینــده مــورد نیــاز باشــد انتقــال دهــد. 

در زیرســاخت POLAN، پهنــای بانــد را می تــوان بــدون نیــاز 

بــه کابل کشــی مجــدد افزایــش داد. ایــن بــدان معنــی اســت 

کــه بــرای ارتقــاء، تغییــرات و گســترش نیــازی بــه نصــب و راه 

انــدازی جدیــد نیســت. همــه آن چیــزی کــه الزم اســت یــک 

 )active( ــال ــزات فع ــترش تجهی ــا گس ــریع ی ــی س جابجای

انتهایــی نقــاط  و   )distributors( توزیع کننــدگان  در 

)end points( باشد.

از مزایــای دیگــر تکنولــوژی POLAN ایــن اســت کــه 

ــی  ــا کابل کش ــه ب ــری در مقایس ــای کمت ــه فض ــن روش ب ای

مســی نیــاز دارد و در اتاق هــای ارتباطــات و تجهیــزات 

فضــای   )communication and equipment room(

ــد.  ــد مان ــی خواه ــاخت ها باق ــایر زیرس ــرای س ــادی ب زی

ــروژه توانســت هیئــت داوران انجمــن ملــی  ــن پ همچنیــن ای

 New South Wales )NSW( در )NECA( بــرق و ارتباطــات

 NECA ــری ــزه برت ــپتامبر 201۸، جای ــد. در س ــد کن را متقاع

 Audio و پــروژه Voice/Data را در زمینــه ارتباطــات NSW

Visual بــه شــرکای پــروژه اعطــا کردنــد.
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و  ســاختمان ها  ایجــاد   )IoT( اشــیا  اینترنــت  بــا 
راحت تــر  حتــی  و  ارزان تــر  هوشــمند  کارخانه هــای 
 ،LED ــای ــراغ ه ــکل IP، چ ــا پروت ــد. ب ــق می یابن تحق
ســوئیچ هــا، سنســورها، ترموســتات هــا، کنتــرل 
دســتگاه ها و موتورهــای پــرده ای مــی تواننــد بــه 
ــر روی شــبکه داده هــای  ــت ســاختمان ب سیســتم مدیری

ــوند.  ــل ش ــری متص ــای اب ــی و فض محل
ــه  ــتم های field bus و ب ــاص سیس ــرد خ ــن کارب بنابرای
ــای  ــت، رابط ه ــران قیم ــای گ ــا دروازه ه ــراه آن ه هم
کاربــری پیچیــده و پروتــکل هــای مختلــف غیــر ضــروری 
ــیون  ــمند و اتوماس ــاختمان هوش ــزای س ــوند. اج می ش
 IP ــق ــه، از طری ــاخت یافت ــی س ــل کش ــه و کاب کارخان
ــب  ــات نص ــر عملی ــن ام ــوند. ای ــازی می ش ــه س یکپارچ
ــبکه را  ــت ش ــداری و مدیری ــر و نگه ــدازی، تعمی و راه ان

ــد. ــر می کن ــت ت راح

ــرای  ــاال ب ــرخ داده ب ــن اســت کــه ن ــه مهــم ای یــک جنب
شــبکه هــای IoT الزامــی نیســت. آنچــه بیشــتر اهمیــت 
ــا  ــورها، محرک ه ــان سنس ــل اطمین ــی قاب ــل کش دارد کاب
و تجهیــزات ترمینــال متعــدد در شــرایط محیطــی دشــوار 

اســت.

SPE یا Single Pair Ethernet راهکار

SPE از  Single Pair Ethernet یــا  مفهــوم راهــکار 
ــه  ــاز ب ــه نی ــرا ک ــرد چ ــات می گی ــودرو نش ــت خ صنع
ــایل  ــرای وس ــر ب ــر کمت ــا قط ــت ب ــی اترن ــل کش کاب

نقلیــه دارد. ایــن پروتــکل هــای xBase-T1 همچنیــن 
ــه مــورد  می تواننــد در اتوماســیون ســاختمان و کارخان
اســتفاده قــرار گیرنــد. در کمیته هــای اســتاندارد 
ــد  ســازی بیــن المللــی، تولیــد کنندگانــی ماننــد آر ان
ــن  ــتفاده از ای ــوه اس ــر نح ــال حاض ام )R&M( در ح

می کننــد. تعییــن  را  برنامه هــا 

ــخص  ــام آن مش ــه از ن ــور ک ــان ط ــات SPE- هم الزام
ــرای  ــده ب ــم تابی ــه ه ــل ب ــک زوج کاب ــا ی ــت، تنه اس
ــته  ــر دو هس ــل باریک ت ــک کاب ــت. ی ــال داده اس انتق
ای و یــک کانکتــور کامپکــت بــرای کابــل کشــی کافــی 
هســتند. در مقایســه بــا کابــل کشــی اترنت کالســیک، 

ــوند. ــر می ش ــد براب ــن چن ــال ممک ــاط اتص ــداد نق تع

Single Pair Ethernet بــا نــرخ انتقــال 10 مــگا بیــت 
ــه  ــر ثانی ــت ب ــا ا گیگابی ــه )10BASE-T1( ت ــر ثانی ب
ــک از 15  ــدوده لین ــد. مح )1000Base-T1( کار می کن
 ،SPE تــا 1000 متــر اســت. عــالوه بر ایــن، کابــل کشــی
   Power over DataLine( ــا ــال را ب ــزات ترمین تجهی

ــد. ــن می کن ــا 50 وات تامی PoDL ت

ــه  ــه صرف ــرون ب ــه مق ــک افزون ــوان ی ــه عن SPE ب
ــود  ــا می ش ــی در فض ــه جوی ــب صرف ــه موج ــت ک اس
 )LAN( و یــک مکمــل بــرای شــبکه های محلــی
ــا اســتفاده از  محســوب می شــود. اتصــال بــه شــبکه ب
ســوئیچ هــا مــی توانــد بــه صــورت مرکــزی در توزیــع 
کننــده کــف یــا توزیــع منطقــه ای از طریــق پریزهــای 

ــرد. ــورت گی ــی ص خدمات

ــه  ــال 201۹ ب ــد در س ــال 10Base-T1 بای ــتاندارد انتق اس
تصویــب برســد. ایــن اســتاندارد، انتقــال  SPE 10 مگابیــت 
ــن  ــد. ای ــخص می کن ــر مش ــول 1000 مت ــه را در ط ــر ثانی ب
پروتــکل احتمــاالً امــکان اســتفاده از کابــل کشــی موجــود 
ــد و  ــی کن ــم م ــی فراه ــقف دیجیتال ــطه س ــه واس را ب
برنامــه ریــزی ارائــه شــده بــه انــدازه کافــی پیشــرو و در 

ــوده اســت. ــوآوری ب راســتای توســعه ن

آر انــد ام )R&M( نقــش مهمــی در کمیتــه 
ــد و در  ــی کن ــا م ــازی ایف ــتاندارد س ــای اس ه
ــز  ــور SPE نی ــک کانکت ــترک ی ــعه مش توس
ــان  ــا نش ــی ه ــش بین ــت. پی ــته اس ــت داش فعالی
مــی دهــد کــه اولیــن تجهیــزات ترمینــال و برنامــه 
ــال  ــر 10Base-T1 در س ــی ب ــردی مبتن ــای کارب ه

ــد. ــد ش ــدازی خواهن 2020 راه ان

اترنــت بــا اینترنــت اشــیا )IoT(، در الیــه سنســورها در زمینــه اتوماســیون ســاختمان ها 
و کارخانه هــا همچنــان در حــال تاخــت و تــاز اســت. نــرخ داده هــا معمــوالً نیــاز نیســت 
خیلــی بــاال باشــد ولــی تراکــم بــاالی اتصــاالت یــک امــر ضــروری اســت. برنامــه جدیــد 

Single Pair Ethernet یــک راه حــل کامــل اســت. 

اتـرنـت  کابـل هـای 
می شوند باریـک تـر 

Single Pair Ethernet مزایای
• انتقال پیوسته مبتنی بر آی پی )IP-based( ممکن می شود

• محصوالت استاندارد تولیدکنندگان بی طرف در دسترس 
هستند.

• سیستم های field bus دیگر الزم نیستند.
• هم افزایی هزینه های عملیاتی را کاهش می دهد.

• کابل ها ارزان قیمت، باریک و سبک هستند.
• امکان صرفه جویی در فضا و کابل کشی سریع فراهم می شود.

• تراکم اتصال نسبتا باالتری نسبت به RJ45 به وجود می آید.
• نرخ انتقال به گیگابیت بر ثانیه افزایش می یابد.

• طول لینک به کیلومتر می رسد.
• منبع تغذیه از راه دور در سرتاسرکابل ها امکان پذیر می شود.

(

ترندها

Single Pair Ethernet (SPE )
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)Mercury( مرکوری 
)R&M( یک پلتفرم توزیع فیبر نوری از آر اند ام

 )Mercury( فضــای بســیار زیــاد! عبارتــی کــه نشــان دهنــده هیجــان کاربــران در مــورد مرکــوری
اســت. پلتفــرم فیبــر نــوری بــا تراکــم بــاالدر بخــش مراکــز داده بســیار مــورد قبــول واقــع شــده اســت.

اســپالیس مــاژوالر مرکــوری  توزیــع کننــده  سیســتم 
)Mercury(، توســعه یافتــه توســط آر انــد ام )R&M( آمریکا، 
ــهولت  ــل س ــه دلی ــده و ب ــدازی ش ــش راه ان ــاه پی ــد م چن
عملکــرد و کاربــر پســند بــودن یــک عملکــرد متقاعــد کننــده 
داشــته اســت. مشــتریان معتقدنــد: »splice drawer فضــای 
ــد.« ــه می ده ــریع ارائ ــوب و س ــرد مطل ــرای عمک ــادی را ب زی

در پلتفــرم مرکــوری )Mercury( محفظــه هــا فضــای زیــادی 
ــد  ــش از ح ــول بی ــی و ط ــای اضاف ــل ه ــره کاب ــرای ذخی را ب
آن هــا ارائــه مــی دهــد. یکــی از دالیــل ســهولت در عملیــات 
ــه  ــا و splice drawer ب ــینی ه ــه س ــت ک ــن اس ــتی ای دس
ــران  ــان هــا در دســترس هســتند. کارب راحتــی و در همــه زم
بــه طــور خــاص از حائل هــای گــرد و غبــار یکپارچــه 

ــای  ــا از انته ــه تنه ــا ن ــل ه ــن حائ ــد. ای ــی کنن ــی م قدردان
فیبرهــای نــوری محافظــت مــی کننــد بلکــه کار تکنســین هــا 
ــورت  ــن ص ــد و بدی ــی اندازن ــو م ــه جل ــن مرحل ــز چندی را نی

ــوند. ــی ش ــا م ــره وری آنه ــش به ــث افزای باع

ــی  ــای فعل ــا نیازه ــق ب ــوالً مطاب ــدی معم ــته بن ــم دس تراک
کاربــران اســت کــه تاییــد مــی کنــد: ۸6۴ ســربندی در شــش 
ــال،  ــن ح ــت؛ در عی ــی اس ــر کاف ــال حاض ــد رک در ح واح
سیســتم همیشــه انعطــاف پذیــر اســت. بــرای اینکــه بتوانیــد 
کابــل هــای بزرگتــر بــا 172۸ فیبــر را ســربندی کنیــد، بایــد 
یــک واحــد اضافــی در بــاالی آن اضافــه شــود و کابــل از درون 

آن عبــور کنــد.

در ابتــدا قصــد شــرکت آر انــد ام )R&M( از توســعه مرکــوری 
)Mercury( کابــل کشــی فیبرهــای ریبــون بــود. زمینــه های 
اصلــی اســتفاده عبارتنــد از کابــل کشــی متقابــل مرکــز داده 
ــته  ــم دس ــه در آن تراک ــس ک ــه پردی ــرات محوط ــتون فق و س
بنــدی فیبرهــا بایــد بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش یابــد. 
بــه همیــن دلیــل اســت کــه آر انــد ام )R&M( بــه طــور فعــال 
تراکــم بــاال، انعطــاف پذیــری و مقیــاس پذیــری را ترویــج مــی 

کنــد.

ــی  ــک رک 1۹ اینچ ــد را در ی ــتاندارد 2 واح ــای اس ــی ه شاس
اشــغال مــی کننــد. پــچ پنــل هــای مــاژوالر جلــو مــی تواننــد 
ــک  ــد. ی ــای دهن ــمت ج ــر قس ــاالت LC را در ه ــا 2۸۸ اتص ت
ــرده و ۸6۴  ــغال ک ــت رک را اش ــی 6 یونی ــدی معمول پیکربن
فیبــر را ســربندی مــی کنــد. بــا حداکثــر اشــغال ۴۸ یونیــت 
ارتفــاع، جعبــه هــای مرکــوری )Mercury( تــا 6،۹12 فیبــر را 

در یــک رک متصــل مــی کننــد.

