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بازارمراکزدادهبهارتفاعاتجدیدیصعودمیکند

تـــراکمباالدرپــچپـــنلزاویهدار

Netscale 72 / Netscale 120
انتخابیهوشمندانهبرایکمالگـراها

شــناختوســرمـــایـــهگــذاری
 )Digitalization(بررویمزایایدیجیتالیشدن
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امــروزه اهمیــت حیاتــی کابــل  کشــی آینــده نگــر بــر هیچ کــس 
ــداد  ــه تع ــیده ایم ک ــه ای رس ــه نقط ــون ب ــت. اکن ــیده نیس پوش
بیشــتری از افــراد بــه دیجیتالــی کــردن کارهــای روزمــره خــود 
ــد  ــال رش ــرعت در ح ــه س ــر داده ب ــد. مقادی ــت می دهن اهمی
ــز  ــا نی ــال آن ه ــرای انتق ــا ب ــوع تقاض ــن موض ــا ای ــتند و ب هس
ــت.  ــق اس ــال رون ــز داده در ح ــت مرک ــود. صنع ــتر می ش بیش
ــال  ــری در ح ــرویس های اب ــا س ــاوری ب ــای فن ــیاری از غول ه بس
ــن  ــتند. در عی ــد هس ــای جدی ــزی hyperscalers ه برنامه ری
حــال راهکارهــای لبــه )edge( بیشــتر و بیشــتری و در مقیــاس 
 )mobile micro data centers( ــراه ــک هم ــز داده کوچ مراک
ــگاه کنیــد  ــاز اســت. هــر کجــا کــه ن ــروژه مــورد نی در محــل پ
فناوری هــای جدیــد در حــال پــر و بــال گرفتــن هســتند. 
ــر  ــت ب ــیدن از 100 گیگابی ــال رس ــبکه در ح ــال ش ــرعت انتق س
ثانیــه بــه 400 تــا 800 گیگابیــت در ثانیــه اســت. شــما می توانیــد 
ــی  ــه تخصص ــماره از مجل ــن ش ــوس ای ــاالت فوک ــه مق ــا مطالع ب
CONNECTIONS شــرکت آر انــد ام )R&M( دربــاره ایــن 

ــد. ــتر بدانی ــات بیش موضوع

همــه در مــورد گســترش سیســتم آنتــن شــبکه تلفــن 
می خواهنــد  ارائه دهنــدگان  می کننــد.  صحبــت  همــراه 
زیرســاخت های خــود را بــه صــورت هوشــمندانه گســترش 
ــلول  ــای س ــا آنتن ه ــی آن را ب ــق حت ــی از مناط ــد و در بعض دهن
 5G ــل ــده نس ــا از عه ــد ت ــل کنن ــک )small cell( تکمی کوچ
ــاز  ــرمایه گذاری و نی ــن س ــب بی ــادل مناس ــاد تع ــد. ایج برآین
مشــتری ضــروری اســت. آر انــد ام )R&M( همچنیــن بــرای ایــن 
ــدی  ــده جدی ــع کنن ــتم های توزی ــعه سیس ــال توس ــور در ح منظ
اســت. وقتــی شــهرها بــه  شــهرهای هوشــمند تبدیــل می شــوند، 
ــد ام  ــرکت آر ان ــد. ش ــده دارن ــی را برعه ــش مهم ــا نق آن ه

)R&M( در سراســر جهــان در پروژه هــای بیشــماری از ایــن 
ــد. ــکاری می کن ــوع هم ن

 All-over-IP در بخــش اتوماســیون ســاختمان، راهکارهــای
 field bus ــتم های ــرای سیس ــده ای ب ــدوار کنن ــن امی جایگزی
هســتند. کل فنــاوری ســاختمان بــه صــورت یکنواخــت از طریــق 
ــل  ــتم عام ــد. از سیس ــرار می کن ــاط برق ــی ارتب ــبکه داده محل ش
ــتفاده از  ــا اس ــوان ب ــز را می ت ــی، همه چی ــتگاه های انتهای ــا دس ت
ــتگاه های  ــن دس ــن اولی ــر ای ــاوه ب ــرد. ع ــل ک ــط RJ45 متص راب
ــا SPE در  ــال Single Pair Ethernet ی ــوژی انتق دارای تکنول
ــال  ــاوری اتص ــبکه و فن ــون ش ــدند. اکن ــازار ش ــال 2020 وارد ب س
ــه صرفه تــر می شــوند. اطاعــات بیشــتر در مــورد  نیــز مقــرون ب

ایــن موضوعــات را در بخــش تِرندهــا مطالعــه کنیــد.

روش سرمایه گذاری ارزش آن را اثبات می کند
ادامــه  را  خــود  ســرمایه گذاری  مســیر   )R&M( ام  انــد  آر 
ــی  ــرکت چین ــب  ش ــا تصاح ــرکت ب ــن ش ــون ای ــد. اکن ــی ده م
آپریــل ســال  Durack Intelligent Electric Co. Ltd. در 
داده  مراکــز  بــرای  را  می توانــد محفظه هایــی  اکنــون   ،2019
ــد.  ــه ده ــن ارائ ــازار چی ــرای ب ــه اول ب ــود، در درج ــاژوالر خ م
ــاد  ــال ایج ــد ام )R&M( در ح ــرکت آر ان ــتا ش ــن راس در همی
ــی  ــورت محل ــه ص ــوارد ب ــن م ــاژ ای ــرای مونت ــی ب ظرفیت های
 .Optimum Fiberoptics Inc ــرکت ــه ش ــتیابی ب ــت. دس اس
ــل  ــرکت را تکمی ــن ش ــای ای ــز فعالیت ه ــد نی ــج مریلن در الکری
ــی  ــنگتن دی س ــز داده واش ــه مراک ــی ب ــکان دسترس ــرده و ام ک
ــای  ــن کابل ه ــد. همچنی ــم می کن ــمالی را فراه ــای ش و ویرجینی
فیبــر نــوری کارخانــه ایــن شــرکت در جمهــوری چــک در حــال 
دســتیابی بــه مقادیــر عملکــردی عالــی بــا کانکتورهــای آر انــد ام 

)R&M( هســتند. ایــن کارخانــه تنهــا در طــی چنــد مــاه از ســال 
ــد.  ــازی ش ــازی و نوس ــته مدرن س گذش

از جملــه مــوارد دیگــر، مشــتری مداری در مرحلــه توســعه 
محصــول از مــوارد کلیــدی اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار 
ــه  ــه ب ــت عرض ــا قابلی ــی ب ــب راهکارهای ــن ترتی ــه ای ــرد. ب گی
ــی  ــه کمــک ســایت های توســعه جهان ــد. ب ــازار توســعه یافته ان ب
و شــبکه ای، شــرکت آر انــد ام )R&M( قــادر اســت بــه ســرعت 
ــه هــر نیــاز محلــی واکنــش نشــان دهــد. مطالعــه مــوردی در  ب
مــورد شــریک آر انــد ام، Instakom در بــازار داخلــی ســوئیس 

ــد. ــان می ده ــا نش ــوع را کام ــن موض ای

آر انــد ام )R&M( تعــداد بســیاری زیــادی از محصــوالت و 
سیســتم های جدیــد آینده نگــر را در ســال 2019 بــه بــازار 
عرضــه کــرده اســت. اکنــون در ســال 2020 منتظــر نوآوری هــای 

ــید! ــتر باش بیش

اتــصـاالت هــوشـمنــد:
از لـبـه )Edge( تا 
Hypersca ler
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 All Over IP مزایای

آنتن ها: زنده باد تنوع!

شناخت و سرمایه گذاری بر روی مزایای دیجیتالی 
)R&M( توسط آر اند ام )Digitalization( شدن

ارسال فیبر نوری به مکان های دور؟

برنامه ریزی برای کابل کشی در اسـرع وقـت

بیمارستانی متصل به شبکه در دریاچه ژنو

همکاری نمونه و پایدار شرکت آر اند ام 

)R&M( با شرکت Instakom زوریخ

R&M کاهش تراکم با

یک اداره پلیس در شهر Poznan لهستان 
مانیتورینگ شکبه خود را به صورت خودکار 

انجام می دهد

برای شاهکار معماری

Netscale 72 / Netscale 120

تراکم باال در پچ پنل زاویه دار با 48 پورت

کابل های فیبرنوری در اندازه های دقیق 

 Simplex از نوع LC-QR و حاال کانکتور

MPO - اکنون با QR اضافی

 Patching بی نقص

inteliPhy net مدیریت شبکه چقدر می تواند 
راحت انجام شود؟

RJ45 مجموعه ای از ماژول های

)R&M( های شرکت آر اند امPolaris box
FFTH در همه اندازه ها

FO Field 2.0 برای کابل های پروانه ای

R&M اکنون

دارای گواهینامه ISO 45001 است

مالکیت در چین

بازار مراکز داده به ارتفاعات جدیدی صعود می کند

مدیرعامل: دکـترآزاد معروفـی
مدیر مارکتینگ: سیروس پژمان

گردآوری مطالب و ترجمه:
 نگار بیدل - نیلوفر بیدل

صفحه آرایی: مهدی مرادی بیدار
تلفن: 8894۳424-021 )داخلی 5(

تهران - صندوق پستی ۳44 -159۳7۳۳479
www.LavanCom.com : نشانی اینترنتی
Marketing@LavanCom.com : ایمیل

با اسکن این QR code به شماره های
کنید. پیدا  دسترسی  کانکشن  قبلی 

فهرست
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ــدگان آن را  ــز داده تامین کنن ــش مرک ــود بخ ــک صع ــدون ش ب
ــد  ــا مگاترن ــت. ده ه ــرده اس ــه رو ک ــادی روب ــای زی ــا چالش ه ب

ــت. ــده اس ــمگیر ش ــد چش ــن رش ــث ای ــال باع دیجیت
ــال کار  ــاال در ح ــرعت ب ــا س ــا ب ــین ها دائم ــال، ماش ــن ح ــا ای ب
هســتند. عــاوه بــر ایــن الزم اســت در ایــن زمینــه توســعه هایی 
صــورت گیــرد تــا انتقــال داده و ذخیــره آن بــا باالتریــن ســرعت 
ممکــن شــود. مشــتریان خدمــات درجــه یــک را انتظــار دارنــد. 
داده هــا و برنامه هــای کاربــردی آن هــا بایــد همیشــه بــه صــورت 

صــد درصــد و بادرنــگ در دســترس باشــد.

وضعیــت هنــوز خیلــی بحرانــی نیســت. بــا ایــن وجــود، امــروزه 
اپراتورهــای مراکــز داده مجبورنــد کنتــرل دقیــق ســرمایه گذاری 
ــت  ــا دق ــازار را ب ــعه ب ــن توس ــی و همچنی ــای عملیات و هزینه ه
بیشــتری نســبت بــه گذشــته انجــام دهنــد. آن چــه اهمیــت دارد 
ــت،  ــن، رقاب ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــتم اس ــی سیس ــری از خراب جلوگی

ــص،  ــنل متخص ــود پرس ــرژی و نب ــات ان ــدن، الزام ــی ش دیجیتال
اُپراتورهــا را وادار می کنــد از خــود واکنــش نشــان دهنــد. 
ــریع تر،  ــز داده را س ــه مراک ــت ک ــن اس ــد ای ــوژی جدی تکنول
ــد  ــر می توان ــن ام ــازد. ای ــر س ــر و ایمن ت ــر، اقتصادی ت چابک ت
بــه بهتریــن نحــو انجــام شــود اگــر بتــوان آن هــا را بــه صــورت 
ــد  ــژه می توان ــور وی ــبکه به ط ــش ش ــرد. بخ ــرل ک ــودکار کنت خ
ــر مراکــز داده کمــک کنــد. در ادامــه مــا  ــدازی کارآمدت ــه راه ان ب
ــی الزم  ــم ول ــام می دهی ــز انج ــی و متمرک ــی اجمال ــک بررس ی
ــی  ــورد بررس ــق م ــور دقی ــد به ط ــاق می افت ــه اتف ــت آن چ اس

قــرار گیــرد.

اعداد، داده ها، ترندها
ــد را  ــاالنه 4 درص ــد س ــازار Arizton رش ــات ب ــرکت تحقیق ش
ــازار بیــن المللــی مرکــز داده پیش بینــی می کنــد. طبــق  ــرای ب ب
ــد را  ــاالنه 6 درص ــد س ــا رش ــازار اروپ ــه A.T. Kearney، ب گفت

ــن  ــه ای ــد ک ــان می ده ــی نش ــن بررس ــد و همی ــه می کن تجرب
ــد.  ــد ش ــا خواه ــد در اروپ ــغل جدی ــاد ۳40000 ش ــه ایج ــر ب منج
ــل  ــی دالی ــه از یک ــد ک ــش می یاب ــد افزای ــا 50 درص ــه ت بودج
آن محافظــت از داده هــا اســت. عــاوه  برایــن، دو ســوم مدیــران 
ــتند  ــل هس ــد مای ــرار گرفته ان ــی ق ــورد بررس ــه م ــی ک اروپای
ــارج از  ــد و در خ ــاهده کنن ــل مش ــز داده را در مح ــتر مراک بیش

ــد. ــرار نگیرن ــور ق کش

ــن  ــد و بســیار امیــدوار کننــده کشــور نتیجــه ای بازارهــای جدی
ــیل  ــال Data Economy پتانس ــوان مث ــه عن ــتند. ب ــر هس ام
ــال  ــا س ــد ت ــز داده هن ــازار مراک ــرای ب ــارد دالری را ب 7 میلی
ــازار  ــاختاری، ب ــات س ــق تحقیق ــد. طب ــی می کن 202۳ پیش بین
اجــاره ای در منطقــه آســیا و اقیانوســیه هــر ســاله ۳9.2 درصــد 
در حــال رشــد اســت. روســیه در نظــر دارد تــا ســال 2024 حــدود 
ــی  ــر مل ــرم اب ــک پلت ف ــدازی ی ــرای راه ان ــارد دالر ب 7.4 میلی

بازار مراکز داده به ارتفاعات جدیدی صعود می کند
امــروزه بــازار مراکــز داده بــرای کارشناســان شــبکه یــک افــق بی مــرز اســت. ابــر، 
ــد ام  ــتند. آر ان ــود هس ــال صع ــال در ح ــه س ــال ب ــاره ای س ــز داده اج ــه و مراک لب

ــت. ــرار داده اس ــورد بررســی ق ــه را م ــن زمین )R&M( ای

فوکوس



 CONNECTIONS 57 |  1399 www.Lavancom.com5

ســرمایه گذاری کنــد. طیــف گســترده ای از مراکــز داده در آفریقــا 
ــوند. ــاخته می ش ــی س ــکای جنوب و آمری

طبــق اطاعــات IDC و Seagate، میــزان داده در سراســر جهــان 
ــال 2016  ــده در س ــت ش ــزان ثب ــر می ــال 2025، 10 براب در س
ــال  ــه در س ــد ک ــار دارن ــازار IHS انتظ ــران ب ــود. ناظ ــد ب خواه
20۳0 حــدود 125 میلیــارد دســتگاه دائمــا داده هایــی را در زمینــه 

ــد. ــد کنن ــیا )IoT( تولی ــت اش اینترن

مگاترندهای دیجیتال که موجب صعود مراکز داده می شود:

• انتشار ویدیو، بازی )gaming( ، شبکه های اجتماعی
• داده های بزرگ )big data(، باک چین، ابر، خدمات نرم افزاری

• هوش مصنوعی، یادگیری ماشین
• خدمات 5G ، برنامه های کاربردی بادرنگ

• اینترنت اشیا)IoT( ، صنعت دیجیتالی
• تجارت آناین، تبلیغات، رسانه ها

• شهرهای هوشمند، ساختمان های هوشمند
ــی Hohhot درInner • امنیت داده ها ــاری، در نزدیک ــر معم ــری از نظ ــش اب ــز داده رایان ــته ترین مراک ــن و برجس ــی از بزرگ تری یک

ــد. ــدازی ش ــی China Mobile راه ان ــرکت مخابرات ــط ش ــز داده توس ــن مرک ــت. ای Mongolia  اس
WZMH Architects طرح گرافیکی از

چهار تِرند که بازار مراکز داده را تغییر می دهند:
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بزرگ و کوچک
ــز داده  ــرای مراک ــردی ب ــه ف ــر ب ــته بندی منحص ــروزه دس ام
ــا  ــز داده ب ــه در راس آن مراک ــود دارد ک ــنترها( وج ــا س )دیت
ــود دارد.  ــا( وج ــاال )hyperscale data centerه ــت ب ظرفی
ــاره ای،  ــرو، اج ــز داده میک ــامل مراک ــر ش ــته بندی های دیگ دس
ــای  ــتم  اپراتوره ــت سیس ــود و در نهای ــازمانی می ش ــه و س لب
اصلــی شــبکه کــه عبارتنــد از: مراکــز داده مخابراتــی، هتل هــای 

حامل و نقاط تبادل.
ــز  ــازار مراک ــال 202۳ ب ــا س ــده، ت ــام ش ــات انج ــق تحقیق طب
ــا ۳60  ــم تقریب ــه حج ــاال )hyperscale( ب ــت ب ــا ظرفی داده ب
ــت.  ــد آن 26% اس ــرخ رش ــه ن ــید ک ــد رس ــارد دالر خواه میلی
درســال 2018 تحقیقــات Synergy، 4۳0 مرکــز داده بــا ظرفیــت 

ــاال )hyperscale( در سراســر جهــان ثبــت کــرده اســت کــه  ب
40% آن هــا در ایــاالت متحــده، 8% در چیــن و %6 در ژاپــن قــرار 

ــتند. ــزی هس ــه برنامه ری ــر در مرحل ــورد دیگ ــد و 1۳2 م دارن

ــتند.  ــه هس ــادی مواج ــود اقتص ــا رک ــازمانی ب ــز داده س ــاختی. مراک ــرمایه گذاری های زیرس ــدت س ــد م ــه بلن مقایس
ــد. ــرمایه گذاری می کنن ــری س ــز داده اب ــه مراک ــتر در زمین ــتر و بیش ــاله بیش ــر س ــات ه ــدگان خدم ارائه دهن

ــد  ــه چن ــق ب ــا( متعل ــاال )HDCه ــت ب ــا ظرفی ــز داده ب مرک
ــوگل،  ــوک، گ ــدو، فیس ب ــازون، بای ــا، آم ــی باب ــت: عل ــرکت اس ش
مایکروســافت، Tencent و غیــره کــه درآمــد سیســتم های 
آن هــا ســاالنه 20% رشــد داشــته اســت. در ســال 2018، اپراتورهــا 
ــد  ــرمایه گذاری کرده ان ــای HDC س ــارد دالر در پروژه ه 120 میلی

ــت. ــته اس ــدی داش ــش 45 درص ــک افزای ــه ی ک

ــه اختصــار ــا colocation کــه ب بخــش مراکــز داده اجــاره ای )ی
عملیاتــی  مدل هــای  توســط  می شــود(  گفتــه  نیــز   colo
متنوعــی توصیــف می شــود. تحقیقــات BCC می گویــد کــه ایــن 
بــازار پراکنــده شــاهد رشــد ســاالنه 15.4 درصــدی بــوده اســت 
ــا  ــد. تقاض ــارد دالر برس ــه 54.8 میلی ــال 2020 ب ــاال در س و احتم
ــای  ــه مزای ــرا شــرکت ها ب ــه رشــد اســت زی ــه رو ب ــن زمین در ای
برون ســپاری پــی برده انــد و در پــی آن می تواننــد بــر روی 

ــوند. ــز ش ــود متمرک ــی خ ــارت اصل تج

)edge( فرصت های ایجاد شده در لبه
مراکــز داده لبــه )edge data centerهــا( آینــده خوبــی دارند. 
ــد در  ــادی از داده هــا بای ــر زی ــه دلیــل این کــه در آینــده مقادی ب
لبــه فضــای ابــری در دســترس باشــند و به طــور موقــت ذخیــره 

و تجزیــه و تحلیــل شــوند.