 )Mercury( یــک افزایش چشــمگیر بــرای کاربــران: مرکــوری
موجــب صرفــه جویــی در وقــت شــما مــی شــود. در مقایســه 
ــب  ــرای نص ــده ب ــرف ش ــان ص ــی زم ــای معمول ــرم ه ــا پلتف ب
پیکربنــدی و تســت نصــف مــی شــود.  انــدازی،  راه  و 
ــاًل  ــاری کام ــوند و معم ــترده ش ــد گس ــی توانن ــا م Drawer ه
بــاز آنهــا دسترســی راحــت و ســریع بــه کابــل هــا، طــول های 

ــد.  ــن می کن ــگ را تضمی ــا و پچین ــپالیس ه ــی، اس اضاف

اخبار
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با  نـویدبخش  آیـنده ای 
PRIME ODF ماژول های 

ــتری را در  ــای بیش ــد فیبره ــد بتوانن ــبکه بای ــای ش اپراتوره
ــته  ــدود دس ــای مح ــا فض ــر ب ــع فیب ــای توزی ــت هاب ه یونی
بنــدی کننــد و امــکان ارتقــا بــه شــبکه هــای بــا پهنــای بانــد 
 )R&M( ــد ام ــازند. آر ان ــم س ــر را فراه ــاس پذی ــاال و مقی ب
ــدی از  ــل جدی ــد و نس ــک می کن ــا کم ــه آنه ــن راه ب در ای
ماژول هــای توزیــع نــوری کامپکــت، چندگانــه و کاربــر 
 PRIME ODF ــام آن ــه ن ــت ک ــرده اس ــاد ک ــند را ایج پس

ــت. اس

ــوری  ــع ن ــای توزی ــم ه ــرای فری ــای PRIME ب ــاژول ه م
ــی از  ــک خروج ــا ی ــتم ب ــک سیس ــر ی ــی ب )ODF( مبتن
جلــو و دارای تکنولــوژی نصــب ســریع هســتند. ایــن مــاژول 

ــرای اپراتورهــای شــبکه تعییــن  اســتانداردهای جدیــدی را ب
ــال  ــد 5۳76 اتص ــک PRIME ODF می توان ــت. ی ــرده اس ک
ــی حــدود یــک  ــوری را در خــود جــای دهــد و فضای ــر ن فیب

ــد. ــغال کن ــع را اش ــر مرب ــوم مت س

ــر،  ــاف پذی ــبکه انعط ــترش ش ــرای گس ــدوده PRIME ب مح
ــاال  ــر ب ــت فیب ــا ظرفی ــی ب ــایت های ــدود و س ــای مح فضاه
مناســب اســت. ایــن موقعیــت هــا شــامل رک هــای خیابانــی 
ــا   ــا و هاب ه ــا، زیرزمین ه ــن، POPه ــطح زمی ــر از س باالت
ــرات،  ــتون فق ــد از: س ــز عبارتن ــتفاده نی ــق اس ــت. مناط اس

ــز داده. ــدر و مراک ــای فی ــبکه ه ــهر، ش ــه ش حلق
ــای PRIME در  ــردن ماژول ه ــاژ ک ــرای مونت ــین ها ب تکنس
رک ETSI آر انــد ام )R&M( بــه هیــچ ابــزاری احتیــاج ندارند 

ــرعت  ــه س ــد ب ــدگان می توانن ــع کنن ــب توزی ــن ترتی و بدی
ــه  ــوند. درج ــدازی ش ــود راه ان ــه خ ــود ب ــورت خ ــه ص و ب
بــاالی مــاژوالر بــودن بــدان معنــی اســت کــه برنامــه ریــزان 
مجبــور نیســتند از مفاهیــم ســخت گیرانــه ای برای گســترش 

ــد.  ــتفاده کنن اس

ایــن روش ایــن امــکان را فراهــم مــی کنــد کــه هزینــه هــای 
ــای  ــع اپراتوره ــود. در واق ــرل ش ــل کنت ــذاری قاب ــرمایه گ س
ــاز خــود  ــورد نی شــبکه فقــط تعــداد مشــخصی از اجــزای م
ــرای آنچــه نیــاز  را ســفارش مــی دهنــد )پرداخــت هزینــه ب
ــته  ــاالی دس ــم ب ــن تراک ــود(. همچنی ــام می ش ــد انج دارن
بنــدی منجــر بــه هزینــه کمتــری بــرای هــر فیبــر یــا پــورت 

می شــود.

شــبکه هــای فیبــر نــوری در حــال رشــد هســتند. تعــداد فیبرهــا در حــال افزایــش اســت. ســتون فقــرات، حلقه های 
شــهری و شــبکه هــای فیــدر بــه ســاختار جدیــد احتیــاج دارنــد. آر انــد ام )R&M( تمــام ایــن معضــالت را حــل 

مــی کنــد.

اخبار
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تجهیــزات توزیــع کننــده را مــی تــوان در هــر زمانــی بــرای 
بــرآورده کــردن یــک هــدف خــاص کامــل کــرد یــا گســترش 
ــاده تر  ــات را س ــا در عملی ــد و ارتق ــر رون ــر تغیی ــن ام داد. ای
ــود  ــا موج ــاخت ه ــه زیرس ــد ک ــی کن ــی نم ــد. فرق ــی کن م
باشــند یــا جدیــد. در واقــع ایــن یــک راهــکار اتصــال آینــده 
ــی را  ــای دائم ــبکه ه ــه ش ــی ب ــه دسترس ــت ک ــور اس مح

تضمیــن مــی کنــد. 

ــاب  ــا س ــب ب ــی PRIME در ترکی ــا ۴ یونیت ــای ۳ ی ماژول ه
ــتند.  ــد هس ــرم جدی ــن پلتف ــاس ای ــی اس ــای ۳ یونیت رک ه
ــای  ــت دارد: راهکاره ــوع رک مطابق ــر دو ن ــا ه ــا ب ــاژول ه م
رک ETSI و 1۹ اینچــی. آر انــد ام )R&M( دارای یــک دامنــه 
ــت  ــرای تاسیســات ETSI اســت. مدیری مناســب از رک هــا ب
فیبرهــا و پــچ کوردهــا کامــاًل متناســب بــا پیکربنــدی هــای 
ــی،  ــای 1۹ اینچ ــا راهکاره ــت. ب ــده اس ــی ش ــف طراح مختل
ــب  ــو و عق ــد از جل ــی توانن ــی م ــای ۳ یونیت ــاب رک ه س
پیکربنــدی شــوند. مدیریــت پــچ کوردهــا از جلــو و از ســمت 
ــه  ــی یکپارچ ــا ۴ یونیت ــاژول PRIME ۳ ی ــاًل در م ــر کام فیب
شــده اســت. تمــام مــاژول هــای PRIME را مــی تــوان بــرای 
ــر در ســاب  ــه طــور انعطــاف پذی ــات ب ــرآورده کــردن الزام ب
رک ۳ یونیتــی تجهیــز کــرد و بــدون نیــاز بــه ابــزار خاصــی 

ــا داد. آن را ارتق

بــرای اطمینــان از اینکــه تمــام نیازهــای اپراتورهــای شــبکه 
پوشــش داده شــود ، آر انــد ام )R&M( چهــار مــاژول مختلف 

PRIME را ارائــه کــرده اســت:

PRIME-FTU -1 برای سربندی فیبر
PRIME FSU -2 برای کابل کشی اسپالیس

breakout برای کابل کشی PRIME FBU -۳
PRIME FOU -۴ برای ذخیره طول اضافی

PRIME-FTU )واحد سربندی فیبر(

ــوم  ــا مفه ــت ب ــپالیس اس ــچ/ اس ــوع پ ــاژول از ن ــن م ای
ــه  ــو ب ــی از جل ــه و دسترس ــاًل یکپارچ ــر کام ــت فیب مدیری

ــاالت.  اتص

بــا فشــار آوردن ، اتصــاالت بــه آســانی قابــل تشــخیص و راه 
ــا  ــردن و بازرســی کانکتوره ــز ک ــرای تمی ــدازی هســتند. ب ان
مــی تــوان مــاژول را بیــرون کشــید و ایــن کار را بــه راحتــی 
ــاالت       ــوع اتص ــور از ن ــر ۴۸ آداپت ــت: حداکث ــام داد. ظرفی انج

ــپالیس. ــال اس ــن ۹6 اتص ااااSC ، E-2000 و LC-D همچنی

PRIME-FSU )واحد اسپالیس فیبر(

ایــن مــاژول یــک راهــکار اســپالیس کابــل بــه کابــل اســت. 
ــر  ــینی فیب ــپالیس HS در س ــا ۴۸ اس ــپالیس ANT ی 2۴ اس
پایــه ذخیــره مــی شــود. بــرای ایجــاد ظرفیــت فیبــر باالتــر 
تــا ســه ســینی اســپالیس MCM بــا همــان تعــداد فیبــر را 
مــی تــوان اضافــه کــرد. ظرفیــت: ANT) crimp( ۹6 یــا 1۹2 

HS )shrink(

هــر دو مــاژول - FTU و FSU دارای ویژگــی مســیریابی بــرای 
بهبــود حرکــت فیبــر هســتند کــه ایــن باعــث مــی شــود از 
ــداری  ــر و نگه ــینگ و کار تعمی ــن اسپالیس ــا، در حی فیبره
ــال مســیریابی فیبــر حامــل اســپالیس،  محافظــت شــود. کان
ــپالیس  ــه اس ــمت محوط ــه س ــه ب ــیری ک ــا در مس از فیبره
مــی رود، محافظــت مــی کنــد و نتیحــه آن جابه جایــی ایمــن 

و ســاده فیبرهــا اســت.

ــا عقــب مســیریابی  ــو ی ــا 1۹ اینــچ( از جل ــوع رک )ETSI ی ن
ــه  ــته ب ــت: بس ــوند. ظرفی ــی ش ــل م ــم متص ــه ه ــده و ب ش
ــور ــن 2۴ آداپت ــر همچنی ــا ۴۸ فیب ــد 2۴ ی ــه دارن ــی ک فرمت
ــای  ــت از کابل ه ــرای محفاظ ــا LC-D. ب    SC ، E-2000 ی
ــمه  ــک تس ــا ی ــا ب ــل ه ــن کاب ــاژول، ای ــل م ــن اوت داخ ف

ــوند. ــی ش ــته م بس

PRIME-FOU )واحد طول اضافی فیبر(

ایــن مــاژول بــرای ذخیــره loose tubeهــا یــا پچ کوردهــای 
اضافــی اســتفاده می شــود. 

PRIME-FBU )واحد breakout فیبر(

ــش  ــای از پی ــل ه ــاده کاب ــال س ــرای اتص ــاژول ب ــن م ای
ــه  ــته ب ــا بس ــل ه ــود. کاب ــی ش ــتفاده م ــده اس ــربندی ش س

حداکثر 5۳76 اتصال

ــد در  ــی توان ــی( م ــه یونیت ــاب رک PRIME )س ــر 1۴ س حداکث
ــای  ــر( ج ــی مت ــک رک ETSI PRIME )۹00 *۳00*2200  میل ی
ــورد  ــای م ــه ه ــی ETSI و مولف ــای ۳ یونیت ــاب رک ه ــرد. س گی
نیــاز بــرای مدیریــت پــچ کوردهــا بــدون نیــاز بــه ابــزار خاصــی 
در رک ETSI مونتــاژ مــی شــوند. ایــن امــر امــکان نصــب و ارتقــا 
 )R&M( ــد ام ــر را فراهــم مــی کنــد. آر ان ســریع و انعطــاف پذی
دارای یــک ســری رک پیشــرفته اســت کــه متناســب بــا الزامــات 

انعطــاف پذیــر مشــتری طراحــی شــده اســت.

ظرفیت ها:

• حداکثر ۳۸۴ اتصال فیبر برای هر ساب رک ۳ یونتی
  ،SC حداکثــر 26۸۸ اتصــال بــا ، HD در رک اصلــی بــا راهــکار •

  LC ، E-2000اااا
ــر 5۳76  ــا LC-D ، حداکث ــکار UHD ب ــا راه ــی ب • در رک اصل

ــال اتص
ــد  ــی کن ــه م ــد ام )R&M( توصی ــت UHD ، آر ان ــرای حال • ب
فضــای اضافــی را بــرای مدیریــت بهینــه فیبــر در نظــر بگیریــد.

• در صــورت لــزوم مــی تــوان رک هــای ۳00*۳00*220 را بــه رک 
اصلــی اضافــه کــرد

ــتانداردهای  ماژول های PRIME از R&M اس
جدیــدی را بــرای اپراتورهــای شــبکه تعیین

کرده اند.

TM

TM

TM
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R&M کیفیت  با  نوری  فیبر  کابل های 

Děčín را خرید  R&M کارخانه فیبر نوری 

ــک  ــوری ت ــر ن ــل فیب ــه کاب ــد ک ــی نمی کن ــر، فرق ــدد  فیب ــا  432 ع 2 ی

حالتــه )Singlemode( و یــا چنــد حالتــه )Multimode( باشــد. کابــل 

هــای ســنترال لــوز تیــوب )Central Loos tube( باشــد یــا اســترندد لوز 

تیــوب )Stranded Loos tube(. کابــل هــای میکــرو باشــد یــا اســتیل 

ــای  ــد ام )R&M( کابل ه ــه آر ان ــورد Outdoor  )اوت دور(. کارخان آرم

ــن در  ــف و همچنی ــای مختل ــرای کاربرده ــتانداری را ب ــوری اس ــر ن فیب

ــد. ــف تولیــد می کن ــرای ســاختارهای مختل ــاز ب صــورت نی

ــوری  ــع در جمه ــوری در Děčín، واق ــر ن ــل فیب ــه کاب کارخان
چــک، کــه در تابســتان 201۸ توســط R&M خریــداری شــد، 
ــای  ــل ه ــیعی از کاب ــف وس ــل طی ــد و تحوی ــه تولی ــادر ب ق

ــوری اســت.  ــر ن فیب

ــیم  ــدی تقس ــته بن ــی در 20 دس ــور کل ــه ط ــا ب ــن کابل ه ای
ــد از: ــا عبارتن ــی از آنه ــه برخ ــوند ک می ش

Micro cables for blowing-in into micro tubes •

ــی  ــد جوندگ ــتاندار ض ــای اس ــا محافظ ه ــای Duct ب • کابل ه
یــا ســطح پیشــرفته از محافظــت ضــد جوندگــی

steel wire armored )اســتیل  – کابــل هــای   SWA  •
ــورد( آرم

• CSTA -  کابل های آرمور دار رده استیل
)corrugated steel tape armored cables( بــا یــک یــا 

دو ژاکــت 

fiber reinforced plastic rod کابل های آرموردار – FRPA •

ــتاندارد                 ــا اس ــق ب ــش مطاب ــر آت ــاوم در براب ــای مق ــل ه • کاب
EN 603331-

• کابل های هوایی دی الکتریک

• کابل های حسگر )سنسور( 

ــوز  ــترندد ل ــای اس ــل ه ــامل کاب ــوالً ش ــا معم ــن کابل ه ای
تیــوب )stranded loose tube یــا SLT( یــا ســنترال لــوز 
تیــوب ) central loose tube یــا CLT( هســتند. بزرگتریــن 
ــوری در  ــل Stranded Loos tube شــامل ۴۳2  فیبــر ن کاب

ــت. ــته )strand( اس 1۸ رش

 ایــن دامنــه گســترده نشــان می دهــد کــه تــا چــه 
ــه  ــا در کارخان ــن کابل ه ــد ای ــاختار و تولی ــش س ــدازه دان ان
 )R&M( ام  انــد  آر  )R&M( گســترده اســت.  ام  انــد  آر 
کابل هــا را بــرای کلیــه کاربردهــای متــداول، بــرای اســتفاده 
 ،Outdoor و Indoor در داکــت – بــرای مــوارد نصــب
ــد  ــه تولی ــن کارخان ــی در ای ــا دفن ــی ی ــکل های هوای ــه ش ب

. می کنــد

کابل هایی برای سخت ترین کارها

همانطــور کــه می دانیــد موجــودات جونــده تهدیــدی 
ــوب  ــی محس ــر مکان ــی در ه ــای دفن ــل ه ــواع کاب ــرای ان ب
می شــوند. بــه همیــن دلیــل آر انــد ام )R&M( بــرای 
ــت  ــدگان اهمی ــر جون ــف در براب ــای مختل ــل ه ــت کاب محافظ
ــر  ــل اســت. دســته بنــدی ایــن کابل هــا عــالوه ب زیــادی قائ
ــامل  ــور دار corrugated steel tape، ش ــای آرم ــل ه کاب
ــی از  ــای مختلف ــت  ه ــه در ضخام ــه بهین ــا هزین ــای ب کابل ه

ــد. ــی می باش ــت بیرون ــر ژاک ــه ای در زی ــای شیش الیه ه
از نقــاط قــوت ایــن کارخانــه مــی تــوان بــه ســاخت کابل هایی 
ــش  ــری آت ــدی حداکث ــه بن ــات طبق ــه الزام ــرد ک ــاره ک اش
ــرکت ــه ش ــن کارخان ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــرآورده می کن را ب
آر انــد ام )R&M( کابــل هــای fire-retardant یــا مقاوم در 
برابــر آتــش )fire resistant( را نیــز تولیــد مــی کنــد کــه از 
مــواد عــاری از هالــوژن تشــکیل شــده و الزامــات اســتاندارد  
ــای 750  ــا دم ــه ب ــان  1۸0 دقیق ــرای زم IEC 60331_25  را ب
ــدی  ــته بن ــن دس ــازد. ای ــرآورده می س ــانتیگراد ب ــه س درج
همچنیــن شــامل کابل هایــی می شــود کــه مجهــز بــه 
محافــظ در برابــر فشــارهای مکانیکــی بــوده و از ایــن رو بــرای 

دفــن مســتقیم در زیــر زمیــن مناســب هســتند.

EN 603331- 25

اخبار

fiber reinforced plastic rod 
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بخش الهام  کاری  فضای 

ــزرگ در  ــای اداری ب ــک فض ــده ی ــه دهن CoWrks - ارائ
هنــد - زیرســاخت شــبکه خــود را بــا راه حــل هــای اتصــال 

ــرد. ــن ک ــد ام )R&M( تأمی آر ان

CoWrks بــا هــدف گــردآوری بیشــترین اجتمــاع متخصصان 
شــاغل در سراســر جهــان، فضاهــای کاری بــا شــرایط قــرارداد 
ــه  ــا درج ــت ب ــم و امنی ــل تنظی ــر قاب ــر، دفات ــاف پذی انعط
ــه  ــادی ارائ ــر ابع ــف و در ه ــاغل مختل ــرای مش ــازمانی را ب س

مــی دهــد.

ــد  ــاری هن ــت همی ــر صنع ــود را در سراس ــفر خ CoWrks س
ــه 2۳000  ــک ب ــا نزدی ــی ب ــرد و انجمن ــاز ک ــال 2016 آغ در س
عضــو را تشــکیل داد کــه شــامل مجموعــه ای از فریلنســرها، 
ــک و  ــای کوچ ــرکت ه ــان، ش ــتقل، مبتدی ــان مس متخصص
ــر  ــر منتش ــرکت برت ــای Fortune 500 )500 ش ــرکت ه ش
ــی  ــد کل ــاس درآم ــر اس ــه ب ــه Fortune ک ــده در مجل ش
ســاالنه رتبــه بنــدی مــی شــوند( مــی شــود. ایــن انجمــن در 
ــترده در 2۳  ــور گس ــه ط ــروزه ب ــرار دارد و ام ــد ق ــاک هن خ
مرکــز واقــع در پنــج شــهر بــزرگ - بنگلــور، بمبئــی، دهلــی 

ــت. ــه اس ــترش یافت ــاد گس ــای و حیدرآب )NCR(، چن

ــع  ــور واق ــه در RMZ Ecoworld، در بنگل ــی ک ــز اصل مرک
ــع و  ــوت مرب ــدود 160000 ف ــاحتی در ح ــت، مس ــده اس ش

 )R&M( ــد ام ــا آر ان ــو دارد. CoWrks ب ــتر از ۳000 عض بیش
ــن و  ــبکه ایم ــی ش ــل کش ــک کاب ــازی ی ــاده س ــرای پی ب
ــره  ــی وارد مذاک ــیار عال ــال بس ــرعت انتق ــا س ــر ب آینده نگ

ــد. ش

 )R&M( الزامــات شــبکه بــا راهکارهــای اتصــال آر انــد ام
بــه بهترین شــکل بــرآورده شــد

تیــم IT در CoWrks متقاعــد شــده بودنــد کــه کابــل کشــی 
ــات  ــرآوردن الزام ــرای ب ــه ب ــن گزین ــد ام )R&M( بهتری آر ان
 )R&M( ــد ام ــبکه آر ان ــل ش ــت. راه ح ــا اس ــبکه آنه ش
ــه  ــی را ارائ ــیار خوب ــال بس ــرعت انتق ــت و س ــر اس آینده نگ
ــرد  ــد ک ــتری را متقاع ــه مش ــی ک ــایر عوامل ــد. س ــی ده م
عبارتنــد از: امــکان اداره و رســیدگی آســان و کاربــر پســند، 
کیفیــت محصــوالت و راهکارهــای امنیتــی موجــود در نمونــه 

ــه شــده. هــای ارائ

ــای Cat. 6 و Cat. 6A LSZH را  ــد ام )R&M( راهکاره آر ان
بــرای کابــل کشــی افقــی و راهــکار هــای فیبــر نــوری تــک 
 )multimode( و چنــد حالتــه   )singlemode( حالتــه 
را بــرای اتصــاالت ســتون فقــرات )backbone( ارائــه 
ــاال، انتظــار  ــی ب ــا کارای ــن شــبکه ب ــاده ســازی ای ــا پی داد. ب
ــدون  ــد ب ــر هن ــع در سراس ــز واق ــاالت در مراک ــی رود اتص م
ــط ــده توس ــه ش ــای ارائ ــند. CoWrks از راهکاره ــه باش وقف
آر انــد ام )R&M( تحــت تأثیــر قــرار گرفــت و مشــتاقانه بــه 

ادامــه همــکاری در پــروژه هــای آینــده امیــدوار اســت.

ــریعتر  ــال س ــت انتق ــا قابلی ــن ب ــبکه ای ایم ــا ش ــت ت ــرده اس ــک ک ــا کم ــه م »R&M ب
ــه شــده توســط  ــه راهــکار و پشــتیبانی ارائ داده هــا را داشــته باشــیم. مــا مــی توانیــم ب
ــر  ــده نگ ــبکه آین ــک ش ــا ی ــه م ــود ک ــی ش ــث م ــر باع ــن ام ــم و همی ــه کنی R&M تکی

ــیم.« ــته باش داش
CoWrks مدیر ارشد فناوری ،Nikhil Sud آقای

فلسفه
ــه اعضــای خــود: همــه چیزهایــی کــه ایجــاد مــی کنیــم  وابســتگی ب

ــه  ــط ب ــا فق ــود. م ــی ش ــروع م ــا ش ــای م ــم از اعض ــی دهی ــام م و انج

ــوان شــرکای  ــه عن ــم بلکــه آنهــا را ب اعضــای خــود گــوش نمــی  دهی

ــرای  ــا ب ــم. م ــه ای ــم پذیرفت ــی کنی ــاد م ــه ایج ــر آنچ ــی در ه واقع

ــا  ــه آنه ــیدن ب ــد از رس ــم و بع ــی کنی ــالش م ــرآوردن آرزوهایمــان ت ب

ــم.  ــی بری ــذت م ل

هیچوقــت از تــالش دســت برنمی داریــم: هیــچ چیــزی مــا را از 

دنبــال کــردن چشــم انــداز CoWrks بــاز نمــی دارد. مــا دائمــًا حــس 

کنجــکاوی بــی پایــان خــود را بــرای کشــف، یادگیــری و رشــد تقویــت 

ــه جــا کنیــم  می کنیــم. مــا همچنــان تــالش می کنیــم مرزهــا را جــا ب

ــدوده  ــارج از مح ــیم و در خ ــش بکش ــه چال ــود را ب ــت موج و وضعی

ــم. ــرفت کنی ــان پیش ــایش خودم آس

ــه  ــم ب ــان داری ــه آن ایم ــه ب ــه را ک ــا آنچ ــید: م ــاد باش ــته اعتم شایس

زبــان مــی آوریــم و آنچــه را بــه زبــان مــی آوریــم انجــام مــی دهیــم. 

مــا تــالش مــی کنیــم بــه طــور مــداوم قابــل اعتمــاد باشــیم. مــا بــه 

ــا  ــرام ب ــا احت ــران ب ــاد دیگ ــل انتق ــم و در مقاب ــی دهی ــوش م ــت گ دق

آنهــا رفتــار مــی کنیــم و دائمــًا در تــالش هســتیم تــا اعتمــاد اعضــا و 

ــه دســت آوریــم و آن را حفــظ کنیــم. تیــم خــود را ب

موفقیت
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ــرم  ــتم AIM پلتف ــگ، سیس ــورت مانیتورین ــورد پ ــچ ک پ
سیســتم  ایــن  می دهــد.  توســعه  را   R&MinteliPhy
ــتگاه  های  ــای +SFP دس ــورت ه ــانگرهای RFID را در پ نش
اکتیــو شناســایی مــی کنــد و ارتبــاط را بــا سیســتم 
R&MinteliPhyمانیتورینــگ برقــرار می کنــد. بنابرایــن

ــی  ــبکه فیزیک ــاالت ش ــق اتص ــت را از طری ــات وضعی اطالع
دســتگاه ها دریافــت مــی کنــد.

مزیــت ایــن سیســتم بــرای مراکــز داده ایــن اســت کــه آنهــا 
ــر  ــه طــور خــودکار، ب ــه صــورت یکپارچــه و ب مــی تواننــد ب
ــتگاه  ــا و دس ــل ه ــچ پن ــن پ ــبکه بی ــف ش ــای مختل بخش ه
ــا  ــا ی ــد. نقص ه ــارت کنن ــگ نظ ــورت بالدرن ــه ص ــا ب ه
و  می شــوند  شناســایی  بالفاصلــه  کانکتورهــا  تغییــرات 
ــدت  ــب م ــن ترتی ــود. بدی ــخص می ش ــا مش ــت آن ه موقعی
زمــان از کار افتادگــی و تعمیــر کوتــاه می شــود. عــالوه 
ــا را  ــص داده ه ــد تخصی ــی  توان ــن، R&MinteliPhy م بر ای
بــرای تکنســین هــای خدماتــی انجــام دهــد، آن هــا را تأییــد، 
اســتاندارد ســازی و کنتــرل کنــد. جابه جایــی، اضافــه کــردن 
ــود.  ــارت ش ــزی و نظ ــه ری ــًا برنام ــد دقیق ــرات می توان و تغیی
مدیریــت شــبکه مــی توانــد ریســک  هــا را در مراحــل اولیــه 

ــد. ــل کن تحلی

هیچ نقطه کوری باقی نمی ماند

مستندســازی بــه  داده،  مراکــز  بــار  اولیــن  بــرای 
مدیــران  می یابنــد.  دســت  اتوماتیــک   end-to-end
ــوط  ــات مرب ــه اطالع ــتند ک ــل داش ــون تمای ــا کن ــبکه ت ش
بــه اتصــاالت بیــن پــچ پانــل هــا و دســتگاه هــا را بــه طــور 
ــده و  ــاخت های پیچی ــد. زیرس ــازی کنن ــتند س ــتی مس دس
ــتی  ــازی دس ــتند س ــه مس ــود ک ــی ش ــث م ــک باع دینامی
ــن  ــد. ای ــراه باش ــتر هم ــای بیش ــکالت و خطاه ــا مش ب
ــود و دارای  ــادی می ش ــکالت زی ــاد مش ــث ایج ــش باع چال
ــد  ــرای شــرکت هایی مانن ــژه ب ــی اســت، به وی ریســک باالی
ــای  ــاخت ه ــه دارای زیرس ــتان ها ک ــا و بیمارس فرودگاه  ه