 )edge( ــه ــازار لب ــه Alliedmarketresearch، ب ــق گفت طب
ــم  ــه حج ــد و ب ــد می کن ــاالنه ۳2.8% رش ــال 2025 س ــا س ت
ــک نظرســنجی توســط  ــق ی ــی رســد. مطاب ــارد دالر م 16.6 میلی
پروژه هــای  دارنــد  انتظــار  لبــه  ارائه دهنــدگان   ،Vertiv
محاســبات لبــه )edge computing( تــا ســال 2025 بــه 

ــد. ــش یابن ــزان 226% افزای می

ــال  ــال 26.1% در ح ــر س ــی ه ــک موبایل ــز داده کوچ ــازار مرک ب
ــم 8.47  ــا حج ــی ب ــارت جهان ــک تج ــا ی ــت. بازاره ــد اس رش
ــوان  ــه عن ــب ب ــا اغل ــد. آن ه ــن می زنن ــارد دالر را تخمی میلی
مراکــز داده کانتینــری اجــرا می شــوند. آن هــا بــه طــور 
انعطاف پذیــر در هــر مکانــی کــه تــوان محاســباتی ســریع مــورد 

ــود. ــتفاده می ش ــد، اس ــاز باش نی

فوکوس
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بیرون از ساختمان
ــا و  ــازمان ه ــه س ــه ک ــل محوط ــا داخ ــازمانی ی ــز داده س مراک
ــا  ــد، ب ــدازی می کنن ــود راه ان ــروژه خ ــل پ ــان در مح متخصص
ــد  ــر معتقدن ــازار در گارتن ــران ب ــت. ناظ ــده اس ــه ش ــود مواج رک
ــداول  ــز داده ســازمانی مت ــا ســال 2025 حــدود 80% مراک ــه ت ک

برکنــار می شــوند.

ــه  ــی رود، ب ــن م ــازمانی از بی ــز داده س ــرداری از مراک ــره ب به
ــر  ــبت cloud و colo کمت ــه نس ــا ب ــی آن ه ــه کارای ــل این ک دلی
ــرمایه گذاری  ــت، س ــرل و امنی ــه کنت ــوط ب ــف مرب ــوده و وظای ب
ــز  ــا نی ــنل آن ه ــرداری و پرس ــره ب ــه به ــوط ب ــای مرب و هزینه ه
ــه دهنــدگان  ــه ارائ ــه ب بیشــتر اســت. اتصــاالت پرســرعت افزون
خدمــات cloud، WAN و اینترنــت غالبــا دارای نقــص هســتند.

طیف گسترده ای از نیازهای مراکز داده
امــروزه نیازهــای مراکــز داده بایــد از چندیــن منظــر مــورد توجــه 

قــرار گیرنــد:
ــن  ــد. در عی ــاج دارن ــتری احتی ــای بیش ــه فض ــز داده ب • مراک
ــا تراکــم بــاال نیــاز دارنــد تــا  حــال ، آن هــا بــه زیرســاخت های ب
ــور  ــد به ط ــار دارن ــه در اختی ــی ک ــای گران بهای ــد از فض بتوانن

ــد. ــتفاده کنن ــد اس کارآم

• آن هــا بــه امنیــت کامــل احتیــاج دارنــد زیــرا ســارقان داده هــر 
لحظــه در کمیــن هســتند.

• آن هــا بایــد به طــور خــودکار کنتــرل و هدایــت شــوند 
ــا و  ــتگاه ها، کابل ه ــد دس ــی نمی توانن ــه تنهای ــراد ب ــرا اف زی

پورت هــا را مدیریــت کننــد.
ــز در  ــز داده نی ــی مرک ــه کابل کش ــوط ب ــارات مرب ــا انتظ طبیعت
حــال افزایــش اســت و پهنــای بانــد 40 و 100 گیگابیــت بــر ثانیــه 

ضــروری اســت.

»مقدار داده ها سریع تر از امکان انتقال آن ها در 
حال رشد هستند.«

Mark Bregman, NetApp

دسته بندی مراکز داده
)Hyperscale( مراکز داده با ظرفیت باال

ــداد  ــا تع ــت ب ــل کشــی 100 گیگابیــت اترن ــا حــدود 5000 ســرور، 500 رک، کاب ــر بزرگــی ب ــز داده شــامل سیســتم های مقیاس پذی ــن مراک ای

فیبــر بــاال و هــزاران متــر مربــع فضــای قابــل اســتفاده هســتند. وظایــف: مراکــزی بــرای داده هــای بــزرگ )big data( و رایانــش ابــری، 

ــازی و  ــال، مجازی س ــانه های دیجیت ــن، رس ــرای باک چی ــرم ب ــه پلتق ــازی، تهی ــه، ذخیره س ــزاری جداگان ــخت افزاری و نرم اف ــات س خدم

ــود. ــاص خ ــای خ ــتم ها و تکنولوژی ه ــتفاده از سیس ــی و اس ــوش مصنوع ه

Colocation
ــابه  ــترک و مش ــی مش ــی، میزبان ــرده فروش ــی، خ ــده فروش ــتاجر، عم ــد مس ــاری چن ــای تج ــرای مدل ه ــی ب ــاح عموم Colocation اصط

ــات و  ــاوری اطاع ــری، فن ــات اب ــن خدم ــت و همچنی ــزات، مدیری ــا، تجهی ــاالت، پلتفرم ه ــاخت ها، اتص ــا، زیرس ــدگان اتاق ه ــت. ارائه دهن اس

ــر  ــاد امکان پذی ــردی و ابع ــای کارب ــا، برنامه ه ــد راهکاره ــا می توانن ــد. آن ه ــه می دهن ــد ارائ ــا خری ــاره ی ــرای اج ــزاری را ب ــات نرم اف خدم

ــر.  ــات انعطاف پذی ــرای خدم ــز ب ــای مجه ــا رک ه ــه ت ــی گرفت ــه های خال ــوند. از قفس ــامل می ش ــترده ای را ش ــف گس ــه طی ــد ک ــه دهن را ارائ

ــد. ــده بگیرن ــر عه ــان ب ــی را خودش ــاخت های اختصاص ــرل زیرس ــدازی و کنت ــد راه ان ــتریان Colo می توانن مش

مراکز داده سازمانی
ــا  ــرداری آن ه ــاخت و بهره ب ــزی، س ــی، برنامه ری ــن مال ــوولیت تامی ــا مس ــتند. اپراتوره ــف هس ــای مختل ــازمانی در اندازه ه ــز داده س مراک

ــاوری  ــزات فن ــه تجهی ــف: تهی ــوند. وظای ــت می ش ــود یاف ــس خ ــه پردی ــوال در محوط ــتم ها معم ــن سیس ــد. ای ــده می گیرن ــود برعه را خ

اطاعــات، پلتفرم هــا، نــرم افزارهــا، ذخیره ســازی و غیــره بــرای مصــارف داخلــی  و در برخــی مــوارد نیــز خدمــات ابــری. اندازه هــا: از یــک 

رک یــا ســرور منحصــر بــه فــرد گرفتــه تــا چنــد صــد ســرور.

)edge( مراکز داده لبه
دســته بندی آن هــا شــامل سیســتم های بــا ظرفیــت بــاال یــا فرمــت رک یــا کانتیرهــای کنتــرل شــده از راه دور می شــود و بــه انــدازه یــک 

مرکــز داده ســازمانی گســترش مــی یابــد. مهم تریــن وظیفــه: ارائــه عملکــرد محاســباتی در حاشــیه ابــر و شــبکه های گســترده بــا حداکثــر 

ــن مراکــز داده در  ــه محــل عملیــات باشــد و فشــار شــبکه را کاهــش دهــد. ای ــه ب ــن فاصل ــه ای کــه در نزدیک تری ــه گون ســرعت ممکــن ب

محلــی واقــع شــده اند کــه تعــداد زیــادی از داده هــای فضــای ابــر بــه صــورت بادرنــگ مــورد نیــاز هســتند. جایــی کــه مقادیــر زیــادی از 
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ــا  ــون ب ــاال )hyperscale( اکن ــت ب ــا ظرفی ــز داده ب مراک
ــوند.  ــرا می ش ــه اج ــر ثانی ــت ب ــرعت 200 و 400 گیکابی س
 800Gbit/s ــرای ــوری ب ــر ن ــای فیب ــش رو راهکاره ــق پی اف
ــن  ــرای ای ــل ب ــا راه ح ــوری تنه ــر ن ــت. فیب و 1.6Tbit/s اس
اتصــاالت اســت کــه بســته بــه الزامــات و معمــاری می توانــد 
چند حالتــه  یــا   )singlemode( تک حالتــه  فیبــر 

باشــد.  )multimode(

مسیرهای ترافیکی جدید
در مراکــز داده بــزرگ )مــگا دیتــا ســنترها( داده هــای 
ــوژی  ــود. توپول ــال می ش ــارج ارس ــل و خ ــه داخ ــتری ب بیش
سلســله مراتبــی شــبکه ســنتی بــا ســطوح هســته، تجمیــع و 
ســطح دسترســی بــه ســادگی نمــی توانــد از پــس آن برآیــد 
ــوند.  ــم می ش ــی آن متراک ــیرهای ترافیک ــا در مس و داده ه
ــش  ــر را کاه ــده leaf spine تاخی ــدی ش ــاری مش بن معم
ــع  ــی متقاط ــا کابل کش ــبکه ای ب ــش ش ــون م ــد. اکن می ده
تضمیــن می کنــد کــه ســوییچ ها در ســطح دسترســی، 
ــتند. ــر نیس ــای دور از یکدیگ ــش از hop ه ــزی بی ــر چی دیگ

پتانسیل فیبر نوری
ــش  ــال افزای ــا در ح ــداد فیبره ــل، تع ــل و نق ــطح حم در س
ــه  ــز داده ب ــه، مراک ــر ثانی ــت ب ــرای 40 و 100 گیگابی ــت. ب اس
ــد.  ــاز دارن ــوازی نی ــای م ــورت جفت ه ــه ص ــر ب ــت فیب هش
ــاز دارد.  ــر نی ــت فیب ــا ۳2 جف ــه 16 ی ــر ب ــرعت های باالت س
بنابرایــن تراکــم کابل کشــی بایــد افزایــش یابــد. دقــت فیبــر 
ــرده  ــدا ک ــیاری پی ــت بس ــته اهمی ــبت گذش ــه نس ــوری ب ن
 Pulse Amplitude Modulation 4 ــال ــرای مث ــت. ب اس
ــه بیشــترین میــزان حــذف نویــز ممکــن نیــاز  ــا PAM4 ب ی
ــیگنال  ــال س ــه انتق ــه )WDM( ب ــوج چندگان ــول م دارد. ط
بســیار دقیــق و بــه ویــژه نــوع کابــل مناســب نیــاز دارد ایــن 

ــاز دارد. ــرمایش نی ــزر و س ــرای لی ــرژی ب ــه ان ــوژی ب تکنول
ــای  ــروش پورت ه ــی ف ــر پیش بین ــت. تصوی ــز داده اس ــای مراک ــه دنی ــال ورود ب ــا 400G در ح ــرعت 400Gbit/s ی س

ــود. ــی breakout 8x50G و 4x100G می ش ــامل کابل کش ــه ش ــد ک ــان می ده ــریع تر را نش ــوییچ های س ــا س ــوییچ ی س

معمــاری شــبکه مراکــز بــزرگ در حــال تغییــر اســت. Leaf spine نــام مفهــوم جدیــد زیرســاخت های مش بنــدی شــده 

)R&M( اســت و باعــث کاهــش تاخیــر می شــود. طــرح گرافیکــی: آر انــد ام

 4x100G 8 وx50G 400 شامل پیاده سازیG اتصاالت پورت
Dell’Oro :منبع

4G/100G/400G سیر تکاملی بازار
پیش بینی پورت سوییچ

فوکوس
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 hyperscale( ارائه دهندگان مراکز داده با ظرفیت باال
)data center

سایت های مرکز داده براساس کشور - دسامبر 2018 

سهم بازار اپراتورهای مرکز داده با ظرفیت باال )hyperscale data center( براساس کشور.
hyperscale data center :منبع

بــه  پســیو  مــوازی  اپتیک هــای  دیگــر  طــرف  از 
متکــی  زیرســاخت ها  متراکــم ســازی  و  مقیاس پذیــری 
اســت کــه در ایــن صــورت از رک هــا بهتــر اســتفاده می شــود، 
ــرژی  ــه ان ــازی ب ــود و نی ــا می ش ــی در فض ــث صرفه جوی باع
ــد  ــز داده می توانن ــوازی، مراک ــای م ــاس اپتیک ه ــدارد. براس ن
ــد. در  ــا یابن ــا ارتق ــال داده ه ــدی انتق ــطح بع ــه س ــرعت ب ــه س ب
واقــع کاری کــه بایــد انجــام شــود ایــن اســت کــه آن هــا را قطــع 

ــد. ــل کنی و وص

تخصص مورد نیاز
ــژه ای را  ــای وی ــز داده فرصت ه ــازار مرک ــر ب ــال حاض در ح
ــی  ــان کابل کش ــه متخصص ــه ب ــن زمین ــارکت در ای ــرای مش ب
ــکاری  ــه هم ــل ب ــد مای ــان بای ــد. کارشناس ــه می ده ارائ
نزدیــک بــا ارائه دهنــدگان انعطاف پذیــر باشــند بــرای 

ــد. ــم بگیرن ــریع تصمی ــاره س ــرمایه گذاری دوب س

آر انــد ام )R&M( از اپراتورهــا، مدیــران و تکنســین های 
مراکــز داده و همچنیــن برنامه ریــزان ، مدیــران پــروژه و 
ــه  ــه تجرب ــن ده ــول و چندی ــعه محص ــا توس ــا ب نصبان ه
ــاب  ــه در انتخ ــزی و چ ــه در برنامه ری ــد. چ ــتیبانی می کن پش

محصــول، ارائــه راهکارهــای جامــع کابــل کشــی، لجســتیک 
و یــا حتــی در کارهــای پذیــرش و نگهــداری رســمی. 
ــد Netscale و  ــی مانن ــه کابل کش ــوط ب ــای مرب نوآوری ه

QuickRelease توســط آر انــد ام )R&M( باعــث صرفه جویــی در 

ــود. ــان می ش ــکان و زم ــه، م هزین

راهکار آر اند ام )R&M( برای مراکزداده کارآمد

• تراکــم بــاال: پــچ پنل هــای فیبــر نــوری Netscale می توانــد 

ــورت را در هــر واحــد یــک رک 19 اینچــی جــای دهــد  ــر 120 پ حداکث

ــش  ــن بخ ــان در ای ــته بندی جه ــم دس ــزان تراک ــن می ــن باالتری ــه ای ک

ــت. اس

• امــکان ارتقــا راحــت: Netscale 72 راه را بــرای ارتقــا همــوار 

ــتیبانی  ــی BASE8 و BASE12 پش ــرم از کابل کش ــن پلتف ــد. ای می کن

. می کنــد

پــورت  کابل هــای   ،R&M TAP ماژول هــای  بــا  اتوماســیون:   •

مانیتورینــگ و سیســتم مدیریــت زیرســاخت R&MinteliPhy، مراکــز 

 ،end-to-end ،ــزی، از راه دور ــورت مرک ــبکه را به ص ــاالت ش داده اتص

ــد. ــرل می کن ــگ کنت ــورت بادرن ــودکار و به ص خ

توصیه ها
ــا  ــق و ب ــیار دقی ــع، بس ــورت جام ــز داده را به ص ــی مرک - کابل کش

ــد. ــزی کنی ــده برنامه ری ــا در آین ــدف ارتق ه

• تکنولــوژی شــبکه بایــد بتوانــد بــه ســرعت بــا نیازهــای جدیــد 

ماننــد ظرفیــت بیشــتر، پهنــای بانــد باالتــر و غیــره ســازگار شــود.