ــتند. ــی هس حیات

ــی از  ــوان بخش ــه عن ــگ ب ــورت مانیتورین ــورد پ ــچ ک پ
R&MinteliPhy، امــکان نظــارت و مانیتورینــگ را تــا 
ــازی  ــره س ــای ذخی ــورت ه ــوئیچ و پ ــرور، س ــطح س س
ــه در  ــوری ک ــاط ک ــب نق ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــم می کن فراه
ــد، ناپدیــد مــی شــوند. مســیر نظــارت آن هــا وجــود دارن
ــای  ــورت ه ــگ پ ــارت و مانیتورین ــرای نظ ــکار ب ــن راه ای
OM4 و  اکتیــو مبتنــی بــر کابل هــای فیبــر نــوری 
کانکتورهــای LC Duplex بــوده و ســازگار بــا تمــام 

ــکار  ــن راه ــی ای ــزای اصل ــت. اج ــای LC اس ــتنده  ه فرس
ــژه ــای وی ــل ه ــورت و کاب ــانگرهای پ ــد از: نش عبارتن

نشــانگر پــورت را می تــوان در پــورت دســتگاه اکتیــو 
 RFID ــای ــگ ه ــامل ت ــانگرها ش ــن نش ــرد. ای ــاهده ک مش
ــرد  ــه ف ــر ب ــورت منحص ــه ص ــا را ب ــورت ه ــه پ ــتند ک هس

می کننــد. شناســایی 

ــن  ــد. ای ــی می کن ــگ RFID را بازخوان ــژه ت ــل وی ــک کاب ی
ــل  ــزر )تحلی ــه آناالی ــت را ب ــه وضعی ــوط ب ــات مرب کار اطالع
ــد. ــل می کن ــبکه منتق ــده( R&MinteliPhy در رک ش کنن
نیــازی بــه ســخت افــزار اضافــی در پــچ پنــل یــا رک شــبکه 
نیســت. پــچ کوردهــای پــورت مانیتورینــگ و پــچ کوردهــای 

ــچ پنــل ترکیــب شــوند. کالســیک می تواننــد در پ
ــتفاده  ــرای اس ــژه ب ــه وی ــروز، R&MinteliPhy ب ــه ام ــا ب ت
ــب  ــع )cross-connect( مناس ــال متقاط ــاری اتص در معم
ــکار را  ــن راه ــد ای ــز داده می توانن ــروزه مراک ــت. ام ــوده اس ب
ــوری  ــر ن ــل )interconnect( فیب ــال متقاب ــاری اتص در معم

ــد.  ــه کار ببرن نیــز ب

با  End-To-Endا100 درصد  مانیتورینگ 

R&MinteliPhy از آر اند ام

R&MinteliPhy مهمترین کاربردهای

• نظارت بالدرنگ بر اتصاالت

• هشدارهای خودکار

• مستندسازی خودکار مسیرهای اتصال و تجهیزات

• راهنمای تکنسین ها در هنگام پچینگ

• کنترل و مانیتورینگ عملیات پچینگ با مستند سازی 

خودکار اتصاالت شبکه

بــا  پــچ کــورد پــورت مانیتورینــگ جدیــد آر انــد ام )R&M(، کنتــرل شــبکه بیــن پــچ پنــل 
ــن  ــر ای ــال حاض ــود. در ح ــر می ش ــی امکان پذی ــز داده به راحت ــا در مراک ــتگاه ه ــا و دس ه

ــد.  ــی باش ــش بزرگ ــد چال ــوع می توان موض

اخبار

R&MinteliPhy
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جامعــه انتظــارات زیــادی از هــوش مصنوعــی )AI( دارد. تالش 
در ایــن راســتا در کنــار ســایر مســائل بــه ایــن منظــور اســت 
ــتقل  ــری مس ــه یادگی ــادر ب ــا ق ــین ها و کامپیوتره ــه ماش ک
باشــند، ســپس بتواننــد از دانــش خــود بــرای کنتــرل جهــان 
پیچیــده اســتفاده کنــد. ایــن بــرای اتصــاالت چــه مفهومــی 

بــه همــراه دارد؟

ــمگیر  ــد چش ــده رش ــان دهن ــا نش ــش بینی ه ــن پی آخری
ترافیــک داده هــای اینترنتــی در طوالنــی مدت اســت. در ســه 
ســال آینــده، در جهــان، داده هــای زیــادی منتقــل خواهنــد 
شــد کــه بــه انــدازه کل داده هــای منتقــل شــده در ۳0 ســال 
ــه پیــش بینی هــای سیســکو،  ــا توجــه ب گذشــته هســتند. ب
ــبکه  ــو ش ــل و رادی ــا کاب ــتگاه ب ــارد دس ــش از 2۸ میلی بی

می شــوند.

ــد  ــوط تولی ــودران، خط ــای خ ــاهد خودروه ــا ش ــه زودی م ب
ــود. همــه  کامــاًل اتوماتیــک و شــهرهای هوشــمند خواهیــم ب
ــمار  ــی ش ــای ب ــتم ه ــردی و سیس ــای کارب ــا از برنامه ه آنه
ــر  ــارت ب ــاالت و نظ ــه اتص ــد ک ــتفاده می کنن ــی اس دیجیتال

ــد. ــر باش ــن و بی خط ــد ایم ــا بای آنه

ــاده  ــت آم ــن وضعی ــا ای ــاق ب ــرای انطب ــز داده ب ــازار مرک ب
اســت. تعــداد مراکــز داده بــا ظرفیــت بــاال در حــال افزایــش 
 edge data( ــه ــز داده لب ــماری از مراک ــداد بی ش ــت. تع اس
ــری  ــای اب ــه فض ــدازی در لب ــال راه ان ــا( در ح centerه
ــتر  ــد بیش ــر بای ــای کامپیوت ــاق ه ــاخت ات ــتند. زیرس هس
متراکــم شــوند. هــزاران هــزار ســرور و صدهــا هــزار و حتــی 
میلیون هــا کابــل ، فیبــر شیشــه ای و اتصــاالت بایــد در آن هــا 

ــوند.  ــای داده ش ج

مردم نیاز به کمک دارند!

کــه  گرفــت  نتیجــه  می تــوان  ســناریوهایی  چنیــن  از 
ــد  ــادی می رس ــه ابع ــا ب ــاخت ه ــی زیرس ــی و پویای پیچیدگ
کــه مــردم دیگــر نمــی تواننــد بــدون کمــک هــوش مصنوعی 

ــد. ــت کنن ــا را مدیری آنه

ــت  ــه مدیری ــت ک ــی اس ــش بین ــل پی ــر قاب ــال حاض در ح
ــد.  ــعه یاب ــتر توس ــد بیش ــاخت )AIM( بای ــودکار زیرس خ
همانطــور کــه مــی دانیــم، امــروزه یــک مثــال در ایــن زمینــه 
اســتفاده از  R&MinteliPhy اســت کــه بایــد بیشــتر مــورد 
توجــه قــرار گیــرد. مراحــل تکاملــی AIM در آینــده نیــز از 
هــوش مصنوعــی )AI( اســتفاده خواهنــد کــرد تــا اطمینــان 
حاصــل شــود کــه بتوانیــم زیرســاخت هــای خــود را کنتــرل 

کنیــم.

ــه  ــی )AI(، ب ــوش مصنوع ــتفاده از ه ــا اس ــازمانی ب ــر س ه
طــور مســتقل اتصــاالت را، از مرکــز داده گرفتــه تــا دورتریــن 
نقطــه یــک شــهر هوشــمند، بــه صــورت مقــرون بــه صرفــه، 

ــا نیازهــا مدیریــت خواهــد کــرد. کارآمــد و متناســب ب
از  را  خاصــی  مــوارد  می توانــد   )AI( مصنوعــی  هــوش 
ــده در نظــارت و یادگیــری ماشــین  ــه دســت آم یافته هــای ب
ــی  ــه زمان ــا و چ ــال، کج ــوان مث ــه عن ــد. ب ــی کن ــش بین پی
کابل هــا در حــال خــراب شــدن هســتند یــا کجــا بــار اضافــه 
بــر آنهــا وارد شــده اســت و علــت چیســت. هــوش مصنوعــی 
ــرای ایجــاد ارزش  ــه عاملــی ب )AI( در حــال تبدیــل شــدن ب

ــت. ــده اس ــبکه ش ــدازی ش ــات راه ان در عملی

ــد  ــت مانن ــی )AI(، درس ــوش مصنوع ــن، ه ــر ای ــالوه ب ع

ــه  ــی دارد ک ــی کامل ــل کش ــه کاب ــاز ب ــری، نی ــات اب خدم
ــن  ــود، همچنی ــدی ش ــاس بن ــی مقی ــر زمان ــد در ه می توان
ــه  ــود ادام ــت خ ــه فعالی ــت ب ــدون شکس ــه و ب ــدون وقف ب
ــارات  ــود انتظ ــد ب ــادر نخواه ــورت، ق ــن ص ــر ای ــد. در غی ده
ــوش  ــاالت و ه ــر، اتص ــارت دیگ ــه عب ــازد. ب ــرآورده س را ب

ــتند.  ــر هس ــه یکدیگ ــته ب ــی )AI( وابس مصنوع

شــرکت آر انــد ام )R&M( دارای ســال هــا تجربــه در زمینــه 
تولیــد و توســعه سیســتم های مدیریــت خــودکار زیرســاخت 
ــادی  ــه زی ــول توج ــت محص ــش مدیری ــت. بخ )AIM( اس
ــد  ــی مانن ــای مرتبط ــده کاره ــوژی دارد و در آین ــه تکنول ب
موقعیــت یابــی دســتگاه و بهینــه ســازی اجــرای کابــل کشــی 

را انجــام مــی دهــد.

برای شبکه ها ؟  )AI( هوش مصنوعی 

آیــا هــوش مصنوعــی )AI( می توانــد مشــاغل خاصــی را در زمینــه شــبکه ایجــاد کنــد و یــا جایگزیــن 
انســان هــا شــود؟ Reinhard Burkert مدیــر تولیــد آر انــد ام )R&M( نگاهــی بــه اثــرات متقابــل 

هــوش مصنوعــی )AI( و اتصــاالت انداختــه اســت.

ترندها
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Lagardère Media News به منطقه

رســانه جدید در پاریس نقل مکان می کند

راهکارهــای آر انــد ام )R&M( از شــبکه جدیــد بــا کارایــی بــاال بــرای ارتبــاط صــدا و داده 
ــد.  ــتیبانی می کن ــتودیوهای Europe 1، Virgin و RFM پش ــر و اس در دفات

ــانه و  ــش رس ــی در بخ ــذاران اصل Lagardère از تاثیرگ
ــه  ــون در فرانس ــو و تلویزی ــد رادی ــک در تولی ــماره ی ش
ــته  ــران برجس ــی از ناش ــروه یک ــن گ ــت. ای ــپانیا اس و اس
 Lagardère Media .ــد ــی باش ــز م ــه نی ــه فرانس مجل
ماننــد  رادیویــی  هــای  ایســتگاه  پشــت  در   News
ــد  ــوب مانن ــالت محب Europe 1، Virgin و RFM و مج

دارد. قــرار   Paris Match و   JDD

وضعیت اولیه

ــی  ــای رادیوی ــتگاه ه ــیس Europe 1 ایس ــان تاس از زم
را  خــود  هــای  برنامــه   Lagardère Media News
بــا حضــور François 1er در قلــب پاریــس تولیــد 
ــدان  ــر از کارمن ــال 201۸ ، ۸60 نف ــان س ــد. در پای می کردن
ــزی  ــر مرک ــه دفت ــد و ب ــرک کردن ــی را ت ســاختمان قدیم
ــانه ای  ــه رس ــی منطق ــه 15یعن ــع در منط +Canal واق

ــدند. ــل ش Parisian منتق

کار گســترده ســاخت و ســاز در حــدود دو ســال بــه طــول 
انجامیــد. کل شــبکه صــدا و داده بــرای دفاتر ، 10 اســتودیو 
ــد.  ــی ش ــزی و طراح ــه ری ــد برنام ــاق تولی ــط و 2۸ ات ضب
کابــل کشــی ســاختمان 1۴000 متــر مربعــی نیــز بــه کلــی 

بایــد تعویــض مــی شــد.