- مــوارد اساســی ماننــد تراکم بــاال، تاخیــر، افزونگــی، اتوماســیون، 

تعمیــر و نگهــداری ســاده را در نظــر بگیریــد.

ــد  ــده می توانن ــربندی ش ــش س ــاژوالر و از پی ــتم های م - سیس

به ســرعت و بــدون هیچ گونــه خطــا و عوارضــی پیاده ســازی 

ــوند. ش

ــرای  ــرورت ب ــک ض ــی ی ــان عملیات ــت اطمین ــن قابلی - تضمی

تکنولــوژی شــبکه اســت. مراکــز داده نبایــد از کار بیافتنــد. 

- کنتــرل و مانیتورینــگ خــودکار کابل کشــی بایــد جزیــی 

ــارت  ــدون نظ ــد ب ــری نبای ــچ فیب ــد. هی ــر از آن باش ــی ناپذی جدای

ــد. ــی بمان باق
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ــبزی را  ــای سرس ــود  حیاط ه ــای خ ــرون از اتاق ه ــاران بی بیم
ــار  ــاختمان چه ــتند. س ــدا هس ــر و ص ــق س ــه عای ــد ک می بینن
ــای  ــه کوه ه ــس زمین ــت. در پ ــر اس ــی نورگی ــمتی دارای نمای قس
آلــپ، بخش هــای Vaud و Valais قــرار دارنــد. عــاوه بــر ایــن 
ــوپ  ــرخ چ ــت س ــک درخ ــد ی ــی مانن ــه های ــه جاذب ــوان ب می ت
ــهر  ــا ش ــو، Swiss Riviera، ب ــه ژن ــرقی دریاچ ــاحل ش و س

ــرد. ــاره ک ــتویال Montreux اش فس

 Hôpital همــه این هــا تجربــه جدیــدی را بــرای بیمــاران
در  پــروژه  می زنــد.  رقــم   Rennaz در   Riviera-Chllais
پاییــز ســال 2019، پــس از یــک دوره ســاخت و ســاز ســه ســاله 
ــای  ــدی از مراقبت ه ــطح جدی ــتان س ــن بیمارس ــد. ای ــاح ش افتت

از چــپ بــه راســت: Walter Kurzen، از آر انــد ام )R&M( ســوئیس

 Bouygues Schweiz AGمســئول برنامــه ریــزی در Raphaël Petit-Jean -

ــت  ــرSteiner AG - Philippe Vuagniaux، سرپرس Marion Adijman-، ناظ

FHVI پــروژه زیرســاخت در

ــه می دهــد و دارای  ــرای 180000 نفــر ارائ بهداشــتی و درمانــی را ب
ــت. ــل اس ــاق عم ــواب و ده ات ۳60 تختخ

ایــن ســاختمان جدیــد نســبت بــه آنچــه شــما از یــک درمانــگاه 
معمولــی انتظــار داریــد، خدمــات بیشــتری بــرای ارائــه دارد. اتــاق 
بیمــاران دارای یــک محیــط راحــت و هتــل گونــه اســت و بیشــتر 
آنهــا یــک تختــه و دارای ســرویس بهداشــتی و حمــام هســتند. 
ــر  ــود و خط ــظ ش ــی حف ــم خصوص ــود حری ــث می ش ــن باع ای

ابتــا بــه عفونــت بــه حداقــل برســد.

ــای  ــق ترمینال ه ــات از طری ــای ارتباط ــام دنی ــه تم ــاران ب بیم
Ascom دسترســی دارنــد. هــر اتــاق مجهــز بــه ایــن رابط هــای 

ــی فــوق العــاده راحــت اســت.  دیجیتال

مدیریت مناسب بیماران
بــا هــدف جلوگیــری از زمــان انتظــار، بیمارســتان طــرح جدیــدی 
ــه کار گرفتــه اســت کــه کل فرآیندهــا را  را در زمینــه پذیــرش ب
بــه گونــه ای انقابــی ســاده تــر کــرده اســت. پذیــرش مرکــزی کار 
ــی الزم  ــا اطاعات ــراد آنج ــد. اف ــر می کن ــه راحت ت ــرای هم را ب
ــراد  ــه اف ــد و ب ــی کنن ــت م ــا مراقب ــد، از داده ه ــه می دهن را ارائ
ــت  ــا اس ــر آن ه ــورد نظ ــه م ــی ک ــه محل ــا ب ــد ت ــک می کنن کم
برســند. یــک تیــم متعهــد همــه روزه از ســاعت 6:45 صبــح تــا 

10 شــب در اختیــار مشــتریان قــرار دارد.
ــه  ــوط ب ــات مرب ــه خدم ــه کلی ــرای ارائ ــن ب ــال آنای ــک پورت ی
ــکاوری  اســتعام، پذیــرش، بســتری بیمــاران در بیمارســتان و ری

ــن  ــر آخری ــی ب ــا مبتن ــه این ه ــت. هم ــده اس ــاد ش ــا ایج آنه
ــوره  ــد منظ ــدف چن ــک ه ــال و دارای ی ــای دیجیت تکنولوژی ه
ــد  ــات در کل فرآین ــه ارتباط ــز هم ــال مرک ــن پورت ــتند. ای هس
ــکل  ــر روی پروت ــتان ب ــای بیمارس ــام برنامه ه ــت. تم ــکی اس پزش

.)All over IP( اینترنــت اجــرا می شــوند

بیمارستانی متصل به شبکه
در دریاچه ژنو

کــرد. خواهنــد  تجربــه  را  دیجیتالــی  جهــش  یــک  کننــد  مــی  مراجعــه   Swiss Riviera بیمارســتان  بــه  کــه  بیمارانــی 
ــن  ــراد در ای ــت از اف ــد. مراقب ــی ده ــه م ــت ارائ ــا کیفی ــی ب ــای دیجیتال ــت ه ــد در Rennaz مراقب  Hôpital Riviera-Chablais جدی

ــدی رســیده اســت. ــه ســطح جدی بیمارســتان ب

موفقیت
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هــدف ایــن پورتــال نزدیــک کــردن هرچــه بیشــتر بیمــاران بــه 
ــورت  ــه و به ص ــوان بافاصل ــا را می ت ــت. آن ه ــتان اس بیمارس

ــرد. ــت ک ــتم مراقب ــب وارد سیس ــی مناس ــا روش ــی و ب دیجیتال

ــزی نوبت هــا، مدیریــت داده هــا  ــن امــکان برنامه ری ــال آنای پورت
ــن  ــر را ممک ــوارد دیگ ــت و م ــکان و مدیری ــا پزش ــاس ب ، تم
ــاز«  ــی ممت ــال ارتباط ــوان »کان ــتان از آن به عن ــازد. بیمارس می س
ــاد  ــکی ی ــای پزش ــد از مراقبت ه ــن و بع ــل، حی ــان قب ــرای زم ب

می کنــد.

All over IP در تماس بودن با انسا ن ها به واسطه
ایــده نزدیــک بــودن بــه بیمــاران نقــش مهمــی را ایفــا می کنــد. 
ــود  ــای موج ــاران از مزای ــدی بیم ــرای بهره من ــاوری ب ــن فن ای

ــرای آن هــا ضــرری نخواهــد داشــت. اســت و ب

ــه انســانی  ــر جنب ــور ب ــه ام Hôpital Riviera-Chlais در هم
تاکیــد دارد. دو واســطه واجــد شــرایط بــرای گفتگــو بــا بیمــاران، 
ــک  ــتند. ی ــترس هس ــتان در دس ــان بیمارس ــتگان و متخصص بس
اتــاق تبــادل نظــر بــرای بحــث و بررســی فــوری و حــل و فصــل 

اختافــات موجــود اســت.

در اتــاق عمل هــا اتصــاالت بیشــماری در دیوارهــا وجــود 
ــازد.  ــن می س ــبکه را ممک ــه ش ــی ب ــکان دسترس ــه ام دارد ک
ــال کار  ــوژی دیجیت ــاس تکنول ــر اس ــکی ب ــتگاه های پزش دس
ــه  ــا صفح ــانه ای ب ــتم چندرس ــک سیس ــان از ی ــد. کارکن می کنن

ــای  ــه برنامه ه ــا هم ــد ت ــتفاده می کنن ــا اس ــی روی دیواره لمس
ــد. ــه کار گیرن ــل را ب ــاق عم ــوژی ات ــن تکنول ــردی و همچنی کارب

ــی  ــازی و دیجیتال ــاس هوشمند س ــرفته اس ــبکه های داده پیش ش
ــای  ــترین نیازه ــد بیش ــد بتوان ــتان بای ــتند. بیمارس ــدن هس ش
فنــی را بــرآورده کنــد. بــه همیــن دلیــل تنهــا راه حــل، اجــرای 
زیرســاخت های ســطح بــاال و ایمــن مناســب بــود. دو مرکــز داده 
ــه 20  ــد ک ــی می کنن ــا را میزبان ــادی از داده ه ــر زی ــه مقادی افزون
ــه  ــی ب ــکان دسترس ــد و ام ــرل می کنن ــر را کنت ــاق کامپیوت ات
ــازد. ــن می س ــق 65 رک ممک ــی را از طری ــبکه محل ــای ش نوده

کاما قابل اطمینان
پیمانــکار عمومــی ایــن پــروژه یعنــی Steiner AG پــس 
از ارزیابــی دقیــق از تامین کننــدگان احتمالــی، تصمیــم بــه 
ــاردت از  ــاموئل مای ــت. س ــد ام )R&M( گرف ــا آر ان ــکاری ب هم
Steiner AG می گویــد: »تامیــن کننــدگان مختلفــی بــرای 
 )R&M( ــد ام حــوزه شــبکه مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد. آر ان
ــریک  ــد. ش ــاب ش ــت انتخ ــه داش ــی ک ــهرت خوب ــل ش ــه دلی ب
ــرده  ــه ک ــرکت را توصی ــن ش ــی Bouygues ای ــا یعن ــب م نص

ــود.« ب

 Bouygues مدیــر برنامــه ریــزی ،Raphaël Petit-Jean
می گویــد: »بــرای چنیــن پــروژه بزرگــی مــن نیــاز بــه شــرکایی 
ــم.  ــا اعتمــاد کن ــه آن ه ــه طــور 100 درصــد ب ــم ب ــه بتوان دارم ک
ــد ام )R&M( را به عنــوان چنیــن شــریکی شــناخته ام  مــن آر ان
ــا  ــم.« ب ــگ نمی کن ــران درن ــه دیگ ــرکت ب ــن ش ــی ای و در معرف
ــی  ــای هماهنگ ــا کاره ــزان ب ــروژه، برنامه ری ــی پ ــه بزرگ ــه ب توج
اگــر  حتــی   « می گویــد:  وی  شــدند.  روبــه رو  گســترده ای 
ــک  ــه ی ــد ب ــه زودی می توان ــد، ب ــکلی رخ بدهن ــن مش کوچک تری

ــود.« ــل ش ــزرگ تبدی ــکل ب مش

پشتیبانی مداوم در سایت
ســاخت و ســاز در بهــار ســال 2015 آغــاز شــد. نصــب و راه اندازی 
ــد و  ــام ش ــال 2018 انج ــان س ــا پای ــال 2017 ت ــط س ــن اواس بی
ــر در  ــید. تاخی ــول کش ــزی ط ــان برنامه ری ــتری از زم ــدت بیش م
ــوری و  ــر ن ــبکه فیب ــاری ش ــر در معم ــروژه، تغیی ــزی پ برنامه ری

ــت. ــه می گرف ــورد توج ــد م ــز داده بای ــژه مراک ــی وی طراح

ــد ام  ــه آر ان ــد ک ــد می کنن ــروژه تایی ــن پ ــغول در ای ــراد مش اف
ــب و  ــل نص ــن را در کل مراح ــتیبانی ممک ــن پش )R&M( بهتری
ــای  ــورد چالش ه ــری در م ــی تصمیم گی ــه داد. وقت ــدازی ارائ راه ان
 )R&M( ــد ام ــان آر ان ــد، کارشناس ــاذ می ش ــره اتخ ــر منتظ غی
همیشــه در محــل پــروژه حضــور داشــتند. تحویــل کاال در 
بخــش هــای مختلــف انجــام شــد. ایــن امــر اســتفاده بهینــه از 
ــط  ــود در محی ــرد و کاال الزم نب ــن ک ــب را تضمی ــای نص ظرفیت ه

ــوند. ــداری ش ــروژه نگه ــاز پ ــاخت و س ــود س غبارآل

)R&M( راهکار آر اند ام
ــوری و  ــر ن ــبکه فیب ــاخت ش ــد ام )R&M( کل زیرس آر ان

ــود: ــر ب ــوارد زی ــامل م ــه ش ــرد ک ــن ک ــی را تامی مس

• رک ها

• پریزها

Cat. 6A EL نوع RJ45 کانکشن ماژول های •

OM3 کابل فیبر نوری •

• 700 کیلومتر کابل مسی

)PDU( توزیع کنندهای برق •

)CT( سربندی کابل •

ــه  ــد: »هم ــل می گوی ــت کام ــا رضای Samuel Maillardet  ب
ــی  ــبکه ارتباط ــک ش ــا ی ــون م ــدند. اکن ــام ش ــی انج ــا عال کاره
ــروژه، Alexia Tournier در  ــت پ ــم.« سرپرس ــر داری آینده نگ
ــه خاطــر واکنــش  ــد ام )R&M( ب ــن از آر ان ــد: »م انتهــا می گوی
ســریع بــه نیازهــای مــا و کیفیــت بــاالی ارائــه محصــوالت تشــکر 

ــژه ای دارم.« وی

»همه کارها عالی انجام شدند. اکنون ما یک شبکه ارتباطی 
آینده نگر داریم.«
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:Netscale 72
انتخابی هوشمندانه برای کمال گراها

ــق  ــد طری ــه چن ــا را ب ــواده Netscale ارتق ــد خان ــو جدی عض
ــفه های  ــه Netscale 72 از فلس ــد. اول از هم ــاده تر می کن س
ــای 3x4( و  ــد: BASE8 )پورت ه ــتیبانی می کن ــی پش کابل کش
BASE12 )پورت هــای 2x6(. ماژول هــای مربوطــه هــر دو در 
ــت  ــدان معناس ــن ب ــد. ای ــرار می گیرن ــان ق ــه یکس ــک محفظ ی
به صــورت   Netscale 72 از  می تواننــد  داده  مراکــز  کــه 
ایــن  کننــد.  اســتفاده  کاربــردی  برنامه هــای  از  مســتقل 
ــر RFID و  ــی ب ــا مبتن ــودکار پورت ه ــازی خ ــتم مستندس سیس
ــه می دهــد کــه یــک  مدیریــت تصویــری سفارشــات کاری را ارائ

می شــود. محســوب  آینده نگــر  ســرمایه گذاری 

استفاده کامل از ظرفیت
Netscale باالتریــن تراکــم پــورت را در صنعــت ارائــه می دهــد. 
عضــو جدیــد ایــن خانــواده 72 پــورت را در یــک واحــد ارتفــاع 
ــم  ــه و متراک ــوان بهین ــع را می ت ــه توزی ــد. منطق ــم می کن فراه
اســتفاده کــرد. هیــچ فیبــری بــدون نــور باقــی نمی مانــد. مراکــز 
ــل در  ــور کام ــه ط ــک ب ــای تران ــه کابل ه ــد از هم داده می توانن
هــر نســلی از اترنــت اســتفاده کننــد. بــه ایــن ترتیــب می تــوان 

ــدون  ــد و ب ــور کارآم ــم را به ط ــای spine-leaf عظی معماری ه
ــاز  ــه راه ب ــوان در نیم ــوها را می ت ــرد. کش ــاد ک ــاد ایج ــه زی هزین
ــر  و مجهــز کــرد. طراحــی ســینی اســپلیت ایــن کار را امکان پذی
ــر  ــای منحص ــر روی لینک ه ــد ب ــین ها می توانن ــد. تکنس می کن
بــه فــرد کار کننــد و پــروژه خــود را بــه مراحــل قابــل مدیریــت 
ــی از  ــوند برخ ــور می ش ــی مجب ــان گاه ــد. نصاب ــیم کنن تقس
ــد،  ــدا کنن ــدازی ج ــب و راه ان ــات نص ــول عملی ــاالت را در ط اتص
ــاندن  ــیب رس ــن کار و آس ــک ای ــده ریس ــیم ش ــو های تقس کش

ــانند. ــل می رس ــه حداق ــات ب ــن عملی ــا را در حی ــه فیبره ب

مجموعه ای کامل
از طراحــی مــاژوالر ســینی های Netscale اســتفاده شــده 
اســت تــا بتوانیــد در هــر زمــان کابل کشــی را متناســب 
ــه ــید. از پروس ــا بخش ــد ارتق ــب و کار جدی ــای کس ــا نیازه ب

ــت 10  ــرای اترن ــن های LC ب ــا کانکش ــرای ارتق  plug & play ب
ــرای اترنــت 40 و  ــه کانکشــن های MPO ب ــر ثانیــه ب گیگابیــت ب

ــود. ــتفاده می ش ــه اس ــر ثانی ــت ب 100 گیگابی

Netscale 72 نگرانی هــا در زمینــه کابــل کشــی مراکــز داده را 
از بیــن می بــرد. کاربــران می تواننــد آزادانــه نــوع کابــل و تعــداد 
ــد ام )R&M( کلیــه راهکارهــای  فیبرهــا را انتخــاب کننــد. آر ان
 MPO ــینی های ــد: س ــه می ده ــاالت را ارائ ــرای اتص ــول ب معم
 MPO ماژول هــای ،LC و MPO ســینی های اســپایس ،LC و
 mini-core ــا ــا، کابل ه ــا، میکروداکت ه ــه LC. میکروفیبره ب

ــوند. ــل ش ــپایس متص ــینی های اس ــه س ــد ب ــون می توانن و ریب
 R&MinteliPhy ــاخت ــت زیرس ــتم مدیری ــورهای سیس سنس
از آن هــا  نیــز در ســینی ها جــای می گیرنــد. مراکــز داده 
متمرکــز،  به صــورت  را  پورت هــا  تــا  می کننــد  اســتفاده 
 R&MinteliPhy .ــد ــرل کنن ــی کنت ــورت آن ــودکار و به ص خ
ــن  ــد. ای ــتیبانی می کنن ــزی پش ــه ری ــازی و برنام از مستندس
سیســتم بــه تکنســین ها در هنــگام پــچ کــردن کمــک 

. می کنــد

تغییــری دیگــر در نســل شــبکه: اترنــت بــدون توقــف. اترنــت 100 گیاکابیــت بــر ثانیــه بــه دنبــال اترنــت 10 و 40 گیکابیــت بــر ثانیــه می آیــد. 
آیــا مراکــز داده بایــد پلتفــرم توزیــع فیبــر نــوری خــود را یــک بــار دیگــر تغییــر دهنــد؟ بــا Netscale 72 نیــازی بــه ایــن کار نیســت.

اخبار
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:Netscale 120
TAP اکنون با ماژول های

ابــزار مانیتورینــگ جدیــد می توانــد کامــا بــا ســاختار 
شــود.  یکپارچــه   LC Duplex و   MPO کابل کشــی 
در  مســتقیما  توزیــع  ســینی های  ماننــد   TAP ماژول هــای 
محفظــه Netscale قــرار می گیرنــد. ایــن ماژول هــا بــه 
ــا را  ــینی ها و پورت ه ــد. س ــاز ندارن ــوص در رک نی ــای مخص فض
ــت رک  ــرو و پش ــدازی، از روب ــات راه ان ــن عملی ــوان در حی می ت
در یــک چشــم بــه هــم زدن، یکپارچــه، تعویــض و یــا پــچ کــرد.

تراکم باال
ــپلیترهای  ــوژی اس ــا تکنول ــای Netscale 120 TAP ب ماژول ه
ــای ورودی و  ــان  داده ه ــا جری ــن ماژول ه ــد. ای ــیو کار می کنن پس
ــبکه  ــرد ش ــا عملک ــوازی ب ــگ و م ــورت بادرن ــی را به ص خروج
کنتــرل می کننــد بــدون این کــه بــر آن تاثیــر بگذارنــد. 
اســپلیترها در ســینی های TAP ثابــت هســتند. در صــورت 
ــد  ــای Netscale 120 TAP می توانن ــل، ماژول ه ــاژ کام مونت
تــا 240 پــورت LC را در ســه واحــد ارتفــاع کنتــرل کننــد. ایــن 
ــه  ــوان در زمین ــرا می ت ــه اخی ــت ک ــی اس ــن حالت متراکم تری

ــرد. ــت ک ــگ درخواس مانیتورین

پــورت  12 تــا   ۳ بیــن  ممکــن  پیکربندی هــای 
 tapped LC Duplex در جلــو اســت. هنگامــی کــه بــه طــور 
ــور MPO در قســمت پشــتی  ــاژ شــود، چهــار آداپت کامــل مونت
 TAP بــرای کابل کشــی ترانــک اســت کــه دوتــا از آن هــا
 spatial و tapped stream ــن ــیم بی ــبت تقس ــتند. نس هس

stream 70:۳0 اســت. 

کنترل کامل
ــی  ــرل کامل ــبکه کنت ــووالن ش ــای TAP، مس ــک ماژول ه ــا کم ب
ــد.  ــه دســت می آورن ــوری ب ــر عملکــرد زیرســاخت های فیبــر ن ب
ــار کاری و در  ــرد، ب ــه عملک ــبت ب ــی نس ــد کل ــک دی ــا ی آن ه
ــان تر  ــا آس ــرای آن ه ــد. ب ــدا می کنن ــبکه ها پی ــی ش دسترس
اســت کــه هــم در داخل شــرکت و هــم بــه مشــتریان ثابــت کنند 
ــد  ــات داده ان ــت خدم ــرای کیفی ــه ب ــده ای ک ــه وع ــا ب ــه آن ه ک
ــازمان ها  ــی س ــردی حیات ــای کارب ــتند و برنامه ه ــد هس پایبن

ــوند. ــرا ش ــی اج ــد به راحت می توانن

ــد  ــه می کن ــای TAP را توصی ــب ماژول ه ــد ام )R&M( نص آر ان
ــرای  ــتاندارد ب ــاژول اس ــک م ــوان ی ــه عن ــا ب ــدا از آن ه و در ابت

ــد.  ــتفاده می کن ــه اس ــاختار یافت ــی س ــل کش کاب
ــی  ــا ویژگ ــاژ ب ــد: مونت ــر Thomas Wellinger می گوی دکت
ــدازی آن بعــدا  ــن اســت کــه نصــب و راه ان ــر از ای ــد ارزان ت جدی
ــای  ــه خرابی ه ــوارد ب ــی م ــد در برخ ــه می توان ــود ک ــام ش انج
اساســی منجــر شــود. در صــورت لــزوم تجهیــزات مانیتورینــگ را 

ــرد. ــا وارد ک ــه پورت ه ــات ب ــن عملی ــوان در حی می ت

ــپلیتر  ــک اس ــامل ی ــا Traffic Access Point ش ــک TAP ی ی
ــا  ــبکه کام ــک ش ــاژول در ی ــن م ــت. ای ــوری اس ــر ن ــیو فیب پس
دوطرفــه، کپــی یکســان ســیگنال های نــوری را از فیبــر می گیــرد، 
ــا تلفــات شــود. یکــی از  ــی ی ــر اضاف ــه باعــث تاخی ــدون این ک ب
ــری  ــد. دیگ ــان می یاب ــک داده جری ــا ترافی ــان داده، ب دو جری

ــود.  ــتفاده می ش ــرای tapping اس ب
ــنجش  ــزات س ــتفاده از tapped data traffic، تجهی ــا اس ب
ــان از کار افتادگــی و عملکــرد نشــان  می تواننــد داده هــا را در زم

ــد. ــرار دهن ــتفاده ق ــورد اس ــگ م ــورت بادرن داده و به ص
TAPهــا از حفاظــت داده هــا و امنیــت شــبکه پشــتیبانی 
می کننــد. تکنولــوژی اســپلیتر پســیو مانــع از حمــات هکــری از 
ــای  ــه ماژول ه ــد ب ــاز می توانن ــراد مج ــط اف ــود. فق ــارج می ش خ
ــای  ــن کار access controlه ــه ای ــوند ک ــک ش TAP نزدی
مطابــق اســتاندارد را ارائــه می دهــد. spatial streamهــا 
ــرل  ــا کنت ــت از داده ه ــررات حفاظ ــا مق ــق ب ــد مطاب ــز می توانن نی

ــوند. ش
ــووالن  ــه مس ــد ام )R&M(، ب ــای Netscale 120 TAP از آر ان ماژول ه
عملکــرد  بادرنــگ  به صــورت  تــا  می کننــد  کمــک  شــبکه 
ــد. ــرل کنن ــل کنت ــور کام ــه ط ــوری را ب ــر ن ــاخت های فیب زیرس

یــا   TAP ماژول هــای   )R&M( ام  انــد  آر 
Traffic Access Point را بــرای پلتفــرم 
 Netscale 120 توزیــع بــا تراکــم بــاالی
ــرل  ــا کنت ــن ماژول ه ــت. ای ــعه داده اس توس
و مانیتورینــگ شــبکه های فیبــر نــوری را 
بــرای مثــال در مراکــز داده لبــه  و مخابراتــی 

می کننــد. تســهیل 
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 All Over IP مزایای

ــترس  ــا در دس ــه قب ــتم های field bus ک ــاف سیس ــر خ ب
بــرای  را  بهتــری  توســعه  امــکان   All over IP بودنــد ، 

می کنــد.  فراهــم  هوشــمند  ســاختمان های 
ــژه در ســاختمان ها و کارخانه هــای  ــه وی ــای All over IP ب مزای
بــزرگ گســترش خواهــد یافــت. ایــن چیــزی اســت کــه آر انــد ام 

)R&M( از محقــق شــدن آن مطمئن اســت.
All over IP بــه ایــن معنــی اســت کــه کلیــه دســتگاه های بــه 
ــان  ــور یکس ــاختمان به ط ــت س ــوژی و مدیری ــه در تکنول کار رفت
ــکل  ــق پروت ــا، از طری ــر آن ه ــی در میس ــود مانع ــدون وج و ب
ــد  ــرار می کنن ــاط برق ــت )Ethernet/IP( ارتب ــت/ اترن اینترن
ــی را  ــات فیزیک ــاس ارتباط ــی )LAN( اس ــبکه داده محل و ش
ــه  ــد یکپارچ ــی توانن ــر م ــت و اب ــد. اینترن ــی ده ــکیل م تش
ــکل  ــاد مش ــا PoE از ایج ــوند. Power over Ethernet ی ش
ــق  ــز از طری ــرق نی ــد و ب ــری می کن ــه جلوگی ــع تغذی ــرای منب ب
ــه  ــود ک ــل می ش ــی منتق ــتگاه های نهای ــه دس ــای داده ب ــل ه کاب

ــت. ــد و ارزان اس ــکار کارآم ــک راه ی

All over IP نقاط قوت
ســرمایه گــذاری: دســتگاه ها و سیســتم هایی کــه بــا 
ــوژی Ethernet/IP کار می کننــد، نســبتا ارزان هســتند.  تکنول
رقابــت، اســتانداردهای ســاده و تولیــد انبــوه هزینه هــای تولیــد 
ــدون  ــای ب ــاز و نرم افزاره ــتانداردهای ب ــد. اس ــش می ده را کاه

ــد. ــاده می کن ــی را س ــگان، کار مهندس ــوز و رای مج
زبــان همــان  بــه   IP شــبکه های  و  دســتگاه ها  اتصــاالت: 
ــه«  ــه »ترجم ــازی ب ــد و نی ــت می کنن  »end to end« صحب

بــا مثــال  )به عنــوان  سیســتم عامل ها  ســرور،  بیــن 
 gatewayهــا(، کابــل و دســتگاه نهایــی ندارنــد. آن هــا 
ــد  ــرار می کنن ــاط برق ــتاندارد RJ45 ارتب ــط اس ــا راب ــی ب به راحت

ــد. ــاده می کن ــداری را س ــدازی و نگه ــب، راه ان ــه کار نص ک

عملکــرد: Ethernet/IP داده هــای پیچیــده و مقادیــر زیــادی 
منتقــل   field bus از سیســتم های  را ســریع تر  داده هــا  از 
ــبکه  ــا از کل ش ــع داده ه ــع آوری و توزی ــکان جم ــد و ام می کن
ــی  ــی دیجیتال ــت محیط ــتم زیس ــک سیس ــد. ی ــم می کن را فراه
ــردی در  ــای کارب ــه برنامه ه ــرای هم ــت ب ــا اینترن ــازگار ب و س

ــود دارد. ــاختمان وج س

طــور  بــه  می تواننــد  ســاختمان ها  مقیاس پذیــری: 
ــی  ــور دیجیتال ــه ط ــند و ب ــل باش ــت متص ــه اینترن ــری ب سرتاس
کنتــرل شــوند. نســخه فعلــی پروتــکل اینترنــت یعنــی نســخه 6 
)IPv6( بــه صــورت تئــوری می توانــد حــدود 1500 آدرس IP را در 
هــر متــر مربــع تخصیــص دهــد. در اجــرا هیــچ محدودیتــی بــرای 
ــته  ــی داش ــه آن دسترس ــد ب ــه می توانن ــتگاه هایی ک ــداد دس تع

ــدارد.  ــود ن ــند وج باش

ــال  ــاط اتص ــداد نق ــکل، تع ــتاره ای ش ــوژی س ــت: توپول امنی
را کاهــش می دهــد و بــه شــبکه های IP قابلیــت اطمینــان 
بیشــتری می دهــد. کنتــرل دسترســی و اقدامــات احــراز هویــت 
گنجانیــده شــده در IP ، امنیــت اتوماســیون ســاختمان را بهبــود 

. می بخشــد

ــزای  ــا از اج ــودن داده ه ــترس ب ــل در دس ــه دلی ــا: ب افزونه ه
ــردی جدیــد می تواننــد توســعه یابنــد  مختلــف، برنامه هــای کارب
ــوس  ــک م ــک کلی ــا ی ــا را ب ــه آن ه ــد هم ــا می توانن و ادمین ه

ــازند. ــه س یکپارچ

ــد  ــده: IEEE در حــال حاضــر مشــغول تولی ــا آین ســازگار ب
 Single Pair Ethernet ــا ــال ب ــوژی انتق ــدی تکنول ــل بع نس
ــدازه را  ــن ان ــال و همچنی ــای اتص ــت. SPE هزینه ه )SPE( اس
کاهــش می دهــد و بــرای اتوماســیون ســاختمان مناســب اســت. 
بــا ایــن وجــود قــرار نیســت جایگزیــن راهکارهــای موجود شــود 
ــرای اتصــال تعــداد  بلکــه آن هــا را گســترش مــی دهــد. SPE ب

ــود. ــادی سنســور کوچــک و محــرک مناســب خواهــد ب زی

)R&M( چشم انداز آر اند ام
ــا راهکارهــای All-over-IP، تحقــق ســاختمان های هوشــمند  ب
ــر  ــن ام ــی خواهــد شــد. دلیــل ای ــر از راهکارهــای معمول ارزان ت

ــت. ــی LAN اس ــت Ethernet/IP و کابل کش ماهی

ــی  ــر، جهان ــدازی انعطاف پذی ــب و راه ان ــکان نص All over IP ام
ــا  ــا ب ــه م ــت ک ــدان معناس ــن ب ــد. ای ــم می کن ــاده را فراه و س
ــی،  ــاختمان اکولوژیک ــک س ــم انداز ی ــه چش ــکار ب ــن راه ای
ــویم.  ــر می ش ــک و نزدیک ت ــن نزدی ــب و ایم ــادی، مناس اقتص
در طوالنــی مــدت، اتوماســیون ســاختمان هوشــمند بــه بخشــی 

جدایی ناپذیــر از اینترنــت اشــیا )IoT( تبدیــل می شــود.

ــه کاری  ــی چ ــف کابل کش ــتم های مختل ــد؟ سیس ــه می ده ــاختمان ارائ ــیون س ــرای اتوماس ــا را ب ــن گزینه ه ــبکه پایدارتری ــاوری ش ــدام فن ک
ــند. ــود می پرس ــوال ها را از خ ــن س ــه ای ــتم روزان ــان سیس ــزان و طراح ــاختمان، برنامه ری ــان س ــرمایه گذاران، صاحب ــد؟ س ــام می دهن انج

 آر انــد ام )R&M( ضوابــط اســتفاده از پروتــکل اینترنــت را All over IP می نامــد. در ادامــه بــا مــا همــراه باشــید تــا بــا ایــن مفهــوم بیشــتر 
آشــنا شــود.

ترندها
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کاری که آر اند ام )R&M( برای شما انجام می دهد

ــاختمان ها،  ــه Ethernet/IP در س ــد ام )R&M( در زمین آر ان
ــا  ــد کارخانه ه ــزرگ مانن ــاس ب ــات در مقی ــای اداری و تاسیس فض

ــادی دارد. ــه زی ــا تجرب و فرودگاه ه

ــد  ــی مانن ــد کابل کش ــم جدی ــرای مفاهی ــا ب ــرکت قب ــن ش ای
دیجیتــال  ســقف  و   )POLAN(ا  Passive Optical LAN

ــت. ــرده اس ــش ک ــود آزمای ــدوده خ ــی را در مح راهکارهای
ــکار  ــک راه ــاژوالر R&Mfreenet ی ــی م ــتم کابل کش سیس
ــردی  ــه کارب ــوع برنام ــر ن ــرای ه ــاال ب ــت ب ــا کیفی ــع ب جام

و پــروژه ای ارائــه می دهــد. ایــن سیســتم کابــل کشــی 
ــه کار  ــده را ب ــی و آین ــال فعل ــر دو روش  انتق ــت و ه ــی اس عموم
می گیــرد. اجــزای R&Mfreenet )از خانــواده کانکتورهــای 
ــی  ــی مس ــتم های کابل کش ــا کل سیس ــه ت ــرد گرفت منحصربه ف
ــه ای  ــه گون ــا یکدیگــر و ب ــوری ســاختمان( متناســب ب ــر ن و فیب
ــد. ــازگار کار کنن ــورت س ــه به ص ــه همیش ــده اند ک ــی ش طراح
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آر انــد ام )R&M( بــا یــک پــچ پنــل زاویــه دار بــرای شــبکه های 
ــت.  ــواده ELISO اس ــترش خان ــال گس ــز داده، در ح اداری و مراک
 Cat. 6A EL  ــاژول ــن م ــا 48 کانکش ــد ب ــل می توان ــچ پن ــن پ ای
ــی  ــاظ الکتریک ــد دارای حف ــه می توانن ــژه ک و Cat. 6A ISO وی
)shielded( و بــدون حفــاظ الکتریکــی )unshielded( باشــند، 
ــور مســتقل در  ــه ط ــا ب ــوع ماژول ه ــن ن ــود. ای ــز ش تجهی
ــوند. کاری  ــل می ش ــل ELISO قف ــچ پن ــاژول پ ــای م نگهدارنده ه
ــان بایــد انجــام دهنــد ایــن اســت کــه ماژول هــا را در  کــه نصاب
جــای خــود فشــار دهنــد، بــدون این کــه نیــازی بــه کمک هــای 

مکانیکــی اضافــی وجــود داشــته باشــد.