آر اند ام )R&M( مناقصه عمومی را  برد

ــه  ــتند ب ــی دانس ــًا م ــروژه Lagardère دقیق ــر پ دو مدی
دنبــال چــه هســتند. Julien Delucinges، معمــار 
 ،Lagardère ــو در ــش رادی ــرای بخ ــات ب ــاوری اطالع فن
ــل هــا و زیرســاخت فنــاوری اطالعــات  مســئولیت کل کاب
ــت.  ــده داش ــر عه ــود را ب ــه الزم ب ــی ک ــه چیزهای و هم
مســئول  زیرســاخت،  مدیــر   ،Cyrille Laroque
را  او  نیــز  اداری  و  مســکونی  ســاختمان  کابل کشــی 

ــرد. ــی ک ــتیبانی م پش

ــر  ــده نگ ــروژه Lagardère آین ــات پ ــن الزام از مهمتری
ــه  ــتیبانی از برنام ــی و پش ــرد عال ــا، عملک ــودن راهکاره ب
ــزای  ــا اج ــن آنه ــود. بنابرای ــده ب ــردی آین ــای کارب ه
 )4PPoE ــت و ــی )10 گیگابی ــش مس ــرای بخ Cat.6A را ب

 )LC ــای ــوالت OM4 و OS2 )کانکتوره ــن محص همچنی
ــکار  ــد. راه ــاب کردن ــوری انتخ ــاالت ن ــه اتص ــرای هم را ب
ــتیبانی  ــا را پش ــی از داده ه ــم عظیم ــد حج ــی بای نهای
می کــرد. یــک معیــار مهــم در انتخــاب محصــول قابلیــت 

ــود. ــاله ب ــت 25 س ــان و ضمان اطمین

ــش  ــا ش ــد: » م ــی ده ــح م Julien Delucinges توضی
ــیم و  ــی شناس ــد ام )R&M( را م ــه آر ان ــت ک ــال اس س
ــه کار  در حــال حاضــر راهکارهــای آر انــد ام )R&M( را ب
بــرده ایــم. بــه همیــن دلیــل مــا از آنهــا خواســتیم بــرای 

ــه دهنــد.« ــروژه نیــز پیشــنهاد خــود را ارئ ایــن پ

موفقیت
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چالش های متعدد برای اجرای پروژه

ســه شــرکت نصــب و راه انــدازی Mermin، BMS و 
Vidélio بــه سرپرســتی Vidélio مســئولیت اجــرا و 

ــتند.  ــده داش ــه عه ــازی را ب ــاده س پی

ــر  ــالوه ب ــد: »ع ــه می گوی Julien Delucinges در ادام
ــز  ــی نی ــل کش ــروژه، کاب ــام پ ــرای انج ــدود ب ــت مح مهل
چالــش هایــی را بــرای پــروژه بــه همــراه داشــت. تعــدادی 
از کــف هــای توخالــی در ســاختمان کــه طــول آن هــا 100 
ــب و  ــه نص ــکالتی در زمین ــاد مش ــث ایج ــود، باع ــر ب مت
ــا  ــرای راهروه ــی ب ــن راهکارهای ــد. همچنی ــدازی ش راه ان
ــاه  ــن کار بیــش از شــش م ــدا مــی شــد. ای ــد پی ــز بای نی
ــی  ــد ام )R&M( قدردان ــا از آر ان ــد. م ــول انجامی ــه ط ب
می کنیــم کــه یــک راهــکار کابــل کشــی سفارشــی بــرای 
ســوئیچ هــای ویــژه مــا ارائــه داد. ایــن راهــکار همچنیــن 

ــرای  ــرفته ب ــذاری پیش ــماره گ ــتم ش ــک سیس ــامل ی ش
ــل هــا اســت.« لیبــل زدن انتهــای کاب

ــان از  ــرای اطمین ــا ب ــد: »م ــی افزای Cyrille Laroque م
ــی  ــا کارآی ــکار ب ــک راه ــه، ی ــی وقف ــداوم و ب ــرد م عملک
بــاال بــا اتصــاالت افزونــه و فیبرهــای تــک حالتــه 
)singlemode( بــا تراکــم بــاال را بــرای تجهیــزات

 4G-AV در استودیوها انتخاب کردیم«

ــه، 1۴  ــی رایان ــاق اصل ــامل دو ات ــبکه ش ــاخت ش زیرس
ــی  ــاق فن ــج ات ــر و پن ــرای دفات ــه ب ــده طبق ــع کنن توزی

ــت. ــتودیوها اس ــرای اس ب

ــا  ــد: »م ــی گوی ــرکت BMS م Bertrand Bossier از ش
ــم.  ــی کنی ــد ام )R&M( کار م ــا آر ان ــه ب ــت ک سالهاس
کیفیــت محصــوالت ایــن شــرکت بســیار باالســت. از آنجــا 

ــا  کــه ایــن پــروژه شــامل نصــب مؤلفــه هــای بســیاری ب
ــه  ــود، آنچ ــه ب ــار هفت ــا چه ــه ت ــد س ــان تولی ــدت زم م
ــتیبانی  ــت پش ــت داش ــا اهمی ــرای م ــه ب ــتر از هم بیش
مــداوم و هماهنگــی مرحلــه بــه مرحلــه از طریــق تمــاس 

ــود.« ــد ام )R&M( ب ــا آر ان ب

»مــا از آر انــد ام )R&M( قدردانــی مــی کنیــم کــه یــک راهــکار کابــل کشــی سفارشــی بــرای ســوئیچ هــای 
ویــژه مــا ارائــه داد. ایــن راهــکار همچنیــن شــامل یــک سیســتم شــماره گــذاری پیشــرفته بــرای لیبــل زدن 

انتهــای کابــل هــا اســت.«

Lagardère ،معمار فناوری اطالعات برای رادیو ،Julien Delucinges

)R&M( راهکار آر اند ام
زیرساخت افقی

Cat. 7 S/FTP پیشرفته و Cat.6A ۳500 لینک _
 OM4 فیبــر )backbone( ســتون فقــرات UniRack _

24xLCD

Cat. 7 S/FTP MHz 175 کیلومتر کابل _

_ 15 کیلومتر کابل فیبر نوری OM4 با 2۴ رشته
استودیوهای ضبط

_ ۸000 لینک Cat .6A پیشرفته
ــر  ــرات )backbone( فیب ــتون فق _  UniRack  110 س

OS2 24xLCD

Cat. 7 S/FTP MHz 120 کیلومتر کابل _
_ ۳0 کیلومتر کابل فیبر نوری OS2 با 2۴ رشته
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ارسال فیبر نوری به مکان های دور؟

هــدف عصــر دیجیتــال تأمیــن فیبــر نــوری بــرای همــه اســت. امــا تحقــق 
ــت.  ــوار اس ــیار دش ــا بس ــی از مکان ه ــه )FTTH( در برخ ــه خان ــر ب فیب
مســافت هــای طوالنــی در حومــه شــهر قیمــت کابــل کشــی زیرزمینــی 

تســت شــده را افزایــش مــی  دهــد.

آیا گسترش شبکه های باالی زمین می تواند 
پاسخ مناسبی باشد؟

بخــش مخابــرات کابــل کشــی هــای زیرزمینــی را در بســیاری 
ــر  ــا زی ــن ی ــطح زمی ــد. در س ــی ده ــح م ــق ترجی از مناط
ســطح جــاده هــا، کابــل هــای ارزشــمند فیبــر نــوری بــرای 
چندیــن دهــه محافظــت مــی شــوند و هنــوز هــم در زمینــه 
ــوژر  ــا کل ــال ب ــرای مث ــتند، ب ــر هس ــاف پذی ــت انعط مدیری
ــوارد  ــر از م ــه غی ــد ام )R&M(. ب ــرکت آر ان SYNO از ش
ــرات و  ــاری، خط ــای حف ــتگاه ه ــدگان و دس ــا جون ــط ب مرتب
ــا  ــذاری ت ــرمایه گ ــازده س ــود دارد و ب ــی وج ــای کم تهدیده
زمانــی کــه مشــترکان زیــادی بــرای اتصــاالت FTTH وجــود 

ــود. ــی ش ــن م ــد، تضمی ــته باش داش

ــت. در  ــوار اس ــره ای دش ــق صخ ــا در مناط ــل ه ــن کاب دف
ــدم  ــا ع ــی ی ــای تاریخ ــت از بناه ــا، حفاظ ــکان ه ــی م بعض
ــر  ــی در زی ــل کش ــات کاب ــد عملی ــی توان ــی م ــازه قانون اج
ــک  ــای ی ــه ه ــن گوش ــد. در دورتری ــف کن ــن را متوق زمی

ــی  ــای طوالن ــافت ه ــت، مس ــم جمعی ــق ک ــش و در مناط بخ
باعــث گــران تمــام شــدن گســترش شــبکه مــی شــود. آیــا 
یــک مزرعــه دور افتــاده نیــاز بــه اتصــاالت فیبــر نــوری دارد؟ 
آیــا واقعــًا ارزش دارد کــه یــک روســتای کوهســتانی جــذاب 
امــا دورافتــاده را بــه شــبکه متصــل کنیــم؟ هرچــه تقاضــای 
ــود،  ــتر می ش ــه )FTTH( بیش ــه خان ــر ب ــرای فیب ــازار ب ب
اپراتورهــای شــبکه بیشــتر بــا ســواالتی از ایــن قیبــل آشــنا 
مــی شــوند. آنهــا بایــد تصمیــم بگیرنــد کــه آیــا کابل کشــی 

ــه؟ ــا ن ــت ی ــی اس ــی منطق زیرزمین

جایگزیــن   )Aerial deployment( هوایــی  اســتقرار 
خوبــی بــرای ایــن مســئله اســت. کابــل  هــای هوایــی حتــی 
ــا و  ــن دکل ه ــی بی ــه راحت ــی، ب ــای طوالن ــافت ه در مس
ســاختمان هــا معلــق مــی شــوند. ممکــن اســت ایــن دکل هــا 
کمــی قدیمــی بــه نظــر برســند، امــا هزینــه اســتقرار هوایــی 
ــن  ــر زمی ــل در زی ــرار دادن کاب ــه ق ــری از هزین ــا کس تنه
ــا کمتریــن اخطــار  ــه ســرعت، ب ــد ب اســت. شــبکه مــی توان
و بــا تــالش بســیار کــم بــرای برنامــه ریــزی گســترش یابــد. 

ســاکنان و ترافیــک عبــوری بــا کارهــای عمرانــی دچــار اختــالل 
ــبکه  ــرق و ش ــای ب ــوان دکل ه ــی ت ــه م ــرا ک ــوند چ ــی ش نم
تلفــن موجــود را بــرای ایــن منظــور مــورد اســتفاده قــرار داد. در 
 FTTH کشــورهای وســیع ماننــد ایــاالت متحــده، ٪80 از اجــرای

ــت. ــی اس ــتقرار هوای ــر اس ــی ب مبتن

در ایــن مــوارد خطــر از کار افتادگــی شــبکه زیــاد اســت. طوفــان، 
ــکاری هــای  ــدگان و خراب ــرق، یخبنــدان، تصادفــات، پرن رعــد و ب
عمــدی مــی تواننــد کابــل هــا را بشــکنند. اپراتورهــای شــبکه باید 
ــه طــور مــداوم مســیرها را بررســی کــرده و آنهــا را از پوشــش  ب
گیاهــی پــاک کننــد. کابــل هــا بــه دلیــل آفتــاب، نوســانات دمــا 
ــا  ــوالت ب ــا محص ــوند. ام ــی ش ــه م ــی کهن ــای مکانیک و نیروه
مقاومــت و دوام بســیار بــاال در بــازار وجــود دارنــد. یــک نمونــه از 
ایــن محصــوالت کابــل هــای مســطح و خودپشــتیبان تولیــد شــده 

توســط کارخانــه کابــل آر انــد ام )R&M( اســت.

ــی  ــل کش ــوب CAPEX / OPEX ، کاب ــبت مطل ــل نس ــه دلی ب
ــن  ــت. ای ــذاب اس ــتایی ج ــق روس ــرای مناط ــان ب ــی همچن هوای

ــت. ــرای FTTH اس ــرای اج ــکار ب ــا راه ــوالً تنه معم

برنامه ریزی استقرار هوایی

برنامه ریزی دقیق کابل کشی هوایی FTTH در 
مناطق دور افتاده شامل موارد زیر است:

• آشنایی با موقعیت مکانی و شرایط آب و هوایی
• تعیین طول کابل های معلق و مشخص کردن اینکه 

چقدر ممکن است به این کابل ها اضافه یا از آن ها کم 
شود

• انتخاب مواد بسیار مستحکم برای مقاومت در برابر 
فشار، عایق کاری، نصب، محفظه توزیع، اسپالیس، جعبه 

اتصاالت و غیره
• استاندارد سازی محدوده برای انجام کارهای تعمیر و 

نگهداری به صورت کارآمد

ترندها
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پایداری را نشان می دهد  R&M
آر انــد ام )R&M( بــرای پنجمیــن بــار گزارشــی را در مــورد اثــر پایداری 
ــه داده اســت. ایــن گــزارش هــر دو ســال یکبــار آمــاده  کل شــرکت ارائ
ــرای عمــوم  ــان و هــم ب ــرای ذینفع ــا هــم ب ــا وضــوح کاره مــی شــود ت

مــردم مشــخص شــود.
ــا و  ــداف، ارزش ه ــا، اه ــتراتژی ه ــه اس ــزارش CSR ب گ
ــن  ــردازد. ای ــی پ ــد ام )R&M( م ــوی آر ان ــمت و س س
گــزارش مبتنــی بــر اســتانداردهای ابتــکار گــزارش 

جهانــی )GRI( اســت.

آر انــد ام )R&M( پایــداری را چیــزی بیــش از رشــد 
ــه  ــا صرف ــد ب ــاد و تولی ــل اعتم ــت قاب ــتمر، مدیری مس
ــه عنــوان مثــال، همیشــه  ــد. ب ــع مــی دان جویــی در مناب
ــب  ــزوده کس ــتریان ارزش اف ــه مش ــد ک ــی ده ــت م اهمی
ــت  ــت اس ــن حقیق ــده ای ــوع در برگیرن ــن موض ــد. ای کنن
ــا و  ــه ه ــه کارخان ــوئیس در هم ــت س ــفه کیفی ــه فلس ک
ــده  ــد آین ــوالت بای ــود و آن محص ــال ش ــا اعم ــعبه ه ش

ــند. ــر باش نگ

ــرکت  ــالت ش ــرح رس ــه ش ــن ب ــزارش همچنی ــن گ ای
 )R&M( می پــردازد. در عصــر دیجیتــال ســازی، آر انــد ام
نقــش خــود را بــرای اطمینــان از امــن تــر شــدن ارتباطات 
ــه  ــد. ب ــا می کن ــردی ایف ــای کارب ــه ه ــراد و برنام ــن اف بی
ــی  ــتم های ارتباط ــد ام )R&M( سیس ــل آر ان ــن دلی همی

نوآورانــه و پایــدار را بــرای انتقــال داده هــای قابــل 
ــاد و  ــی ایج ــی و عموم ــای خصوص ــبکه ه ــان در ش اطمین

ــد. ــد مــی کن تولی

نقش مهم آموزش و یادگیری

همانطــور کــه در گــزارش نشــان داده شــده اســت، 
در  مهمــی  نقــش  بیشــتر،  آمــوزش  و  یادگیــری 
ــوزان  ــبت کارآم ــد. نس ــی کن ــا م ــد ام )R&M( ایف آر ان
ــد  ــر از ح ــرکت در Wetzikon باالت ــزی ش ــر مرک در دفت
ــال  ــتان، R&M در ح ــت. در بلغارس ــوئیس اس ــط س متوس
آمــوزش چندیــن کارآمــوز اســت. ایــن شــرکت همچنیــن 
بــه طــور منظــم کارآمــوزان را بــه عنــوان بخشــی از یــک 
ــدان  ــه همــه کارمن ــروژه دولتــی آمــوزش مــی دهــد. ب پ
آمــوزش مــداوم در مــورد ارزش هــای شــرکت داده 
می شــود. تمرکــز آر انــد ام )R&M( در ســال 201۸ بــر روی 
ــای  ــاء همکاری ه ــر ارتق ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــکاری« ی »هم

ــود. ــن فرهنگــی ب ــی و بی ــن الملل بی

ــد ام )R&M( در تســت هــا و ممیــزی هــای خارجــی  آر ان
شــرکت مــی کنــد. بــه عنــوان مثــال، در کنــار گواهینامــه 
ــال  ــی EcoVadis را در س ــرکت ارزیاب ــن ش ــای ISO،  ای ه
ــا موفقیــت انجــام داد کــه نقــاط قــوت شــرکت ها  201۸ ب
ــی  ــاخص ارزیاب ــا 21 ش ــق ب ــد مطاب ــازار خری را در 150 ب
مــی کنــد. اکنــون R&M در رتبــه بنــدی پایــداری عرضــه 
کننــده جهانــی گنجانــده شــده اســت. ایــن مــدرک ایــن 
ــریک  ــک ش ــه R&M ی ــد ک ــی کن ــد م ــت را تأکی واقعی
ــه  ــت و در زمین ــن اس ــره تأمی ــاد در زنجی ــل اعتم قاب
ارتبــاط، قابلیــت اطمینــان تحویــل و همــکاری بــی نقــص 

عمــل مــی کنــد.