زاویه مسطح
ــل کشــی افقــی  شــکل زاویــه دار ایــن پــچ پنل هــا مدیریــت کاب
ــه  ــیدن ب ــیر رس ــرده و مس ــاده تر ک ــوی رک س ــمت جل را از قس
ــر می کنــد. مــدل 48 پــورت،  ــل جانبــی را کوتاه ت ــده کاب نگهدارن

ــا  ــل مقایســه ب ــه پــچ پنل هــای قاب ــه مســطح تری نســبت ب زاوی
آن در ســری محصــوالت آر انــد ام )R&M( دارد. در حــال حاضــر 
برآمدگــی آن فقــط 100 میلی متــر اســت. ایــن بــدان معنــی اســت 

کــه پــچ پنل هــا بــه فضــای کمتــری در رک احتیــاج دارنــد.

ــرای پــچ پنل هــای مســتقیم  ــل آزمایــش شــده ب ــده  کاب نگهدارن
ELISO نیــز می توانــد در اینجــا اســتفاده شــود. در حــال حاضــر 
ــه  ــه ب ــد ک ــه می ده ــی را ارائ ــده کابل ــد ام )R&M( نگهدارن آر ان
ــازی  ــا بهینه س ــچ پنل ه ــن پ ــرای ای ــتند و ب ــر هس ــم نزدیکت ه
شــده اند تــا کابل هــای بیرونــی بتواننــد بــدون هیچ گونــه 

ــوند. ــیریابی ش ــی مس پیچ خوردگ

R&MinteliPhy چراغ سبز برای
متضــاد بــودن رنــگ شــماره پورت هــا بــه تکنســین ها در 
ــکان  ــدا ام ــر از ابت ــن ام ــه ای ــد، چراک ــک می کن ــان کم کارش
ــه دار  ــچ پنل هــای زاوی ــا را فراهــم مــی آورد. پ شناســایی لینک ه
از مدیریــت زیرســاخت هوشــمند بــا R&MinteliPhy نیــز 
ــدا  ــد بع ــه می توانن ــورهای مربوط ــد. سنس ــتیبانی می کنن پش

ــوند. ــب ش نص

پــچ پنل هــای 48 پــورت HD ELISO بــه رنــگ مشــکی 
ــا  ــوالدی ب ــاختار ف ــک س ــا از ی ــتند. آن ه ــتری هس و خاکس
ورودی هــای پاســتیکی تشــکیل شــده اند. یــک روکــش 
ــی  ــر جای ــوان در ه ــاری( را می ت ــی )اختی ــزی فوقان ــه ای فل ورق
ــرای ثابــت کــردن آن مــورد  اســتفاده کــرد و تنهــا یــک پیــچ ب

ــت. ــاز اس نی

سیســتم مدیریــت نگهدارنــده کابــل بــه مونتــاژ منظــم کابل هــا 
ــد.  ــن می کن ــی را تضمی ــی ثابت ــت کشش ــد و مقاوم ــک می کن کم
آر انــد ام )R&M( در هــر طــرف و در محــل قرارگیــری کابل هــا، 
ــان  ــه نصاب ــه ب ــت ک ــرده اس ــه ک ــی تعبی ــل اضاف ــای کاب قاب ه
کمــک می کنــد کابل هــا را بــا یــک زاویــه مســطح ثابــت کننــد. 
ــات  ــل و تلف ــرد کاب ــت عملک ــش کیفی ــع از کاه ــن کار مان ای
ــش  ــعاع خم ــر ش ــده در اث ــاد ش ــتی )return loss( ایج بازگش

ــود. ــل می ش ــی کاب ــی و جابه جای ــچ خوردگ ــم، پی ک

تراکــم بــاال در پــچ پنــل
زاویــه دار بــا 48 پــورت

ــن  ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــهیل کنن ــه ای تس ــل ماحظ ــور قاب ــا به ط ــوی رک ه ــمت جل ــل را از قس ــت کاب ــد مدیری ــه دار می توانن ــای زاوی ــچ پنل ه پ
 HD امــکان دسترســی بــه باالتریــن میــزان تراکــم پــورت نیــز بــه راحتــی ممکــن می شــود. ایــن مــوارد توســط پــچ پنــل جدیــد 48 پــورت

ــد ام )R&M( نشــان داده شــده اســت. ELISO شــرکت آر ان

اخبار
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ــس  ــا فرکان ــراه ب ــن هم ــای تلف ــک داده ه ــل ترافی ــن کام تأمی
ــتگاه های  ــاز دارد. ایس ــم نی ــن متراک ــبکه آنت ــک ش ــه ی ــاال ب ب
ــرای ســلول های  پایــه و آنتن هــای بــزرگ همچنــان شــبکه را ب
ــری از  ــاختار متراکم ت ــان س ــد. همزم ــکیل می دهن ــرو تش ماک
ــود،  ــه می ش ــک گفت ــلول های کوچ ــا س ــه آن ه ــه ب ــه ک آن چ
بــه عنــوان زیــر مجموعــه ایــن شــبکه در حــال رشــد اســت.

ــای  ــداد آنتن ه ــات 5G تع ــرای خدم ــد ب ــدگان بای ارائه دهن
ــرو  ــلول های ماک ــه س ــد. دامن ــش دهن ــر افزای ــزرگ را 5 براب ب
بســته بــه فرکانــس مــورد اســتفاده، حــدود دو کیلومتــر اســت. 
ــا  ــاص، آنتن ه ــور خ ــک کش ــود در ی ــررات موج ــه مق ــته ب بس
ــع 2  ــی مواق ــز و در بعض ــا ۳.8 گیگاهرت ــای ۳.4 ت ــا فرکانس ه ب
گیگاهرتــز ارســال و دریافــت انجــام می دهنــد. ســرعت انتقــال 
در حــدود 1.5 گیگابایــت در ثانیــه و در آزمایشــگاه حــدود 4.5 

گیگابایــت در ثانیــه اســت.

ماکــرو،  ســلول های  راه انــدازی  و  برنامه ریــزی  در 
روبــه رو  چالش هــا  از  وســیعی  طیــف  بــا  ارائه دهنــدگان 
ــد.  ــن کنن ــی را تضمی ــای کاف ــد ظرفیت ه ــا بای ــوند. آن ه می ش
کنتــرل  از  نبایــد  عملیاتــی  هزینه هــای  و  ســرمایه گذاری 
ــطح  ــا، س ــم آنتن ه ــورد تراک ــد در م ــا بای ــوند. آن ه ــارج ش خ
ــا  ــاص ب ــایت های خ ــترک از س ــتفاده مش ــواج و اس ــار ام انتش
رقبــا و در برخــی مواقــع مقامــات مســوولین بــه توافــق برســند. 
ــود.  ــخص ش ــح مش ــور واض ــد به ط ــی بای ــگ مل ــاله رومین مس
ایــن تضمیــن بایــد وجــود داشــته باشــد کــه مشــتریان بــدون 
هیچ گونــه وقفــه ای از ســلولی بــه ســلول دیگــر منتقــل شــوند. 
ــوری  ــر ن ــبکه های فیب ــد در ش ــز بای ــرو نی ــلول های ماک س
یکپارچــه شــوند. ایــن تنهــا راهــی اســت کــه می تــوان حجــم 
ــن  ــتگاه های تلف ــن دس ــگ بی ــورت بادرن ــا به ص داده را تقریب

ــرد. ــا ک ــن جابه ج ــات آنای ــراه و خدم هم

سلول های کوچک برای مسافت های کوتاه
ــی  ــاه کاف ــافت های کوت ــرای مس ــی ب ــک حت ــلول های کوچ س
ــا  ــدگان آن ه ــه ارائه دهن ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــتند. ب نیس
را در شــهرها، ســاختمان ها، محوطــه پردیــس و تاسیســات 
آنتن هــای ســاخته شــده  راه انــدازی می کننــد.  صنعتــی 
ــن را  ــردی ممک ــای کارب ــف برنامه ه ــا و طی ــک ظرفیت ه کوچ
ــترش  ــاال گس ــد ب ــای بان ــا پهن ــراه ب ــن هم ــات تلف ــرای خدم ب

می دهنــد.

ایســتگاه های  بــرق،  چراغ هــای  ایــده آل:  موقعیت هــای 
اتوبوس،رک هــای خیابانــی در زیــر زمیــن، تابلوهــای تبلیغاتــی، 
عایــم دیجیتــال و سیســتم های LED، ایســتگاه های پایــه 

ــره. ــی و غی مین

در شــعاع 10 تــا 200 متــر، آنتن هــای ســلول کوچــک می تواننــد 
ــی  ــس جهان ــد. کنفران ــال دهن ــز انتق ــا 80 گیگاهرت ــا 24 ت ت
ــه  ــت دامن ــرار اس ــال 2019 ق ــز س ــی در پایی ــات رادیوی ارتباط
ــا،  ــم، دیواره ــرف تراک ــک ط ــد. از ی ــخص کن ــس را مش فرکان
ــا  ــیگنال های ب ــف س ــث تضعی ــات باع ــین آالت و تداخ ماش
ــژه  ــای وی ــر، آنتن ه ــرف دیگ ــوند. از ط ــاال می ش ــس ب فرکان

ــوند.  ــل ش ــار منتق ــه درون انب ــد ب می توانن

مزایا
آنتن های کوچک سلول برای ارائه دهندگان و شرکای محلی آن ها 

چندین مزیت به همراه دارند:

- آن ها به انرژی بسیار کمی نیاز دارند. در ساختمان ها، برخی از 

آن ها می توانند از تکنولوژی Power over Ethernet یا PoE استفاده 

کنند.

- آن ها را می توان با شبکه های داده محلی LAN و WLAN ترکیب 

کرد.

- آن ها مناطق بدون استفاده را در داخل و بین سلول های ماکرو پر 

می کنند و ظرفیت های خود را گسترش می دهند.

- آن ها از برنامه های کاربردی جدیدی که پهنای باند برای آن ها 

 ،)IoT( اهمیت زیادی دارد از جمله واقعیت مجازی، اینترنت اشیا

وسایل نقلیه خودران، ساختمان های هوشمند، ربات ها و غیره 

پشتیبانی می کنند. 

آنتن ها:
 زنده باد تنوع!

سیستم آنتن شبکه تلفن همراه در حال رشد و گسترش است. نسل جدید شبکه 5G و حجم زیادی از 
داده ها این سیستم را به جلو سوق می دهند. 

این برای ارائه دهندگان چه معنایی دارد؟

ترندها
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ــد.  ــدا ش ــرعت پی ــه س ــب ب ــانه ای مناس ــی چندرس خروج
ــع  ــم توزی ــن فری ــد ام )R&M( اولی ــس از آن، آر ان ــی پ اندک
ــر  ــع فیب ــم توزی ــن فری ــرد. ای ــازار ک ــوری )ODF( را وارد ب ن
ــدازی از  ــزی و نصــب و راه ان ــوری توجــه کارشناســان برنامه ری ن
شــرکت Instakom را بــه خــود جلــب کــرد. از اولیــن جلســات، 
از  بســیاری  در  اعتمــاد  و  موفقیــت  بــا   R&M و   Instakom

ــد. ــکاری کردن ــم هم ــا ه ــوری ب ــر ن ــای فیب پروژه ه

ODF حضور قدرتمند با
Instakom بافاصلــه مشــتریان زیــادی بــا ODF آر انــد ام 

 )R&M( به دســت آورد. بــه طــور پیــش فــرض، آر انــد ام )R&M(

 ODF ــپلیترها در ــرای اس ــورت ب ــا 24 پ ــچ را ب ــای پ ورودی ه
ــا 1  ــک ب ــپلیترهای کوچ ــه اس ــا Instakom ب ــد. ام ــه می ده ارائ

ــانه ای  ــی چندرس ــک خروج ــال ی ــه دنب ــا ب »م
ــد  ــد ام )R&M( می توان ــا آر ان ــتیم. آی ــاص هس خ
 Roman ــوال ــن س ــد؟« ای ــک کن ــا کم ــه م ب
Frank مدیرعامــل Instakom یــازده ســال پیــش 
باعــث آغــاز یــک همــکاری نمونــه و پایــدار شــد 
ــد ام )R&M( در  ــتریان آر ان ــه مش ــروزه هم و ام
ــوند. ــد می ش ــت بهره من ــن مزی ــازار FTTH از ای ب

همکاری نمونه و پایدار شرکت آر اند ام 

)R&M( با شرکت Instakom زوریخ

یــا 2 پــورت نیــاز دارد. بــرای ایــن منظــور یــک راهــکار مناســب 
ــه ســرعت توســعه و تحقــق یافــت. ب

ــه  ــبت ب ــری را نس ــای کمت ــده فض ــاح ش ــای اص ورودی پچ ه
ــب  ــت مناس ــر قیم ــد و از نظ ــغال می کنن ــتاندارد اش ــوع اس ن
خودشــان  می تواننــد   Instakom تکنســین های  هســتند. 
آن هــا را کنــار هــم قــرار دهنــد. Felix Neukom، سرپرســت 
ــر  ــه مهم ت ــد: »نکت ــوری در Instakom می گوی ــر ن ــش فیب بخ

ــا را  ــبکه م ــزان ش ــل کار برنامه ری ــن راه ح ــه ای ــت ک ــن اس ای
ــد.« ــاده می کن س

آر اند ام )R&M( نیازهای خاص را برآورده می سازد
ــریع تر  ــد س ــز بای ــروزه همه چی ــد: »ام Felix Neukom می گوی

باشــد. مــا دائمــا از نظــر زمــان، قیمــت و رقابــت تحــت فشــار 
ــرای  ــده آل ب ــریک ای ــک ش ــد ام )R&M( ی ــم و آر ان ــرار داری ق
ــد:  ــه می افزای ــت.« وی در ادام ــرایط اس ــن ش ــه ای ــک ب کم
ــم.  ــکاری می کنی ــد ام )R&M( هم ــا آر ان ــه ب ــحالیم ک »خوش
تنهــا کاری کــه مــا بایــد انجــام دهیــم ایــن اســت کــه تمــاس 

موفقیت
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ــکاری  ــن هم ــم. ای ــت کنی ــاوره دریاف ــک و مش ــم و کم بگیری
ــر خدمــت اســت. آر  ــر و مبتنــی ب کارآمــد، ســریع، انعطاف پذی
ــه  ــد بافاصل ــد و می توان ــتری را می دان ــاز مش ــد ام )R&M( نی ان
ــرآورده ســازد.« پشــتیبانی از نیازهــای خــاص مشــتری  آن را ب
ــه  ــت در زمین ــی موفقی ــل اصل ــک عام ــوان ی ــه عن ــز ب نی

ــود. ــناخته می ش ــکاری ش هم

Instakom به عنوان یک کاربر اصلی
ــت  ــدت گرف ــدی ش ــه ح ــکاری ب ــن هم ــان ای ــت زم ــا گذش ب
ــده  ــه عه ــی را ب ــران اصل ــی از کارب ــش یک ــه Instakom نق ک
ــن  ــی از اولی ــه یک ــدت همیش ــد م ــریک بلن ــن ش ــت. ای گرف
)R&M( را  شــرکت هایی اســت کــه محصــوالت آر انــد ام 
ــورد  ــد. بازخ ــش می کن ــوری آزمای ــر ن ــبکه های فیب ــرای ش ب
در   )R&M( ام  انــد  آر  بــه  اغلــب  نصابــان  و  برنامه ریــزان 

ــت. ــرده اس ــک ک ــا کم ــوالت آن ه ــازی محص بهینه س
موقعیت یابــی  و  آموزشــی  »جلســات   :Felix Neukom

ــا  ــرای م ــد ب ــوالت جدی ــتفاده از محص ــور اس ــه منظ ــب ب مناس
ــوب  ــش مطل ــک دان ــدا ی ــا از ابت ــت دارد. آن ه ــیار اهمی بس
و امیدوارکننــده در اختیــار مــا قــرار دادنــد و احســاس 
ــم.«  ــی برخورداری ــی خوب ــه از آگاه ــن زمین ــم در ای می کنی
اخیــرا مشــتریان کوبایــی آر انــد ام )R&M( از ایــن مزایــا بهــره 
ــروژه Instakom از  ــک پ ــتند در ی ــان توانس ــده اند. مهمان ش
داخــل رک هــای خیابانــی بــاالی ســطح زمیــن در محــل ســایت 
ــع  ــا قان ــدازی کام ــب و راه ان ــای نص ــد. راهکاره ــد کنن بازدی

ــد. ــده بودن کنن

ارتباط مداوم
آر انــد ام )R&M( از مشــارکت مشــتریان در توســعه محصــوالت 

ــان Instakom در  ــه متخصص ــور ک ــان ط ــرد، هم ــذت می ب ل
ــن  ــال در ای ــک مث ــک می کنند.ی ــا کم ــه آن ه ــر ب ــن ام ای
 Felix Neukom .ــت ــوری )OTO( اس ــربندی ن ــز س ــه پری زمین
پریــز  یــک  از  نمونــه ای   Peter Meie« می دهــد:  توضیــح 
ــول  ــه محص ــتیم ک ــان داش ــا زم ــت و م ــت داش ــد در دس جدی
ــان CAD از  ــا طراح ــی ب ــم. او حت ــرار دهی ــی ق ــورد بررس را م
ــتند  ــاتی داش ــد ام )R&M( جلس ــعه آر ان ــق و توس ــش تحقی بخ
ــرفته  ــور پیش ــه ط ــده را ب ــزی ش ــول برنامه ری ــک محص ــا ی ت

 Instakom ــدازی ــب و راه ان ــان نص ــد. کارشناس ــی کنن بررس
ــزی را  ــه چی ــه چ ــد ک ــان دادن ــی نش ــان طراح ــه مهندس ب
ــد  ــح دادن ــراح توضی ــان ط ــد. مهندس ــاح کنن ــد اص می خواهن
ــوان  ــع می ت ــت. در واق ــال اس ــل اعم ــی قاب ــه اصاحات ــه چ ک
ــش  ــد و دان ــوزش می بینن ــر آم ــرف از یکدیگ ــر دو ط ــت ه گف
ــاده،  ــد س ــوالت بای ــد. محص ــتراک می گذارن ــه اش ــود را ب خ
منطقــی و قابــل اســتفاده باشــند. کاربــران بایــد بتواننــد فــورا 

ــد.« ــاد بگیرن ــب را ی ــوه نص نح

قــدم بعــدی در مســیری بــه ســمت دیجیتالــی شــدن برداشــته 
شــده اســت. Instakom قبــا در فروشــگاه اینترنتــی آر انــد ام 
)R&M( شــرکت کــرده اســت. جــدای از کاتالــوگ، کارت خریــد 

و سیســتم ســفارش، در ایــن فروشــگاه نحــوه مســیریابی بســیار 
فکــر شــده پیاده ســازی شــده اســت. 

Instakom شرکت
ــی  شــرکت Instakom واقــع در Zollikerberg در نزدیک
ــدازی و  ــب و راه ان ــزی، نص ــه ری ــه برنام ــخ، در زمین زوری
ــه  ــر ب ــبکه های فیب ــی، ش ــای سفارش ــداری کابل ه نگه
ــد.  ــت می کن ــاال فعالی ــد ب ــای بان ــا پهن ــه )FTTH( و ب خان
ــن  ــات، Instakom همچنی ــده خدم ــه دهن ــوان ارائ ــه عن ب
پشــتیبانی   Zollikonline محلــی،  ارتبــاط  شــبکه  از 
ــرکت  ــن ش ــای ای ــری از فعالیت ه ــش دیگ ــد. بخ می کن
شــامل سیســتم های پیچیــده IT بــرای مانیتورینــگ، 

ــت. ــون و WiFi اس ــارت، تلویزی نظ
ــات  ــهرداری های، خدم ــامل ش ــرکت ش ــن ش ــتریان ای مش
و   ETH دانشــگاه  ســوئیس،  بیمارســتان های  شــهری، 

ــان  ــی متخصص ــتند. Instakom یک ــخ هس ــرودگاه زوری ف
منطقــه بــرای راهکارهــای کابــل کشــی ویــژه اســت. ایــن 
ــه  ــع ارائ ــکار جام ــک راه ــعی دارد ی ــه س ــرکت همیش ش
ــات  ــا عملی ــا ت ــرای کابل ه ــزی ب ــه ری ــه از برنام ــد ک ده

ــد. ــش می ده ــدازی را پوش ــب و راه ان نص
Instakom ترجیــح می دهــد از R&Mfoxs کــه دامنــه 
شــبکه های  بــرای  دارد،  مقیاس پذیــری  و  گســترده 
 ODF، ــامل ــه ش ــد ک ــتفاده کن ــوری اس ــر ن ــی فیب عموم
ــت. SYNO dome closure، Venus box و Polaris box اس

و  پایــدار، کاربرپســند   R&M »محصــوالت 
دارای کیفیــت عالــی هســتند. نســبت قیمت/

عملکــرد مناســب اســت و خدمات آن هــا همه 
جانبــه اســت.«

Instakom سرپرست بخش فیبرنوری شرکت ،Felix Neukom
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ــی  ــه نوع ــد ب ــام می دهن ــا انج ــتریان م ــه مش ــرکاری ک ه
ــود.  ــوط می ش ــدن )Digitalization( مرب ــی ش ــه دیجیتال ب
ــبکه های  ــنترها، ش ــور دیتاس ــد اپرات ــا می توانن ــتریان م مش
ــا شــبکه های داده محلــی باشــند. آن هــا مشــغول  عمومــی ی
ــال  ــاد دیجیت ــرای دوران اقتص ــع ب ــات قاط ــراری ارتباط برق

ــتند. هس

آر اند ام )R&M( چگونه به سمت دیجیتالی شدن می رود؟
بــرای آر انــد ام )R&M( دیجیتالــی شــدن بــه معنــای ایجــاد 
ــی در  ــای واقع ــا نیازه ــب ب ــب و کار متناس ــدل کس ــک م ی
ــای  ــان، اعض ــت. صاحب ــع اس ــاخت جام ــک زیرس ــار ی کن
هیــات مدیــره و کارفرمایــان، همگــی می خواهنــد بــا روشــی 
ــته،  ــن گذش ــد. از ای ــش رون ــع پی ــر و جام ــب، آینده نگ مناس
ــرای ذی نفعــان  ــه تدریــج زندگــی را هــم ب مــا می خواهیــم ب
ــر  ــورد نظ ــداف م ــم. اه ــوده تر کنی ــود آس ــرای خ ــم ب و ه
حصــول اطمینــان از ایجــاد ارزش بیشــتر بــرای همــه و ایجــاد 

ــدار اســت. تحــول چشــمگیر و پای

شــرکت هایی صنعتــی ماننــد آر انــد ام )R&M( کــه در ســطح 
ــا  ــدن را ب ــی ش ــد دیجیتال ــتند، نمی توانن ــال هس ــی فع جهان
ــه  ــد ام )R&M( ب ــد. آر ان ــق کنن ــاوس محق ــک م ــک کلی ی
توســعه های بنیــادی و سفارشــی بــرای شــرایط پیچیــده نیــاز 
دارد. بــرای مثــال، پیشــنهادات دیجیتــال بایــد متناســب بــا 

ــزای  ــات اج ــد و الزام ــازار باش ــای ب ــوع بخش ه ــای متن نیازه
ــای  ــرد. فرآینده ــرار گی ــه ق ــورد توج ــز م ــوری نی ــر ن فیب
ــد  ــورت کارآم ــد به ص ــدن)Digitalization( بای ــی ش دیجیتال
ــه  ــد ب ــا بای ــد. آن ه ــل کنن ــا عم ــه زمینه ه ــن در هم و ایم
صــورت مفیــدی در یــک چرخــه منطقــی شــبکه بندی شــوند 

ــد. ــی تســهیل کنن ــه طــرز معقول و تعامــات را ب

ــزی شــده شــامل کلیــه شــرکا، فرآیندهــا و  چرخــه برنامه ری
ــزان،  ــرای برنامه ری ــد ب ــات بای ــود. خدم ــد ب ــا خواه پروژه ه
توزیــع کننــدگان، یکپارچه ســازان سیســتم، مدیــران پــروژه، 

ــدازه مفیــد باشــند. ــه همــان ان ــران ب ــان و کارب نصاب

سیســتم   بــا  می تــوان  را  بــازار  نشــیب های  و  فــراز 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــتر م ــد بیش ــی جدی ــای دیجیتال عامل ه
داد. ابزارهــای نویــن اتوماســیون بازاریابــی بــه ســرعت 
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــایی می کنن ــوه را شناس ــتریان بالق مش
نیازشــان بــا آن هــا ارتبــاط برقــرار می کننــد. یــک فروشــگاه 
اینترنتــی مــدرن بــه مشــتریان کمــک مــی کنــد تــا شــبکه ها 
را بــه کمــک تصمیم گیــری و راهکارهــای ممکــن بــرای 
ــد.  ــبه کنن ــدی و محاس ــود پیکربن ــی خ ــای کابل کش برنامه ه
درآینــده مشــتریان ایــن قابلیــت را خواهنــد داشــت کــه کل 
ــای  ــر روی پلتفرم ه ــی ب ــورت دیجیتال ــه ص ــتم ها را ب سیس
ــبه  ــزی و محاس ــق برنامه ری ــور دقی ــه ط ــد ام )R&M( ب آر ان

ــد.  ــفارش دهن ــع س ــه موق ــا را ب ــن آن ه ــرده، همچنی ک
ــر ایــن آن هــا قــادر خواهنــد بــود نحــوه چگونگــی  عــاوه ب
ــد ام )R&M( را  ــط آر ان ــن توس ــفارش های آنای ــردازش  س پ
دنبــال کننــد بــه ایــن ترتیــب ســهام و شــرایط کامــا شــفاف 

ــود. ــد ب خواه

راه انــدازی ایــن پیشــنهاد پیچیــده در حــال حاضــر در 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــش ق ــورد آزمای ــب م ــای منتخ بازاره
ــه ای  ــه گون ــان را ب ــدن )Digitalization( جه ــی ش دیجیتال
تصــور  را  آن  امــکان  هرگــز  کــه  می دهــد  تغییــر 
ــن و  ــکل ممک ــن ش ــه بهتری ــه ب ــت ک ــم اس ــم. مه نمی کردی
بــا مســوولیت پذیری در ایــن فرآینــد شــرکت کنیــد و ســهم 

ــید. ــته باش ــده ای در آن داش ارزن

بخش های بازار
  • مرکز اطاعات

  • شبکه های محلی
  • شبکه های عمومی

  • مؤلفه های کسب و کار

موارد قابل ارائه
  • اتصاالت کامل

  •مقدار
  •محصوالت و راهکارها

دیجیتالی شدن در آر اند ام 

سفر مشتری
  •  پورتال اینترنتی، 

فروشگاه اینترنتی
  • تنظیم کننده راهکارها 

  •  اتوماسیون بازاریابی
  •  کمپین ها، وباگ ها

زنجیره تامین
  • ردیابی زمان تحویل

  • سهام
  • داده های سنجش

ــا تمــام کانال هــای الکترونیکــی در ارتبــاط  ــه صــورت بادرنــگ ب ــه طــور همزمــان و ب ــود. امــروزه ب در ابتــدا تنهــا راه ارتباطــی مــا ایمیــل ب
هســتیم. آیــا در آینــده بــه طــور مجــازی بــه امــور رســیدگی خواهیــم کــرد؟ آن چــه مســلم اســت ایــن اســت کــه مــا در میانــه راه دیجیتالــی 
شــدن هســتیم. آر انــد ام )R&M( بــا راهکارهــای خــود بهتریــن پایه هــای زیرســاختی را بــرای ایــن امــر فراهــم می کنــد، همچنیــن مشــغول 

حرفــه ای کــردن پیشــنهادات خــود در دیجیتــال بــرای همــه ذی نفعــان اســت.

)R&M(

بر روی مزایای دیجیتالی شدن 
)R&M( توسط آر اند ام )Digitalization(

ترندها

شناخت و سرمایه گذاری
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برنامه ریــزی زیرســاخت شــبکه های فیزیکــی نمی توانــد 
ــد در  ــات بای ــن تصمیم ــود. مهم تری ــروع ش ــی زود ش خیل

ــود. ــاذ ش ــروژه اتخ ــعه پ ــای اول توس هفته ه

ــد  ــود دارد عبارتن ــه وج ــن زمین ــه در ای ــی ک ــواالت رایج س
ــدام کاس  ــت؟ ک ــز داده چیس ــب و کار مراک ــدل کس از: م
دسترســی بایــد آن را تضمیــن کنــد؟ پاســخ بــه این ســواالت 
ــاال  ــر کابل کشــی دارد. کاس دسترســی ب تاثیــر مســتقیمی ب

ــل دارد.  ــی کام ــترده و کابل کش ــی گس ــه افزونگ ــاز ب نی

جلوگیری از ایجاد موانع
از ابتــدا جنبه هــای بعــدی زیرســاخت شــبکه فیزیکــی 
ماننــد سلســله مراتــب شــبکه، معمــاری کابل کشــی، 

استاندارهای مهم برنامه ریزی کابل کشی مرکز داده:
• 4-2ا-DIN EN 50600: در میــان مــوارد دیگــر، الزامات 

مربــوط بــه معمــاری کابل کشــی، اتصــال متقاطــع، اجــرای 

ــد. ــف می کن ــی را تعری ــی و دسترس کابل کش

 TIA-942 ، EN 501735 بــر اســاس :ISO/IEC 24764 •

ــه کابل کشــی. ارجــاع داده شــده  ــوط ب ــا مشــخصات مرب ب

.ISO 11801 بــه اســتاندارد

• ANSI / TIA-942-B: بــر روی الزامــات عملکــردی 

متمرکــز می شــود و شــامل حداقــل توصیه هــا بــرای 

ــت. ــی اس ــل کش کاب

و  برنامه ریــزی  راهنمــای   :2014-ANSI/BICSI 002  •

زیرســاخت های  جملــه  از  داده  مراکــز  از  بهره بــرداری 

ــی. ــل کش کاب

آیین نامــه  آتش ســوزی  و  ایمنــی  مقــررات   :CPR  •

محصــوالت ســاختمانی اروپــا.

ــوند. نش

بــه عنــوان مثــال، بایــد در نظــر گرفــت کــه عملکــرد شــبکه 
ــه  ــه ب ــر ثانی ــت ب ــی از 100 گیگابی ــی مراحل ــرعت ط ــه س ب
ــن  ــد. ای ــعه می یاب ــه توس ــر ثانی ــت ب ــا 800 گیگابی 400 ت
نشــان دهنــده دو برابــر شــدن و چهــار برابــر شــدن تعــداد 
کابل هــا  مجــاری  توزیع کننــدگان،  اســت.  فیبرهــا  زوج 
ــزی  ــاس برنامه ری ــن اس ــر ای ــد ب ــت بای ــا( و مدیری )داکت ه

ــوند. ش

ــاب  ــتقل از انتخ ــر و مس ــیو فرات ــاخت های پس ــه زیرس این ک
ــی اســت.  ــده خوب ــزی شــود، ای ــه ری ــرور برنام ســوییچ و س
ــن معنــی اســت کــه در صــورت  ــه ای ــودن ب ــن مســتقل ب ای
ــا  ــا آن ه ــی ب ــت کابل کش ــه مطابق ــاز ب ــتگاه، نی ــض دس تعوی
ــک  ــات ی ــن عملی ــی در حی ــض کابل کش ــدارد. تعوی ــود ن وج
ــان  ــن از هم ــت. بنابرای ــک باالس ــر و دارای ریس کار هزینه ب
ابتــدا بــرای طیــف وســیعی از فناوری هــا، کابل کشــی 
ــده بســیار بهتــری خواهــد  ــاد گســترده ای ــا ابع آینده نگــر ب

بــود.

استفاده از آخرین استانداردها
تــا آن جــا کــه ممکــن اســت بایــد از چندیــن اســتاندارد برای 
ــرا هیــچ یــک از اســتانداردهای  مشــاوره اســتفاده شــود. زی
ــز داده  ــزی مراک ــای برنامه ری ــه پارامتره ــده کلی ــناخته ش ش

ــن و  ــاب به روزتری ــده انتخ ــن ای ــد. بهتری ــش نمی دهن را پوش
ــرای هــر مولفــه اســت. ــر ب پیشــرفته ترین متغی

ــزی  ــه برنامه ری ــتر در زمین ــی بیش ــب راهنمای ــرای کس ب
داده مرکــز  هندبــوک  بــه  داده،  مراکــز  کابل کشــی 

ــد.  ــه کنی ــد ام )R&M Data Center Handbook( مراجع  آر ان
ایــن هندبــوک به صــورت رایــگان در وب ســایت الوان ارتبــاط 

و  آر انــد ام )R&M( دســترس اســت. 

فنــاوری اتصــال، کیفیــت، مــواد و 
همچنیــن عملکــرد انتقــال، لینک هــا، 

تعریــف  بایــد  پروتکل هــا  و  رســانه ها 
بایــد  برنامه ریــزان  و  اپراتورهــا  شــوند. 

الزامــات عملکــرد را تــا حــد ممکــن دقیــق تعییــن کننــد 
ــع و تنگناهایــی در مســیر خــود مواجــه  ــا موان ــا بعــدا ب ت

ــع را  ــد. مناب ــر بگیری ــوژی در نظ ــر توپول ــی را از نظ ــات خاص الزام
بــه صــورت مقیاس پذیــر برنامه ریــزی کنیــد. در مراحــل اولیــه 
به  روزرســانی و ارتقــا را مــورد توجــه قــرار دهیــد. حداکثــر دسترســی 
ــزی  ــگام برنامه ری ــی هن ــای مهم ــا فاکتوره ــد. این ه ــن کنی را تضمی
بــرای کابل کشــی مراکــز داده هســتند. همچنیــن نگاهــی بــه 
هندبــوک مرکــز داده آر انــد ام )R&M Data Center Handbook( بــرای 

ــود. ــد ب ــد خواه ــما مفی ش

برنامه ریزی برای کابل کشی
در اسـرع وقـت

ترندها



 CONNECTIONS 57 |  1399www.Lavancom.com 22

ــاف  ــرای انعط ــتریان را ب ــای مش ــته ه ــد ام )R&M( خواس آر ان
پذیــری بیشــتر در مدیریــت پــروژه بــرآورده می کنــد. نصابــان 
ــد و  ــل کنن ــر عم ــردن، خاص ت ــد ک ــگام خری ــد در هن می توانن

نیــاز کمتــری بــه منابــع و لــوازم در دســت داشــته باشــند.
آر انــد ام )R&M( ســوئیس لیســت درخواســت مشــتریان 
را صبح هــا از طریــق تلفــن و ایمیــل دریافــت می کنــد. 
ــده اند،  ــاده ش ــرا آم ــرای اج ــه ب ــل ک ــای کاب ــپس قرقره ه س
ــکان  ــن ام ــتند. ای ــال هس ــیر ارس ــان روز در مس ــر هم عص
چندحالتــه  تیــوب  لــوز  اســتاندارد  کابل هــای  بــرای 
ــود  ــب وج ــل نص ــای قاب )multifiber loose tube( و کابل ه
بــرآورده  را   CRT آتــش  دســته بندی  کابل هــا  ایــن  دارد. 

می ســازند.