ایــن گــزارش هــم بــه صــورت نســخه الکترونیکــی و هــم 
ــی )در صــورت درخواســت( در دســترس  ــه صــورت چاپ ب

اســت:
www.rdm.com/Company/About-R-M/
Corporate-Social-Responsibility

سازمانی
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آیا الگوریتم ها به زودی قابلیت های بشــر را خواهند داشت؟

بــه عنــوان مثــال، بررســی پیشــرفت هــای فــن آوری پویــا بــا اســتفاده از 
هــوش مصنوعــی را مــی تــوان در نظــر گرفــت.

ــوع  ــن موض ــه ای ــردن ب ــی ب ــال پ ــردم در ح ــروزه م ام

ــت  ــا طبیع ــه تنه ــده ن ــای آین ــوژی ه ــه تکنول ــتند ک هس

ــا را  ــه زودی م ــه ب ــد بلک ــی دهن ــر م ــون را تغیی پیرام

ــت  ــی در زیس ــرات اساس ــد داد. تغیی ــر خواهن ــز تغیی نی

شناســی، روان و ادراک مــا و همچنیــن آگاهــی مــا در حــال 

ــتند.  ــدن هس ــدار ش پدی

هــوش مصنوعــی در ایــن امــر نقــش اساســی دارد. 

ــط  ــال 1۹56 توس ــی« )AI( در س ــوش مصنوع ــالح »ه اصط

جــان مــک کارتــی در یــک کنفرانــس در دارتمــوث ابــداع 

شــد. امــا طــی پنــج یــا ده ســال گذشــته ایــن رشــته بــه 

ــدی  ــای کلی ــوژی ه ــه تکنول ــم در زمین ــاوری مه ــک فن ی

ــا  ــی م ــر زندگ ــی ب ــر روزافزون ــد و تأثی ــل ش ــده تبدی آین

گذاشــته اســت. هــوش مصنوعــی )AI( کارهایــی را ممکــن 

مــی ســازد کــه تــا کنــون بــرای انســان قابــل درک نبــوده 

اســت. ماننــد شناســایی الگوهــا، پیــش بینــی وقایع ناشــی 

ــده.  ــرایط پیچی ــری در ش ــم گی ــان و تصمی ــدم اطمین از ع

محققــان هــوش مصنوعــی در حــال حاضــر معتقدنــد کــه 

ــه درک  ــادر ب ــی ق ــه زودی حت ــا ب ــای آنه ــم ه الگوریت

ــد  ــات خواهن ــراز احساس ــی و اب ــت واقع ــهودی، خالقی ش

بــود و بــه مــواردی از قابلیــت هــای انســان کــه تــا کنــون 

ــت  ــتند، دس ــی هس ــل دسترس ــر قاب ــد غی ــی ش ــور م تص

خواهنــد یافــت. امــا صــرف نظــر از اینکــه آیــا روزی آنهــا 

واقعــًا ایــن توانایــی هــای خــاص انســانی را خواهند داشــت 

یــا خیــر، امــروزه مــی تواننــد ایــن قابلیت هــا را در انســان 

ــورت  ــت ص ــات از حال ــدن احساس ــد. خوان ــخیص دهن تش

 )AI( انســان در حــال حاضــر بــرای یــک هــوش مصنوعــی

آســان تــر از انســان اســت.

توسعه سریع

پــس چــه چیــزی باعــث شــده اســت کــه بــه طــور ناگهانی 

ایــن فنــاوری ایجــاد شــود کــه فقــط طی 15 ســال گذشــته 

ــع  ــه واق ــن عرص ــدان ای ــه من ــه عالق ــورد توج ــیار م بس

ــت  ــزی اس ــی چی ــوش مصنوع ــت ه ــت؟ در پش ــده اس ش

ــود  ــاد می ش ــق« ی ــری عمی ــوان »یادگی ــه عن ــه از آن ب ک

ــاط  ــی و ارتب ــای مصنوع ــورون ه ــا ن ــاری ب ــی معم یعن

ــبکه ها  ــن ش ــان. ای ــز انس ــا از مغ ــده آنه ــه ش ــام گرفت اله

ــق  ــی عمی ــای عصب ــه ه ــیاری از الی ــد بس ــی توانن م

ــذاری  ــل گ ــای لیب ــادی از داده ه ــداد زی ــا تع ــند و ب باش

ــه  ــا از آنچ ــس از آن ، آنه ــد. پ ــوزش« می گیرن ــده »آم ش

ــاس  ــا براس ــی آنه ــد. یعن ــی کنن ــتفاده م ــد اس آموخته ان

ــرای  ــود را ب ــف خ ــای مختل ــود، پارامتره ــای خ آموخته ه

تشــخیص الگوهــای ظریــف در تجمعــی از داده هــای دیگــر 

انتخــاب مــی کننــد. عــالوه بــر الگــوی ســاختاری جدیــد 

یادگیــری عمیــق، الــزام دومــی بــرای پدیــدار شــدن هوش 

مصنوعــی وجــود دارد: داده هــای بــزرگ )big data( دقیقًا 

ــمگیر  ــش چش ــل افزای ــه دلی ــه ب ــت ک ــزی اس ــان چی هم

فعالیــت هــای آنالیــن مــا در دســترس قــرار گرفتــه اســت. 

ــوگل  ــی مانندگ ــی آمریکای ــزرگ اینترنت ــای ب ــرکت ه ش

ــا،  ــی آنه ــان چین ــافت  و همتای ــوک و مایکروس ــس ب ، فی

Baidu، Tencent و Alibaba ، تــا جایــی کــه مــی توانند 

تمــام داده هایــی کــه در مــورد رفتــار مــا، ترجیحــات مــا، و 

اهــداف مــا هســتند جمــع آوری، ذخیــره و اســتفاده مــی 

کننــد و در کمــال تعجــب مــا خودمــان بــه طــور داوطلبانــه 

ــا  ــم. ب ــرار می دهی ــا ق ــار آنه ــا را در اختی ــن داده ه ای

ــای داده،  ــوده ه ــباتی و ت ــدرت محاس ــب ق ــن ترکی ای

هــوش مصنوعــی )AI( بــه ســرعت در درک زبــان و متــن، 

ــی  ــطرنج و Go، بررس ــازی ش ــا، ب ــره ه ــخیص چه تش

تصاویــر MRI و بافــت پوســت ســلول های تومــور بدخیــم 

ترندها
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ــاری  ــای اعتب ــرض ه ــش ف ــی پی ــت نمای ــبه راس و محاس

ــرعت  ــد. س ــر ش ــاری بهت ــای اعتب ــب در کارت ه ــا تقل ی

ــتر  ــعه بیش ــا توس ــی ب ــوش مصنوع ــات ه ــعه تحقیق توس

هــوش مصنوعــی گــوگل یعنــی »AlphaGo« نشــان داده 

ــایی آن  ــروزی تماش ــد  از پی ــاه بع ــا 1۸ م ــود. تنه ــی ش م

ــال  ــوگل در ح ــر، گ ــن Go player بش ــوان بهتری ــه عن ب

حاضــر نســخه جدیــدی از هــوش مصنوعــی Go را ایجــاد 

ــه  ــیدن ب ــرای رس ــت. »AlphaGo Zero« ب ــرده اس ک

توانایــی بــازی خــود دیگــر نیــازی بــه تغذیــه بــازی هــای 

ــروف ــطرنج مع ــازی ش ــال ب ــرای مث ــت. ب ــته نداش گذش

Dr. B را کــه توســط اســتفان زویــگ نوشــته شــده اســت 

در نظــر بگیریــد، توســعه دهنــدگان آن اجــازه مــی دهنــد 

ــن ترتیــب  ــد و بدی ــازی کن ــر خــودش ب ــه فقــط در براب ک

ــود  ــی خ ــاالت عصب ــر اتص ــارت دیگ ــه عب ــرد، ب ــاد بگی ی

ــن  ــه ای ــه روز ک ــا س ــت تنه ــد از گذش ــد. بع ــه کن را بهین

ــام داده  ــود انج ــل خ ــازی در مقاب ــون ب ــتگاه ۴.۹ میلی دس

 Go ــازی ــارت در ب ــطح مه ــه س ــود، AlphaGo Zero ب ب

ــه  ــن رایان ــون بهتری ــود. AlphaGo Zero تاکن ــیده ب رس

ــازی  ــا ب ــون ه ــا میلی ــه ب ــت ک ــان اس ــطرنج در جه ش

ــان  ــاله بازیکن ــد س ــد ص ــه چن ــی و تجرب ــطرنج تاریخ ش

ــز  ــگفت انگی ــه ش ــت. نکت ــده اس ــوزش دی ــطرنج آم ش

ــل  ــاعت قب ــار س ــط چه ــین فق ــن ماش ــه ای ــت ک ــن اس ای

ــازی در  ــا ب ــود را ب ــارت خ ــود و مه ــه ب ــطرنج را آموخت ش

ــر خــودش و بــدون اینکــه در مــورد اســتراتژی هــا  براب

آموختــه باشــد ، توســعه مــی داد. تنهــا چهــار ســاعت از 

مبتــدی تــا تبدیــل شــدن بــه بهتریــن و بــی نظیرتریــن 

 )AI( ــی ــوش مصنوع ــک ه ــان! ی ــطرنج جه ــین ش ماش

ــرا  ــت زی ــد اس ــیار قدرتمن ــد AlphaGo Zero بس مانن

بــه گفتــه  Demis Hassabis، یکــی از ایجادکننــدگان 

AlphaGo و AlphaGo Zero »ایــن هــوش مصنوعــی 

ــًا  ــن قطع ــت.« ای ــر نیس ــش بش ــه دان ــدود ب ــر مح دیگ

ــه فکــر وادار می کنــد. ــه ای اســت کــه انســان را ب جمل

مدعیان جدید هوش مصنوعی )AI( به کمک 
عدم محافظت از داده ها!

ــه  ــت ک ــی اس ــدان معن ــا ب ــه اینه ــال ، هم ــن ح ــا ای ب

تــا  دو  در   )AI( مصنوعــی  هــوش  توســعه  تمرکــز 

ــر  ــی تغیی ــل توجه ــور قاب ــه ط ــته ب ــال گذش ــه س س

ــر  ــای برت ــگاه ه ــای آزمایش ــروژه ه ــت. از پ ــرده اس ک

ــی  ــه آنهای ــی )از جمل ــات تخصص ــی در موسس تحقیقات

ــی  ــام م ــا Facebook انج ــه در Google ، IBM ی ک

شــود( گرفتــه تــا برنامــه هــای کاربــردی واقعــی بــا داده 

ــی  ــوش مصنوع ــاز از ه ــورد نی ــب م ــی. ترکی ــای واقع ه

ــاًل  ــان کام ــزرگ )big data( بازیکن ــای ب )AI( و داده ه

ــا  ــازار جهانــی بــه وجــود مــی آورد کــه ب جدیــدی در ب

عواقــب سیاســی شــگفت انگیــزی همــراه بــوده اســت.

تــا بــه امــروز، ایــاالت متحــده بــا موسســات تحقیقاتــی 

برجســته هــوش مصنوعــی و شــرکت هــای نــرم افــزاری 

 )AI( ــی ــوش مصنوع ــالب ه ــازع انق ــر بالمن ــود، رهب خ

ــازار  ــا ب ــن ب ــته، چی ــال گذش ــت. در دو س ــوده اس ب

عظیــم خــود بــا بیــش از یــک میلیــارد نفــر و همچنیــن 

داده هــای بســیار وســیعی کــه توســط کاربــران اینترنتی 

ــه  ــدرت در زمین ــک ابرق ــه ی ــت، ب ــده اس ــاد ش آن ایج

ــخصًا  ــت. مش ــده اس ــل ش ــی )AI( تبدی ــوش مصنوع ه

یکــی از بزرگتریــن مزیــت هــای رقابتــی در چیــن، عــدم 

وجــود هرگونــه قانــون محافظــت از داده هــا اســت کــه 

ایــن موضــوع اروپایــی هــا را بــه وحشــت مــی انــدازد. 