مشــتریان  آر انــد ام )R&M( ســوئیس در کشــورهای دارای قــرارداد، در طــی 
ــدازه  ــان ان ــا هم ــا ب ــوری را دقیق ــر ن ــای فیب ــد کابل ه ــاعت می توانن 24 س
مــورد نیــاز خــود تحویــل بگیرنــد. آر انــد ام )R&M( در حــال پیاده ســازی 
ــد ام  ــت. آر ان ــود اس ــی خ ــازار بوم ــرای ب ــیر ب ــرویس سریع الس ــن س ای
)R&M( ســوئیس همچنیــن یــک پریــز کاربــردی را ارائــه کــرده اســت کــه 

ــوند. ــل می ش ــتقل متص ــور مس ــه ط ــا ب ــا و آداپتوره ــن ماژول ه کانکش

کابل های فیبرنوری در
اندازه های دقیق

خدمات کامل برای پروژه ها
ــر  ــات فیب ــد ام )R&M( خدم ــریع، آر ان ــل س ــار تحوی در کن
ــص  ــرکت متخص ــن ش ــد. ای ــترش می ده ــود را گس ــوری خ ن
کابل کشــی از برنامه ریــزان، نصابــان و کاربــران در عملیــات 
مونتــاژ، اسپایســینگ و ســنجش پشــتیبانی می کنــد. آر 
 ،breakout ام )R&M( کابل هــای ترانــک، کابل هــای  انــد 
می کنــد  مونتــاژ  را   CP کابل هــای  و   harness کابل هــای 
ــخصات  ــروژه و مش ــای پ ــرای برنامه ه ــژه ب ــور وی ــه ط ــا ب ت
مشــتریان مناســب باشــند. انــواع کابــل، طــول، انــدازه 
جداگانــه  صــورت  بــه  می تواننــد  اتصــاالت  و  دســته ها 
مشــخص شــوند. کاالهــای آزمایــش شــده در کارخانــه بــه موقــع 
ــزوم آر  ــورت ل ــوند. در ص ــل داده می ش ــروژه تحوی ــل پ ــه مح ب

ــد در  ــه می توانن ــتند ک ــی را می فرس ــد ام )R&M( متخصصان ان
ــات  ــت تاسیس ــا و تس ــپایس فیبره ــزی، اس ــه برنامه ری زمین
مشــاوره دهنــد. این گونــه اســت کــه نصابــان می تواننــد 
مطمئــن باشــند کــه کار تخصصــی آن هــا، نیازهــا را بــا کیفیــت 

ــد. ــرآورده می کن ــی ب عال

تکنولوژی جدید مونتاژ
 )DA یــا   Direct Attach( نیــز  اتصــال مســتقیم  پریــز 
تکنولــوژی  ایــن  می کنــد.  کمــک  بیشــتر  نصابــان  بــه 
اتصــال ماژول هــای  بــرای  مکانیکــی  پیوســت  بــدون 

ــه  ــا ب ــت و ماژول ه ــه اس ــعه یافت  RJ45 و LC Duplex توس
طــور مســتقل متصــل می شــوند. تمــام کاری کــه نصابــان بایــد 
ــده  ــا را درون نگهدارن ــه آداپتوره ــت ک ــن اس ــد ای ــام دهن انج
ــن  ــه ای ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد ب ــت کنن ــا چف ماژول ه
تکنولــوژی مونتــاژ اتصــال مســتقیم )Direct Attach( نامیــده 
می شــود. به عــاوه ایــن پریــز کامــا از جلــو مدیریــت 
می شــود. در واقــع بوســیله یــک پیــچ می تــوان صفحــه 
ــی از  ــکان دسترس ــب ام ــن ترتی ــرد و بدی ــاز ک ــاننده را ب پوش
ــود.  ــم می ش ــا فراه ــی و کابل ه ــه، سیم کش ــه محفظ ــو ب جل
ــدازی را  ــب و راه ان ــات نص ــدی در عملی ــرات بع ــر تغیی ــن ام ای
ــه  ــه برنام ــوط ب ــز مرب ــی پری ــب و طراح ــد. قال ــهیل می کن تس
Feller/EDIZIOdue اســت کــه بــه طور گســترده در ســوئیس 

اســتفاده می شــود.

اخبار
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ــم  ــه نوزده ــاق meet-me در طبق ــدادی ات ــز دارای تع ــن مرک ای
اســت کــه توســط حامل هــای مخابراتــی و ارائه دهنــدگان 
ــردی  ــبکه های ف ــل ش ــال متقاب ــرای اتص ــی ب ــات اینترنت خدم

ــود. ــتفاده می ش ــا اس آن ه

ایــن حامل هــا،  )point of presenceا(POP هــا یــا نقــاط 
ــاختمان  ــر س ــه در سراس ــی ک ــود را درون رک های ــور خ حض
پخــش می شــوند ، قــرار می دهنــد و از طریــق کابل کشــی 
ــن  ــوند و از ای ــل می ش ــاق meet-me متص ــه ات ــوری ب ــر ن فیب
ــل  ــر در داخ ــل دیگ ــاخت های حام ــا زیرس ــال را ب ــق اتص طری
meet-me ســاختمان  اتــاق  ســاختمان تســهیل می کننــد. 
ــداران  ــه خری ــود ک ــوب می ش ــهیات  محس ــز تس Westin مرک

ــرات و  ــتون فق ــه س ــال ب ــد اتص ــات پهن بان ــندگان خدم و فروش
ــه شــده  ــه اتصــاالت ارائ خدمــات متنــوع خــود را بــدون نیــاز ب

توســط شــرکت های تلفنــی ارائــه می دهنــد.

تاریخچه
ــه  ــاز می گــردد کــه 4 شــریک ب ــه ســال 1980 ب ــن موضــوع ب ای
طــور مســاوی بــا نقــش هــای متمایــز صاحــب زمیــن، ســازنده، 
ــک  ــاختن ی ــرای س ــد و ب ــتاجر روی کار آمدن ــرمایه گذار و مس س
ــزی  ــه مرک ــه منطق ــت در حوم ــه درس ــاختمان اداری ۳4 طبق س
ــد  ــی، 70 درص ــدند. در روز جابه جای ــع ش ــیاتل جم ــاری س تج
ــرای  ــا 15 ب ســاختمان ها اجــاره داده شــد کــه شــامل طبقــه 4 ت

ــد. ــتین می ش ــی وس ــای جهان ــزی هتل ه ــر مرک دفت

ــری  ــای دیگ ــه ج ــتین ب ــای وس ــزی هتل ه ــر مرک ــا، دفت بعده
ــر روی ســاختمان باقــی  ــام آن همچنــان ب منتقــل شــدند، امــا ن
ــودن  ــی ب ــه خال ــا و در نتیج ــی آن ه ــت. جابه جای ــده اس مان
ــرکت های  ــدادی از ش ــرا تع ــود، زی ــی ب ــاق خوب ــاختمان اتف س
مخابراتــی در غــرب آمریــکا می خواســتند تجهیــزات خــود را در 
 GCI ، Sprint ، Western Telecom در کنــار Westin ســاختمان

Westin Building Exchange یــک مرکــز مهــم ارتبــاط از راه 
دور اســت کــه در مرکــز شــهر ســیاتل، واشــنگتن واقــع شــده 
 Westin اســت. ایــن ســاختمان نــام خــود را از دفتــر هتلــداری
گرفتــه اســت کــه ۳8 ســال پیــش بــا ســاخت اولیــن ســاختمان، 
ــن  ــز همچنی ــن مرک ــود. ای ــاخته ب ــا س ــود را در آن ج زادگاه خ
محــل تبــادل اینترنــت ســیاتل )SIX( و تبــادل امــواج اقیانــوس 

آرام GigaPOP در شــمال غربــی اقیانــوس آرام اســت.

کاهش تراکم
R&M با

ــا  ــاق meet-me ب ــم ات ــد نوزده ــه جدی ــد و در طبق ــب کنن نص
ــد. ــات کنن ــا ماق آن ه

مرکــز عنــوان  بــه   Westin ســاختمان   ،  201۳ ســال  در 
ــش از  ــا بی ــون ب ــد. اکن ــی ش  Westin Building Exchange معرف
ــه دهنــده خدمــات مخابراتــی، اینترنتــی و  دویســت شــرکت ارائ
ــرای آن  ــتند، Westin ب ــتقر هس ــاختمان مس ــه در س ــی ک خدمات
ــد  ــود مانن ــای خ ــی از تقاض ــرای بخش ــه ب ــی ک ــته از صنایع دس
ــه اتصــال  ــو ، شــبکه های اجتماعــی ، نیــاز ب ــازی ، پخــش ویدی ب
بیــش از حــد دارنــد و همچنیــن بــرای طیــف گســترده ای از ارائــه 
ــده  ــل ش ــوب تبدی ــی مطل ــه مکان ــری، ب ــات اب ــدگان خدم دهن
 Mainstream ــون ــر cloud اکن ــی ب ــات مبتن ــدل خدم ــت. م اس
ــر  ــتری را در ب ــات مش ــترده ای از انتخاب ــف گس ــه طی ــت ک اس
می گیــرد و فراتــر از فضــای ذخیره ســازی اولیــه مــی رود و 
ــبه  ــده اند محاس ــد ش ــر متول ــوم اب ــا مفه ــه ب ــی را ک داده های

می کنــد.

 Westin Building ایاالت متحده آمریکا و )R&M( آر اند ام
Exchange

آر انــد ام )R&M( بــا محصــوالت و راه حل هــای خــود  و بــا امــکان 
ــوالت  ــی، محص ــه و سفارش ــه صرف ــرون ب ــای مق ــت ه ــه قیم ارائ
ــی و  ــک فن ــه ی ــات درج ــراه خدم ــه هم ــاال ب ــت ب ــا کیفی ب
پشــتیبانی از مشــتری ، بــه زیرســاخت فنــاوری اطاعــات مرکــز

 Westin Building Exchange خدمت کرده است.

ــرای  ــوری را ب ــر ن ــی و فیب ــوالت مس ــد ام )R&M( محص آر ان
ــای  ــل ه ــا پچ پن ــات را ب ــاخت تاسیس ــای Colo و زیرس کاینت ه
ــای  ــا، کارتریج ه ــده، ترانک ه ــربندی ش ــش س ــوری از پی ــر ن فیب
اســپایس، کانکتورهــا، کاســت ها، جامپرهــا، کابل هــا و اتصــاالت 

ــد.  ــم می کن ــی فراه مس

ــاالی  ــی ب ــا کارای ــوع و ب ــوالت متن ــد محص ــط تولی Westin خ

ــاال  ــم ب ــا تراک ــه universal ب ــد محفظ ــد ام )R&M( مانن آر ان
ــوری  ــر ن ــای LC/SC فیب ــا Bulkhead ه ــه ب ــورت( ک ــا 288 پ )ب
پیــش  از  ریبــون  کابل هــای   ،)Single mode( تک حالتــه 
ــد. ــین می کن ــی را تحس ــای سفارش ــده و ترانک ه ــربندی ش س

ــت  ــا ظرفی ــنترهای ب ــران دیتاس ــه کارب ــد هم ــم مانن Westin ه

ــدد و  ــای متع ــت ه ــرای داک ــی ب ــه راه حل ــاال )Hyperscale(، ب ب
ــر  ــن خاط ــه همی ــاز دارد. ب ــود نی ــل خ ــینی کاب ــتم های س سیس
آر انــد ام )R&M( تکنولــوژی ریبــون را معرفــی کــرد تا مشــکات 
تراکــم آن هــا را کــم کنــد. در واقــع آر انــد ام )R&M( بــا داشــتن 
ــا  ــاالت ب ــای اتص ــون و راهکاره ــوص ریب ــای مخص ــرم ه پلتف
تراکــم بــاال، مزیــت قابــل توجهــی را در ایــن رقابــت بــه وجــود 

آورده اســت.

 )R&M( ــد ام ــای آر ان ــراوان، پنل ه ــای ف ــر ویژگی ه ــاوه ب ع
ــا ســاختار محکــم آلومینومــی بســیار مــورد توجــه کادر فنــی  ب
ــوری Dark در  ــه فیبرن ــی ب ــت. دسترس ــه اس ــرار گرفت Westin ق

کابل هــای مســی و فیبــر نــوری آر انــد ام )R&M( آن را بــه یــک 
ــر تبدیــل کــرده اســت.  ــاق meet-me برت ات

ــا در  ــت ت ــد داش ــه خواه ــد ام )R&M( ادام ــای آر ان  و راهکاره
Westin Building Exchange اســتفاده شــود تــا در خدمــت 

ــر  ــوارد زی ــامل م ــا ش ــن حامل ه ــد. ای ــه ای باش ــای منطق حامل ه
ــود: ــدود نمی ش ــوارد مح ــن م ــه ای ــط ب ــا فق ــت ام اس

 AT&T، NTT America، Comcast، GTI Corporation، Level 3

 Communications، XO Communications، Zayo Group، Integra

 Telecom، Verizon Business، Global Telecom & Technology، Alaska

 Communications، World Communications،Wave Broadband ، BCE

موفقیت
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آر انــد ام )R&M( مکانیــزم unlock کــردن کانکتورهــای 
 LC-QuickRelease قدیمــی را تغییــر داده اســت. بــا کانکتــور
ــت  ــه الزم اس ــا کاری ک ــت تنه ــه LC-QR اس ــروف ب ــه مع ک
انجــام شــود ایــن اســت کــه از جلــو بــه صــورت snap-in وارد 

ــورد نظــر شــود.  ــورت م پ

ــک  ــم نزدی ــه ه ــتر ب ــد بیش ــای LC می توانن ــاال آداپتوره ح

ــر  ــار حداکث ــاده تر را در کن ــرل س ــع، MPO-QR کنت در واق
از  کــه   non-slip محافــظ  امکان پذیــر می ســازد.  تراکــم 
ــزم  ــت و مکانی ــده اس ــاخته ش ــاوم س ــتیک مق ــواد ترموپاس م
ــرگاس  ــا فایب ــده ب ــت ش ــتیک تقوی ــه از پاس ــت آن ک ثاب
ــن  ــد. ای ــکیل می دهن ــک unit را تش ــت ی ــده اس ــاخته ش س
ــردن(  ــال )Plug و Unplug ک ــردن اتص ــل ک ــع و وص ــر قط ام
 QuickRelease ســریع را تســهیل می کنــد: از ایــن رو نــام آن

می باشــد.

50 درصد بیشتر
کنــار  فشــرده تر  می تواننــد  اکنــون   MPO آداپتورهــای 
یکدیگــر قــرار گیرنــد. تراکــم می توانــد تــا 50 درصــد  
ــد  ــر واح ــورت را در ه ــداد 120 پ ــر تع ــد و حداکث ــش یاب افزای
در نظــر گرفــت. ایــن راهــکار کارآمــد از تمــام قســمت 
ــرفتی  ــن پیش ــه ای ــد ک ــتفاده می کن ــا اس ــی پچ پنل ه جلوی
ــورت هــای  ــر کــردن پ ــه دنبــال پ ــرای کســانی اســت کــه ب ب

شــوند. بــا اســتفاده از ایــن کانکتــور LC-QR، تراکــم می  توانــد 
ــد. ــت برس ــر یونی ــارم ه ــه چه ــال در س ــا 96 اتص ت

مکانیزم کشویی جدید 
ــاگ را  ــه پ ــا push-pull( محفظ ــویی ی ــزم )کش ــن مکانی ای
می پوشــاند. همچنیــن از ســمت عقــب می توانــد در یــک 
ــا  ــب جابه ج ــش strain relief از عق ــوری در روک ــت مح جه
نیــز می تــوان کار قفــل کــردن  شــود. در بخــش جلــو 

)locking( و بــاز کــردن )unlocking( را انجــام داد.

 unlocking ــزم ــور از مکانی ــن کانکت ــد ام )R&M( در ای آر ان
در کانکتورهــای Conventional فراتــر رفتــه اســت. بــا 
ــی  ــات اصل ــوژی LC-QuickRelease ا)LC-QR(، عملی تکنول
ــه در  ــزی ک ــا چی ــود. تنه ــل می ش ــور منتق ــب کانکت ــه عق ب
ــظ  ــی الزم اســت ، دریچــه کشــویی اســت. محاف قســمت جلوی
ــده  ــاخته ش ــاوم س ــتیک مق ــواد ترموپاس ــه از م non-slip ک
ــده  ــت ش ــتیک تقوی ــه از پاس ــت آن ک ــزم ثاب ــت و مکانی اس
ــکیل  ــک unit را تش ــت ی ــده اس ــاخته ش ــرگاس س ــا فایب ب

 )boot( بیشــتری در یــک رک هســتند. فضــای زیــادی در بــوت
ــود دارد.  ــبکه وج ــین های ش ــتان تکنس ــرای انگش ــور ب کانکت
 )boot( ــوت ــر روی ب ــی ب ــه راحت ــد ب ــب می توانی ــن ترتی بدی
ــید. روش Unlocking در  ــته باش ــرل داش ــود کنت ــور خ کانکت
ــور  ــر از کانکت ــر و راحت ت ــور )connector( روان ت ــن کانکت ای
ــوری آن  ــدرت مح ــش ق ــی افزای ــت. حت conventional اس

ــود.  ــی می ش ــت لرزش ــه حرک ــری از هرگون ــث جلوگی باع
آر انــد ام )R&M( در راهــکار MPO-QR از پچ کوردهــای 2 
ــای  ــب فض ــن ترتی ــد. بدی ــرار می ده ــتفاده ق ــری  اس میلیمت
ــی  ــای قبل ــا راهکاره ــه ب ــا در مقایس ــرای کابل ه ــاز ب ــورد نی م

ــد. ــش می یاب ــد کاه ــا ۳۳ درص ت

روش پاریتــه در ایــن راهــکار می توانــد بــه راحتــی بــا تفــاوت 
ــود:  ــخص ش ــر مش ــورد نظ ــور م ــوت )boot( کانکت ــگ ب رن
رنــگ خاکســتری نشــان دهنده پاریتــه B و رنــگ ســیاه 

می باشــد.  A پاریتــه  نشــان دهنده 

می دهنــد. ایــن امــر، Plug و Unplug ســریع را تســهیل مــی 
کنــد: از ایــن رو نــام آن QuickRelease می باشــد.