ــه  دسترســی رایــگان شــرکت هــای اینترنتــی چینــی ب

اطالعــات شــخصی مشتریانشــان بــه عنــوان بزرگتریــن 

ــر ســر  ــی ب ــت جهان ــت Baidu و Tencent در رقاب مزی

پیشــتازی در زمینــه هــوش مصنوعــی )AI( مــورد 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتقبال ق اس

مقررات برای تصمیم گیرندگان سیاسی و اجتماعی

کارشناســان هــوش مصنوعــی از اظهــارات قابــل توجــه 

در مــورد پیشــرفت آینــده هــوش مصنوعــی خــودداری 

مــی کننــد. Stuart Russell بــه عنــوان یــک پیشــگام 

در زمینــه هــوش مصنوعــی، در اتومبیلــی کــه بــه ســمت 

ــان ها  ــا انس ــری از م ــد، تصوی ــی می کن ــره رانندگ صخ

ــه  ــل از اینک ــت قب ــدوار اس ــد و امی ــی کن ــی م را نقاش

ــود.  ــوش ش ــین خام ــم ماش ــقوط کنی ــگاه س ــه درون پرت ب

Russel و Elon Musk نیــز ادعــا مــی کننــد کــه هــوش 

ــرای  ــد ب ــه انــدازه ســالح هســته ای مــی توان مصنوعــی ب

ــی  ــای واقع ــه معن ــان ب ــد. کارشناس ــاک باش ــان خطرن انس

کلمــه از دولــت هــا درخواســت مــی کننــد کــه چارچوبــی 

ــدی  ــی ج ــن نگران ــد. ای ــه دهن ــررات ارائ ــن و مق از قوانی

ــذاران از  ــت گ ــه سیاس ــت ک ــن اس ــر ای ــی ب ــا مبتن آن ه

ــدی  ــا را ج ــتند، آنه ــع نیس ــی مطل ــوالت تکنولوژیک تح

ــد.  ــتی از آن ندارن ــع درک درس ــر مواق ــد و در اکث نمیگیرن

تــا بــه امــروز انتقــال دانــش علمــی بــه فنــاوری هــا تحــت 

ــوده  ــرمایه داری ب ــا س ــی ی ــتثمار نظام ــق اس ــر منط تاثی

ــود  ــال وج ــری فع ــکل گی ــانه ای از ش ــچ نش ــت. هی اس

نــدارد، چــه برســد بــه مشــروعیت دموکراتیــک. مداخلــه 

ــه  ــت ک ــاده اس ــاق افت ــی اتف ــا زمان ــی تنه ــطح ایالت در س

خطــرات ایــن تکنولــوژی آشــکار شــده باشــد. در آینــده، 

ایــن دیگــر کافــی نخواهــد بــود! نادیــده گرفتــن مســئله 

مهمــی ماننــد هــوش مصنوعــی )AI( بــرای ســرمایه داران 

آمریکایــی یــا کمونیســت هــای چینــی مــی توانــد بســیار 

مهلــک باشــد.

هوش مصنوعی خوب نیازمند اتصاالت خوب است

بــدون اتصــاالت ایمــن و مــدرن هــوش مصنوعــی بــه درســتی کار 

ــک  ــود از ی ــای خ ــا راهکاره ــد ام )R&M( ب ــرد. آران ــد ک نخواه

ــد  ــه می کن ــی ارائ ــوش مصنوع ــرای ه ــی را ب ــه و اساس ــو پای س

ــدون دخالــت انجــام دهــد،  ــا اطمینــان و ب ــا وظیفــه خــود را ب ت

امــا از ســوی دیگــر، مایــل اســت تــا بــا ایــن تکنولــوژی جدیــد 

ــای  ــت ه ــد از فرص ــا بای ــرکت ه ــود. ش ــه رو ش ــئوالنه رو ب مس

ــا  ــود را ب ــوالت خ ــا محص ــد ت ــتفاده کنن ــت اس ــا دق ــد ب جدی

ــت  ــد از کلی ــز نبای ــا هرگ ــد، ام ــه کنن ــازار عرض ــه ب ــت ب موفقی

اخالقــی چشــم پوشــی کننــد و بــر ایــن اســاس بایــد ذینفعــان 

ــازند. ــود را آگاه س خ

Lars Jaeger بــا تعهــد و فــداکاری خــود و دانــش خــود در آگاه 

ــوژی هــای  ــا تکنول ــرای مقابلــه قابــل اعتمــاد ب کــردن جامعــه ب

ای  ارزنــده  ســهم  نویــن 

داشــته اســت. آخریــن کتاب 

 Braving « او بــا عنــوان

 more future – how

 we all benefit from

progress« تابســتان 201۹ 

ــر  ــی منتش ــان آلمان ــه زب ب

ــود. ــی ش م
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متحده ایاالت  شرقی  سواحل  در  مالکیت 

Optimum Fiberoptics مالک شرکت R&M

 )R&M( در ابتــدای مــاه مــارس، آر انــد ام :)R&M( یــک فرصــت عالــی بــرای آر انــد ام
ــن  ــرد. ای ــام ک ــد اع ــج، مریلن ــت شــرکت Optimum Fiberoptics را در الکری مالکی

شــرکت یــک ارائــه دهنــده برتــر راهکارهــای فیبــر نــوری اســت.
موقعیــت بــه شــدت باعــث بهبــود شــرایط کســب و کار خواهــد 

ــل دو  ــتقیمًا در مح ــرکت Optimum Fiberoptics مس ــد. ش ش

محــور اصلــی ترافیــک ســاحل شــرقی واقــع شــده اســت. ایــن 

ــر از  ــده کمت ــاالت متح ــی ۹5 و ای ــن ایالت ــیر بی ــرکت از مس ش

ــا  ــل ب ــا 1۳ مای ــمال تنه ــن از ش ــه دارد. همچنی ــل فاصل دو مای

ــا  ــه دارد. ام ــنگتن D.C فاصل ــا واش ــل ب ــا ۳0 مای ــور و تنه بالتیم

ــا،  ــد ویرجینی ــرقی مانن ــاحل ش ــم س ــای مه ــت ه ــایر ایال س

ــک  ــی در ی ــمالی و جنوب ــای ش ــیلوانیا و کارولین ــورک، پنس نیوی

ــتند. ــی هس ــل دسترس ــاه قاب ــبتًا کوت ــان نس زم

در شــرکت Optimum Fiberoptics آر انــد ام )R&M( متخصــص 

فیبــر نــوری و اتصــاالت در ایــاالت میانــه اقیانــوس اطلــس ایاالت 

متحــده اســت و دارای روابــط خوبــی بــا مشــتریان اســت. در ایــن 

ــل توجــه از نظــر اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی، در  منطقــه قاب

ــه  حــال حاضــر طیــف وســیعی از مراکــز داده وجــود دارد کــه ب

ســرعت در حــال رشــد هســتند.

ــود در  ــتریان موج ــه مش ــات ب ــه خدم ــرای ارائ ــد ب ــایت جدی س

ــادر خواهــد  ــاالت متحــده مناســب اســت و ق ســاحل شــرقی ای

ــد.  ــز کن ــتریان تمرک ــدی از مش ــروه جدی ــر روی گ ــود ب ب

ــیعی از  ــف وس ــد طی ــی توان ــون م ــم اکن ــد ام )R&M( ه آر ان

محصــوالت و خدمــات خــود را در سراســر ایــاالت متحــده ارائــه 

 Optimum Fiberoptics ــتریان ــان، مش ــور همزم ــه ط ــد. ب ده

ــات  ــد و از امکان ــد ش ــوردار خواهن ــته ای برخ ــات برجس از خدم

ــد. ــد ش ــد خواهن ــره من ــز به ــازار نی ــعه ب ــد توس جدی

گسترش بیشتر موقعیت بازار

ــه در  ــد ام )R&M( را ک ــی آر ان ــن مالکیــت فعالیــت هــای فعل ای

ــال  ــمالی در ح ــکای ش ــع در Silicon Valley آمری ــزی واق مرک

ــده  ــاه آین ــد م ــی چن ــد. ط ــی ده ــترش م ــت، گس ــام اس انج

ــن  ــور ای ــا حض ــد ت ــد ش ــتری خواه ــای بیش ــذاری ه ــرمایه گ س

ــود. ــت ش ــمالی تثبی ــکای ش ــازار آمری ــرکت در ب ش

ــارک  ــی و م ــط ج ــه توس ــرکت Optimum Fiberoptics ک ش

ــا  ــوالت ب ــت، محص ــده اس ــیس ش ــال 1۹۹7 تأس ــگان در س م

ــاژ  ــر مونت ــل و فیب ــت کاب ــه مدیری ــی را در زمین ــت باالی کیفی

ــامل  ــوالت  ش ــن محص ــاند. ای ــی رس ــروش م ــه ف ــد و ب می کن

حالتــه  تــک  و   )multi-mode( حالتــه  چنــد  کابل هــای 

)single-mode(، کابــل هــای اکتیــو، پــچ کوردهــای پیکربنــدی 

شــده بــه صــورت سفارشــی،  فرســتنده گیرنــده هــا، ســوئیچ ها، 

مبدل هــا،  رک هــا و محصــوالت اتصــال اســت. در طــول 20 ســال 

ــه  ــرکت در زمین ــل ش ــع و کام ــص جام ــف تخص ــه لط ــته، ب گذش

ــای  ــه نیازه ــریع ب ــش س ــکان واکن ــوری و ام ــر ن ــوژی فیب تکنول

ــاد  ــتریان ایج ــرکت و مش ــن ش ــن ای ــی بی ــط عال ــتری، رواب مش

ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــال ای ــه دنب ــد ام )R&M( ب ــت. آر ان ــده اس ش

اســتفاده از ایــن منابــع اضافــی کســب و کار آمریــکای شــمالی را 

بــه ســطح جدیــدی برســاند.

سازمانی
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با  تر کابل ها  اکنون مدیریت ساده  و 
 Netscale Blade Cabling Manager

BCM یا 

ــت  ــن مدیری ــواده Netscale جایگزی ــد خان عضــو جدی
ــا  ــای رک ه ــی در فض ــه جوی ــی و صرف ــل معمول کاب
می شــود. راهــکار کشــویی آن، کابل هــا را بــدون 
بــه  ســوئیچ  پورت هــای  از  مســتقیمًا  و  تقاطــع 
ــک  ــد و اداره ی ــت می کنن ــل هدای ــچ پن ــای پ پورت ه

رک را آســان تــر می ســازد.

BCM دو واحــد ارتفــاع )دو یونیــت( را اشــغال می کنــد 
ــا  ــده SAN  ب ــت کنن ــک هدای ــال ی ــوان مث ــه عن و ب
ــرار  ــبکه ق ــای ش ــار اپراتوره ــورت را در اختی ۳۴۸ پ
ــری  ــم پذی ــا تراک ــکار ب ــک راه ــن ی ــه ای ــد ک می ده
قابــل توجــه اســت. بــر اســاس اصــل مــاژوالر، BCM را 
مــی تــوان بــه صــورت عمــودی یــا افقــی مونتــاژ کــرد. 
بــه هــر مــاژول ســوئیچ )تیغــه( یــک شــکاف مرتبــط بــا 

ــود. ــی ش ــودش در BCM داده م خ

ــور MPO12 در دوازده  ــینی MPO و دوازده آداپت دوازده س
ــای  ــت ه ــه، کاس ــور خالص ــه ط ــود دارد. ب ــکاف وج ش
ــای  ــل  ه ــا کاب ــد ب ــا( می توانن ــتقیم )DCC ه ــال مس اتص
ترانــک LC یــا MPO کــه مســتقیمًا بــه پــورت ســوئیچ هــا 
مــی  رســند، مجهــز شــوند. آر انــد ام )R&M( بــرای مراکــز 
ــه را  ــر زمین ــب در ه ــتاندارد  و مناس ــوالت اس داده، محص

ــه مــی دهــد. ارائ

ــه  ــد ب ــی توان ــا م ــوئیچ ه ــن BCM و س ــل بی ــول کاب ط
صــورت جداگانــه تعییــن شــود. آر انــد ام )R&M( همچنین 
ــش  ــای از پی ــل ه ــه ای از کاب ــا مجموع ــز داده ب از مراک

ــد. ــی کن ــتیبانی م ــده پش ــدی ش ــر بندی  و رده بن س
 ،BCM یــا   Blade Cabling Manager کمــک  بــا 
ــف  ــاال وظای ــی ب ــرعت و کارای ــا س ــز داده ب ــان مراک کارکن
ــت  ــا و هدای ــوئیچ ه ــدی س ــه پیکربن ــوط ب ــه مرب روزان
ــث  ــد. BCM باع ــی دهن ــام م ــای SAN را انج ــده ه کنن
می شــود از خطاهــای پــچ کــردن جلوگیــری شــود.، زمــان 
ــت  ــد. مدیری ــش یاب ــز کاه ــی نی ــای عملیات ــه ه و هزین
کابــل بــه دلیــل واضــح بــودن راهنمــای کابــل هــا و نمایــش 
ــو و  ــت در جل ــات راح ــکان عملی ــن ام ــا، همچنی پورت ه
عقــب، بســیار ســاده تــر انجــام مــی شــود. برخــالف تراکــم 
دســته بنــدی بــاال، دسترســی بــه اتصــاالت بســیار راحــت 

ــت. اس

Netscale نیــز شــامل پــچ کوردهــای 1.۴  خانــواده 
ــک  ــر کوچ ــا قط ــای ب ــل ه ــن کاب ــتند. ای ــری هس میلیمت
ــور  ــه ط ــتند و ب ــت هس ــود در صنع ــواع موج ــن ان از بهتری
ــی  ــن در حال ــت. ای ــت اس ــا راح ــی اداره آن ه ــل توجه قاب
اســت کــه پــچ کوردهــای معمولــی حداقــل دارای ضخامــت 

ــتند. ــر هس 2 میلیمت

ــه  ــویی نوآوران ــزم کش ــک مکانی ــا دارای ی ــن آداپتوره ای
ــت  ــه ای اس ــه گون ــا ب ــک آن ه ــس کاله ــتند و جن هس
ــت  ــاده و راح ــیار س ــا بس ــود کانکتوره ــی ش ــث م ــه باع ک
ــک  ــوان در ی ــی ت ــز م ــه را نی ــوند. پالریت ــدازی ش راه ان
چشــم بــه هــم زدن و بــدون نیــاز بــه ابــزار خاصــی تغییــر 

داد.

ــرای ایجــاد زیرســاخت  ــاال اجــزای مهمــی ب ــورت ب ــا تراکــم پ ــاژوالر ب ســوئیچ هــای م

 Netscale ــد ام ــاال هســتند. آر ان ــت ب ــا ظرفی ــم ب ــا تراک ــز داده ب ــری در مراک ــای اب ه

ــن  ــه ای ــت ب ــریع و راح ــی س ــرای دسترس Blade Cabling Manager )BCM(M را ب

ــت. ــعه داده اس ــوئیچ ها توس س

اخبار
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اســتراحت در طــول زمــان کاری همیشــه لــذت بخــش اســت. ایــن اســتراحت 
خوشــحال کننــده تــر خواهــد بــود اگــر بتوانیــد از آن بــرای آموختــن آخریــن 

اطالعــات اجرایــی و کاربــردی اســتفاده کنیــد.

R&M Roadshow ایــن فرصــت را بــرای متخصصــان کابــل کشــی در سراســر 
اروپــا فراهــم مــی کنــد.

ــون ــان، کامی ــا یون ــس ت ــیه و از انگلی ــا روس ــه ت از فرانس
ــن  ــیاری از مخاطبی ــته بس ــل گذش ــد ام )R&M( در فص آر ان
ــق ،  ــی مناط ــرد. در بعض ــات ک ــا مالق ــل آنه ــود را در  مح خ
ــتاقانه  ــان مش ــود و متخصص ــمگیر ب ــتیاق چش ــان و اش هیج

ــد. ــون R&M Roadshow بودن ــر ورود کامی منتظ

شــرکا،  و  مشــتریان  مالقــات  محــل  کامیــون  ایــن 
سیســتم،  مدیــران  پــروژه،  سرپرســتان  برنامه ریــزان، 
ــران  ــران اســت. همچنیــن مدی نصــاب  هــا، خریــداران و کارب
مراکــز داده، شــرکت هــای فنــاوری اطالعــات، دانشــگاه هــا، 
بیمارســتان ها، شــرکت هــای صنعتــی و ارائــه دهنــدگان، بــه 
ــد. ــود پرداختن ــبکه خ ــای ش ــروژه ه ــرای پ ــزی ب ــه ری برنام

بازدیــد کننــدگان یــک وقــت اســتراحت بــرای خــود در نظــر 
ــا در  ــد ت ــی کنن ــتفاده م ــت اس ــن فرص ــد و از ای ــی گیرن م
ــد ام  ــم آر ان ــود و تی ــکاران خ ــا هم ــی ب ــای تخصص بحث ه
)R&M( تبــادل نظــر کننــد. مباحثــی ماننــد امنیت ســایبری، 
ــث  ــد باع ــای بان ــات پهن ــا و الزام ــاخت ه ــت زیرس مدیری
بحث هــای طوالنــی مــی شــود و در آنجــا بالفاصلــه یــک فضای 
ــدگان  ــد کنن ــن تولی ــاه بی ــات هــای کوت ــرای مالق مناســب ب
ــز ــان انگی ــوالت هیج ــر محص ــا و دیگ ــچ کورده ــا، پ رک ه

آر اند ام )R&M( فراهم می شود.

همه چیز در محل پروژه

دارد  تمرکــز  آن  روی  بــر   )R&M( ام  انــد  آر  آنچــه 
ــرا  ــت. زی ــتریان اس ــی مش ــزوده در زندگ ــاد ارزش اف ایج
ــد  ــرکای بلن ــا ش ــات ب ــورد مالق ــط در م roadshow فق
ــد  ــت. بازدی ــا نیس ــود آنه ــت خ ــد در موقعی ــدت و جدی م
 )R&M( کننــدگان مــی تواننــد محصــوالت آر انــد ام
ــاًل  ــد. مث ــاهده کنن ــک مش ــون را از نزدی ــود در کامی موج
مــی تواننــد کانکتــور FM45 را کــه دارای قابلیــت نصــب 
ــرای  ــد. ب ــون ببین ــن کامی ــت، در ای ــروژه اس ــل پ در مح
ــدازه  ــه ان ــًا ب ــزات دقیق ــس تجهی ــران لم ــیاری از کارب بس

ــت داد. ــی اهمی ــخصات فن مش

ــه  ــی ب ــه عمل ــرای ارائ ــون ب ــن کامی ــزان از ای ــه ری برنام
مشــتریان پــروژه در اوقــات فراغــت آن هــا اســتفاده مــی 
 )R&M( ــد ام ــای آر ان ــد راهکاره ــان دهن ــا نش ــد ت کنن
ــم  ــد تصمی ــوع فرآین ــن موض ــد. ای ــی کنن ــه کار م چگون
ــه انجــام پــروژه هــای  ــر مــی کنــد و ب گیــری را ســاده ت

ــد. ــی بخش ــرعت م ــاختمانی س س

R&M Roadshow طیــف گســترده ای از راهکارهــای
آر انــد ام )R&M( را ماننــد فیبــر بــه خانه )FTTH(، شــبکه 

ــه  ــذارد و ب ــی گ ــش م ــه نمای ــز داده ب ــی )LAN( و مراک محل
ســواالت پرســیده شــده در زمینــه نصــب و راه انــدازی پاســخ 
ــا  ــان مــی تواننــد ب ــن کامیون هــا نصاب داده مــی شــود. در ای
تکنولــوژی هایــی کــه هنــوز بــرای آنهــا جدیــد اســت، ماننــد 
ــران  ــا POLAN آشــنا شــوند. مدی Passive Optical LAN ی
IT هنــگام آشــنایی بــا سیســتم R&MinteliPhy، بــه مزایای 
مدیریــت خــودکار زیرســاخت هــا پــی مــی برنــد. پلتفــرم بــا 
 Power over Ethernet و محصــوالت Netscale تراکــم بــاال
بــا نشــانPowerSafe آر انــد ام )R&M( نیــز مــی تواننــد بــه 

همــان انــدازه جالــب باشــند.

ســفر ادامــه دارد. آر انــد ام )R&M( تمرکــز خــود را بــر روی 
ــون  ــک کامی ــی ی ــرد و حت ــد ک ــتر خواه ــا بیش ــازار اروپ ب

ــد. ــی کن ــه م ــاوگان roadshow اضاف ــه ن ــز ب ــر را نی دیگ

بهبود زندگی مشتریان
R&M Roadshow

سازمانی
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پالریس  خانواده  برای  جدید  نسخه های 

ام انـد  بـاکـس)Polaris-box( آر 

انــواع دیگــر ایــن محصــول نیــز می تواننــد ایــن مســیر 
ــرای  ــوان ب ــی ت ــا را م ــد. آن ه ــه دهن ــز را ادام ــت آمی موفقی
ــورت  ــه ص ــرار داد و ب ــتفاده ق ــورد اس ــادی م ــای زی کاربرده
ــا پیکربندی هــای پــچ، اســپالیس و اســپلیتر تجهیــز  جداگانــه ب
ــه  ــت نوآورن ــا قابلی ــا )Polaris-box( ب ــس باکس ه ــرد. پالری ک
 IP65 خــود بــرای مهــر و مــوم شــدن، الزامــات کالس حفاظتــی

را بــرآورده می ســازند. 
ــوژی  را در  ــوع توپول ــر ن ــد ه ــدگان FTTH می توانن ــه دهن ارائ
ناحیــه دسترســی بــا پالریــس باکس هــا )Polaris-box( ایجــاد 
ــا و  ــواع محوطه ه ــوان در ان ــی ت ــوالت را م ــن محص ــد. ای کنن

ــا  ــا مجتمع ه ــه ت ــکونی گرفت ــد مس ــک واح ــا از ی پردیس ه
و امــالک بــزرگ مســکونی مــورد اســتفاده قــرار داد. در یــک 
ــد  ــی توانن ــا )Polaris-box( م ــس باکس ه ــاختمان پالری س
ــرای نقــاط ورودی ســاختمان، رایزرهــا، توزیــع کننده هــای  ب

طبقــات و پریزهــای نــوری بــه کار رونــد.

FTTH: کابل فیبر نوری بیشتر و بیشتر می شود

امــروزه اپراتورهــای شــبکه از کابل هــای فیبــر نــوری 
ــق  ــبکه مناط ــی ش ــل کش ــرای کاب ــته ب ــتر از گذش بیش
مســکونی و خانه هــا اســتفاده می کننــد. پلتفــرم  هــای 
ــاز  ــتری نی ــدی بیش ــته بن ــم دس ــا و تراک ــه فض ــال، ب اتص
ــیعی  ــف وس ــد ام )R&M( طی ــل آر ان ــن دلی ــه همی ــد ب دارن
ــای  ــت. محفظه ه ــه داده اس ــا را ارائ ــس ه ــس باک از پالری
 loose ــا عمــق بیشــتر می تواننــد کابل هــای ــر و ب ــد ت جدی
tube، اســپالیس، اســپلیتر و مــاژول هــای پــچ بیشــتری را 
در خــود جــای دهنــد. قســمت هــای چندگانــه مهــر و مــوم 
ــر  ــت ت ــا راح ــردن کابل ه ــه وارد ک ــود ک ــث می ش ــده باع ش
ــات  ــر روی صفح ــپالیس ب ــال و اس ــای اتص ــد. کانکتوره باش

ــد. ــی گیرن ــرار م ــش ق ــل چرخ قاب

ظرفیــت ســه پالریــس باکــس )Polaris-box( جدیــد
)R&M( آر اند ام

ــپالیس. در  ــس Polaris-box 16( 16(: 2۴ اس ــس باک پالری
ــا 2  ــه ۸ ی ــا نســبت تقســیم 1 ب ــزوم ۳ اســپلیتر ب صــورت ل
ــاژول  ــا 2 م ــی ی ــمت باالی ــور در قس ــا 2۴ آداپت ــه ۸. 16 ت ب

ــده. ــربندی ش ــش س ــپلیتر LGX از پی اس
پالریــس باکــس Polaris-box 24( 2۴(: هســته فیبــر 
ــاژ  ــرای مونت ــینی( ب ــری س ــرار گی ــد ق ــرای TPU 12  )واح ب

ــی  ــپالیس هنگام ــپلیتر. 1۴۴ اس ــا اس ــپالیس ی ــینی های اس س
ــل  ــور کام ــه ط ــر 1TUP ب ــپالیس 12 فیب ــای اس ــینی ه ــه س ک
 LC ــا ــور   SC, E-2000  ی ــرای 2۴ آداپت ــا ب ــود. فض ــاژ ش مونت
Duplex و یــا ۴۸ کانکتــور پــالگ LC کافــی اســت. ورودی کابــل 

ــت. ــل drop اس ــن کاب ــا چندی ــل roundا8 و ی ــرای کاب ب

پالریــس باکــس Polaris-box 36( ۳6(: قســمت بــاالی هســته 
 TPU 2۴ــه اســت. لینــک هــا بــه فیبــر دارای دو فضــای جداگان
ــپلیتر  ــا اس ــپالیس ی ــای اس ــینی  ه ــه س ــز ب ــند و مجه می رس
هســتند. 2۸۸ اســپالیس هنگامــی کــه ســینی هــای اســپالیس 
12 فیبــر  1TUP بــه طــور کامــل مونتــاژ شــود.در ســمت راســت، 
اتصــاالت پــچ کــورد هــا، کابــل  هــا، پیگتــل  هــا، تــا ۳6 آداپتــور

   SC. E-2000 یــا LC Duplex و یــا LC 72 قــرار دارد. ورودی 
کابــل بــرای کابــل roundا12 )قطــر 16 میلیمتــر( یــا 1۴۴ کابــل 

subscriber و drop اســت.

ــای  ــدگان FTTH کمک ه ــه کنن ــه ارائ ــد ب ــای جدی ــه ه جعب
ــده  ــرای آین ــود را ب ــا خ ــال آنه ــن ح ــد. در عی ــادی می کنن زی
ــتری را  ــای بیش ــل ه ــد کاب ــی توانن ــرا م ــد زی ــاده می کنن آم

ــد. ــم کنن ــف متراک ــارف مختل ــرای مص ب

Polaris-box 6 شــرکت آر انــد ام )R&M( مفتخــر اســت کــه خانــواده جدیــد خــود را معرفــی 
کنــد. آر انــد ام )R&M( در حــال توســعه طیــف گســترده ای از Polaris-boxهــای 16، 24 و 
 )FTTH( 36 اســت. ایــن محصــوالت امکانــات بیشــتری را بــرای ارائــه دهنــدگان فیبــر بــه خانــه

ــد. ــم می کنن فراه

اخبار

TM

TM
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ــده  ــا نماین ــوان تنه ــاط به عن ــرکت الوان ارتب ش

رســمی شــرکت آر انــد ام (R&M) در ایــران 

مفتخــر اســت کــه در طراحــی، اجــرا و پشــتیبانی 

راهــکار هــای جامــع ICT بــا اســتفاده از محصوالت 

ــت  ــته اس ــد ام (R&M) توانس ــت آر ان ــا کیفی ب

ــرانجام  ــه س ــون ب ــددی را تاکن ــای متع پروژه ه

برســاند.  اکنــون واحــد مارکتینــگ الوان ارتبــاط 

ــرای  نســخه فارســی ایــن گاهنامــه ارزشــمند را ب

اســتفاده مخاطبیــن آمــاده کــرده اســت. لطفــا مــا 

ــد . ــع فرمایی ــود مطل ــمند خ ــرات ارزش را از نظ
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