ــا  ــه ه ــا، و محفظ ــرول ه ــا، ف ــچ کورده ــرای پ ــکار ب ــن راه ای
)Housing( بــه راحتــی قابــل اســتفاده اســت. Unlock کــردن 
آن نســبت بــه کانکتــور conventionalراحــت تــر و روان تــر 
اســت. حتــی افزایــش قــدرت محــوری آن باعــث جلوگیــری از 

ــود. ــی می ش ــت لرزش ــه حرک هرگون

  R&MinteliPhy ــارت ــتم نظ ــه در سیس ــای RFID ک ــا تگ ه ب
از  MPO-QR می توانــد  مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، 
ــاخت،  ــودکار زیرس ــت خ ــتم مدیری ــک سیس ــان اول در ی هم

ــود. ــه ش یکپارچ

ــته  ــون در دس ــم اکن ــه MPO-QR ه ــوط ب ــای مرب ــچ  کورده پ
ــد ام )R&M(  در دســترس  ــوری )FO( آر ان ــر ن محصــوالت فیب

هســتند. 

ــت.  ــاالت MPO اس ــرای اتص ــویی را ب ــزم کش ــدازی مکانی ــال راه ان ــد ام )R&M( در ح آر ان
ــور  ــن کانکت ــت. ای ــوری، MPO-QR اس ــر ن ــای فیب ــچ پنل ه ــرای پ ــد ب ــول جدی ــام محص ن
)connector( بــا یــک مکانیــزم کشــویی امــکان افزایــش تراکــم را در یــک پنل فراهم مــی آورد.  

کانکتور LC-QR Simplex کم حجم ترین و کامپکت ترین کانکتور LC از آر اند ام )R&M( است.

با استفاده از این کانکتور تراکم پچ پنل ها تا 60 درصد افزایش می یابد.

 Simplex از نوع LC-QR و حاال کانکتور

MPO - اکنون با QR اضافی

Patching بی نقص

اخبار
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ــه  ــعه یافت ــی توس ــه تازگ ــه ب ــزار inteliPhy net  ک ــرم اف ن
اســت، باعــث کاهــش حجــم کار مدیــران شــبکه و کنتــرل بهتــر 
ــد ام )R&M( را  ــی آر ان ــزار توانای ــن اب ــود. ای ــبکه ها می ش ش
بــرای مدیریــت زیرســاخت در ســاختمان ها و مراکــز داده 
توســعه می دهــد.  inteliPhy net جایگزیــن جــداول عمومــی 

می شــود.  CAD برنامه هــای  و 
ــیار  ــری بس ــط کارب ــک راب ــاد ی ــرای ایج ــزار ب ــرم اف ــن ن ای
کاربــر پســند و بی نیــاز بــه توضیــح تهیــه شــده اســت. حتــی 
ــادر  ــاه ق ــوزش کوت ــک دوره آم ــد از ی ــه، بع ــران بی تجرب کارب
ــه  ــک برنام ــد. inteliPhy net ی ــا آن کار کنن ــود ب ــد ب خواهن
ــا  ــدرن تنه ــر م ــک مرورگ ــت و ی ــر وب اس ــی ب ــا مبتن کام
چیــزی اســت کــه بــرای اســتفاده از همــه توابــع آن مــورد نیــاز 

ــت. اس
مستندسازی ، برنامه ریزی ، مانیتورینگ

inteliPhy net پنج حوزه کاربردی را شامل می شود:
• مدیریت اتصاالت

• مدیریت دستگاه ها
• مدیریت تغییرات

• گزارش دهی
• مدیریت ظرفیت

inteliPhy net مخصوصــا بــرای مدیریــت کابل کشــی بــه 
ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــن م ــکل ممک ــاده ترین ش س
ــبکه داده،  ــرای ش ــوری ب ــر ن ــی و فیب ــای مس ــار کابل ه در کن
ــه  ــع تغذی ــی منب ــوان کابل کش ــه می ت ــن برنام ــک ای ــه کم ب
 AIM ــتم ــا سیس ــرد. inteliPhy net ب ــازی ک ــز مستندس را نی
ــور  ــه ط ــه ب ــت ک ــازگار اس ــگ R&MinteliPhy س مانیتورین
خــودکار کابل هــای پــچ و اتصــاالت را کنتــرل و نظــارت 

. می کنــد

ــا  ــد ب ــز می توانن ــز داده نی ــک مرک ــود در ی ــتگاه های موج دس
inteliPhy net مستندســازی شــوند. بــرای ایــن منظــور، یــک 
ــتاندارد،  ــای اس ــواع رک ه ــرای ان ــترده ب ــب گس ــه قال کتابخان
دســتگاه های اکتیــو و پــچ پنل هــا وجــود دارد. قالب هــا 
ــدازه را  ــرف، وزن و ان ــرد، مص ــد عملک ــی مانن ــل داده های از قب
ــی  ــاوی اطاعات ــن ح ــا همچنی ــد. آن ه ــای داده ان ــود ج در خ
ــبکه  ــاالت ش ــا و اتص ــه، ماژول ه ــای حافظ ــورد کارت ه در م

شــبکه  بــا  می تواننــد  نیــز  شــبکه  در  هســتند.تغییرات 
inteliPhy net کنتــرل شــوند. ایــن برنامــه وظایفــی را ایجــاد 
ــه  ــی ک ــه موقعیت های ــد و ب ــع می کن ــا را توزی ــد، آن ه می کن
ــح  ــرای صحی ــر اج ــاند و ب ــتند می رس ــا هس ــوول آن ه مس

ــد. ــارت می کن ــا نظ آن ه

کاربــران   ،inteliPhy net تنظیــم  قابــل  گزارشــات  بــا 
می تواننــد در هــر زمانــی اطاعــات خــود را در مــورد وضعیــت 
عملکــرد یــک مرکــز داده، چــه بــه صــورت جــدول و چــه بــه 
ــانی  ــح، به روزرس ــا واض ــورت کام ــه ص ــی و ب ــورت گرافیک ص

ــد.  کنن

مدیریــت ظرفیــت در inteliPhy net از کاربــران در حیــن 
ــاس  ــد. براس ــتیبانی می کن ــز داده پش ــترش مرک ــا و گس ارتق
اســتفاده از ظرفیــت فعلــی، ایــن نرم افــزار بــا در نظــر گرفتــن 
معیارهایــی از قبیــل فضــا، مصــرف بــرق، وزن و اتصــاالت شــبکه 
ــوان  ــه می ت ــد ک ــاد می کن ــا را ایج ــتی از رک ه ــود، لیس موج

ــرار داد. ــا ق ــد را در آن ه ــتگاه های جدی دس

مدیریــت کابل هــا، لینک هــا و پورت هــا- مــواردی هســتند کــه اکنــون کامــا می تواننــد بــه صــورت دیجیتالــی انجــام شــوند. ابــزاری 
ــت.  ــد ام )R&M( اس ــبکه آر ان ــت ش ــزار مدیری ــرد، inteliPhy net، نرم اف ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــن فرآین ــه در ای ــی ک مهم

کاربــران پــس از یــک آمــوزش ابتدایــی می تواننــد بــا ایــن برنامــه کار کننــد.

inteliPhy net
مـدیــریـتشـبکهچــهقدر
میتواندراحتانجامشود؟

اخبار
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یک اداره پلیس در شهر Poznan لهستان 

داده هــا و شــبکه های ایمــن از اهمیــت ویــژه ای در کار روزمــره پلیــس برخــوردار هســتند. یــک اداره پلیــس شــهر در Poznan، واقــع در 
 R&MinteliPhy توســط IT غــرب لهســتان، بــر داده هــا و شــبکه خــود بــه صــورت خــودکار نظــارت می کنــد. در آن جــا مانیتورینــگ شــبکه

ــود. ــام می ش انج

ــبکه های داده  ــدون ش ــدرن کار ب ــس م ــک اداره پلی ــرای ی ب
ــا در  ــود. ام ــد ب ــن خواه ــا غیرممک ــن تقریب ــز داده ایم و مراک
ــبلکه را  ــرد ش ــم عملک ــوز ه ــووالن هن ــا مس ــیاری از آن ه بس
ــد  ــان می ده ــه نش ــد. تجرب ــرل می کنن ــتی کنت ــور دس به ط
ــه  ــر روز هفت ــد، ه ــوان صددرص ــاالت را نمی ت ــه اتص ــه هم ک
ــان  ــت زم ــا گذش ــرد. ب ــرل ک ــاعته کنت ــورت 24 س ــه ص و ب
ــچ  ــگام پ ــت در هن ــن اس ــوند و ممک ــوش می ش ــا فرام پورت ه
کــردن خطاهایــی رخ دهــد. بدیــن ترتیــب ریســک  بــاال مــی رود 
ــی کامــل نیروهــای امنیتــی  ــه عــدم کارای ــد منجــر ب و می توان

ــود. ــران ش ــوع بح ــگام وق در هن

برنامه ریزی بلندمدت
پلیــس Poznan ایــن ریســک ها را پشــت ســر گذاشــته 
ــرای  ــه ب ــورد توج ــی و م ــهر قدیم ــک ش ــا در ی ــت. آن ه اس
ــود را  ــایت خ ــبکه، س ــای ش ــدازی تکنولوژی ه ــب و راه ان نص
ــتان  ــه لهس ــس منطق ــزی پلی ــر مرک ــد. دفت ــازی کردن مدرن س
ــال  ــد س ــرای چن ــروژه را ب ــن پ ــی در Voivodeship ای غرب

ــود. ــرده ب ــال ک دنب

هــدف آماده ســازی منطقــه در Poznan و در واقــع در کل 
منطقــه بــرای کارهــای امنیتــی آینــده اســت. برنامــه نوســازی 
ــه  ــال 2020 ب ــت در س ــرار اس ــد و ق ــرا ش ــال 2017 اج از س
ــون  ــس 6.2 میلی ــه و اداره پلی ــداری منطق ــد. فرمان ــام برس اتم
یــورو در شــهر قدیمــی Poznan ســرمایه گذاری کردنــد.
 ،Poznan شــهردار  معــاون   ،Mariusz Wiśniewski
ســرمایه گذاری مالــی شــهر را این گونــه توجیــه می کنــد: 
ــته  ــن را داش ــرایط ممک ــن ش ــس بهتری ــم پلی ــا می خواهی »م
ــز مهــم  ــرای ایمنــی و امنیــت شــهر نی ــن موضــوع ب باشــد. ای

ــت.« اس

اداره پلیــس در مــاه ژوئــن ســال 2019، هنگامــی کــه ســاختمان 
ــود را  ــبکه داده خ ــد، ش ــاح ش ــددا افتت ــده مج ــازی ش نوس
راه انــدازی کــرد. از آن زمــان آن هــا از مزایــای سیســتم مدیریت 

ــدند. ــد ش ــاخت )AIM( بهره من ــودکار زیرس خ

R&MinteliPhy مانیتورینگ با
خــودکار  زیرســاخت  مدیریــت  سیســتم  سنســورهای 

R&MinteliPhy بــا ۳0 رک توزیــع و 500 پــورت زیرســاخت های 
ــه های RFID را در  ــا تراش ــد. آن ه ــرل می کنن ــی را کنت فیزیک
ــه  ــد و ب ــایی می کنن ــوری شناس ــر ن ــی و فیب ــاالت مس اتص
صــورت بادرنــگ بــا آناالیــزر و ســرور مرکــزی ارتبــاط برقــرار 
می کننــد. این گونــه اســت کــه R&MinteliPhy همیشــه 
ــده اند،  ــغال ش ــا اش ــدام پورت ه ــه ک ــد ک ــخیص می ده تش
آیــا کابل هــا بــه درســتی وصــل شــده اند یــا این کــه 
 R&MinteliPhy .ــت ــرده اس ــت کاری ک ــا را دس ــی لینک ه کس
ــمت  ــه س ــردن ب ــچ ک ــگام پ ــه هن ــات را ب ــین های خدم تکنس
ــخص  ــگر مش ــای حس ــد. نواره ــت می کن ــت هدای ــورت درس پ

ــوند. ــل ش ــد وص ــا بای ــا کج ــد کابل ه می کنن

ــام  ــز انج ــری نی ــای دیگ ــد کاره ــا R&MinteliPhy می توان ام
ــرای  ــت ب ــی یکنواخ ــک اطاعات ــک بان ــتم ی ــن سیس ــد. ای ده
مدیریــت شــبکه فراهــم می کنــد. هیچ کــس مجبــور بــه 
نگــه داشــتن جــداول یــا یادداشــت های  نوشــته شــده نیســت. 
R&MinteliPhy تمــام زیرســاخت هــا را مجــازی ســازی 
ــر در  ــا تغیی ــترش ی ــرای گس ــه ب ــی ک ــد و از برنامه های می کن

مانیتورینگ شکبه خود را به صورت خودکار انجام می دهد

موفقیت
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ــد. ــتیبانی می کن ــد، پش ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــبکه م ش
شــد.  آغــاز   2016 ســال  پاییــز  از  منطقــه  مدرن ســازی 
واحــد در  نئوکاســیک  ســاختمان  عملیــات  طــول  در 

 Aleje Marcinkowskiego بایــد تحــت محافظــت بازســازی 
ــاس  ــال های 1882 و 1884 براس ــن س ــا بی ــن بن ــد. ای می ش
 Otto Hirt ــتاد ــتی اس ــه سرپرس ــی Heinrich Koch ب طراح
ســاخته شــده اســت. پــس از نوســازی آن، ایــن ســاختمان بــا 
شــکوه ســابق خــود احیــا شــد و اکنــون مایــه افتخــار و شــادی 

پلیــس ایــن شــهر قدیمــی اســت.

یک پیشگام در لهستان
مــورد  در  زیــادی  عاقــه  بــا  لهســتانی  رســانه های 
زیرســاخت های جدیــد و شــبکه داده ایمــن و کارآمــد متشــکل 
ــی Cat. 6A دارای  ــی مس ــل کش ــوری OS2 و کاب ــر ن از فیب
ــت:  ــزاری WTK نوش ــد. خبرگ ــر دادن ــی خب ــاظ الکتریک حف
»ایــن ســاختمان بــه سیســتمی بــرای مدیریــت و مانیتورینــگ 
خــودکار کل زیرســاخت های شــبکه مجهــز شــده اســت. کلیــه 
ــودی  ــی و عم ــی افق ــوری کابل کش ــی و فیبرن ــاالت مس اتص
ــه  ــازی و هرگون ــل، مستندس ــه و تحلی ــت، تجزی ــرای امنی ب
ــور  ــبکه مانیت ــتفاده از ش ــگام اس ــده در هن ــاد ش ــر ایج تغیی
ــه  ــت ک ــتان اس ــس در لهس ــن اداره پلی ــن اولی ــود. ای می ش
ــدازی  ــب و راه ان ــودکار )AIM( در آن نص ــت خ ــتم مدیری سیس

ــت. ــده اس ش

اداره پلیس در لهستان غربی
ــه  ــس منطق ــتاد پلی ــا س ــتان ب ــد ام )R&M( لهس آر ان
لهســتان غربــی از ســال 2012 بــرای زیرســاخت  فیزیکــی 
ــازمان  ــن س ــد. ای ــکاری می کن ــا هم ــبکه های داده  آن ه ش
دارای 27 حــوزه، چهــار دفتــر پلیــس مدنــی، 57 منطقــه 
ــری از  ــا جلوگی ــی آن ه ــه اصل ــت. وظیف ــگاه اس و 40 پای
تخلفــات و جرایــم مربــوط بــه مشــاغل حرفــه ای، یافتــن 
ــارت  ــی، نظ ــن عموم ــی در اماک ــن ایمن ــن، تضمی مجرمی
بــر تــردد در جاده هــا و همچنیــن انجــام اقدامــات 

ــت. ــگیرانه اس پیش

)R&M( راهکار آر اند ام
• کابل کشی ساختار یافته منطقه جدید شهر قدیمی 

Poznan شامل موارد زیر است:

 Real10 S/FTP Cat. 6A 65 کیلومتر کابل نصب مسی •
650 MHz

• ۳5 پچ پنل با تراکم باال که هر کدام 24 پورت دارند
• 840 کانکشن ماژول Cat. 6A ISO و 951 پچ کورد 

Cat. 6A به طول 1 تا 5 متر

 OS2 و 200 کابل OS2 2 کیلومتر کابل فیبر نوری •
mini breakout

• 22پچ پنل Unirack2 فیبرنوری هر کدام دارای 24 
LC Duplex هستند و ۳ پریز فیبر نوری

موارد زیر برای مدیرت زیرساخت خودکار با 
R&MinteliPhy ارائه شد:

• 45 نوار حسگر برای پچ پنل با تراکم باال Cat. 6A و 
فیبر نوری

• 2 آناالیزر 19 اینچی یک واحدی و 1 پل یکپارچه سازی 
داده

• ۳ سرور مدیریت داخلی برای مانیتورینگ ۳0 رک و 
500 پورت

ــتم  ــی سیس ــات عموم ــس Poznan الزام ــزی پلی ــر مرک دفت
کابل کشــی ســاختار یافتــه را در مرحلــه طراحــی تعریــف 
ــه  ــال 2015 ب ــتان از س ــد ام )R&M( لهس ــود. آر ان ــرده ب ک
ــس  ــه، از آژان ــاختار یافت ــی س ــی کابل کش ــاور فن ــوان مش عن
و  نصــب  شــریک  اســت.  کــرده  پشــتیبانی  برنامه ریــزی 
 Helpdesk ــی ــد ام )R&M( یعن ــده آر ان ــد ش ــدازی تایی راه ان
ــی  ــام داد. وارانت ــاال انج ــارت ب ــا مه ــن کار را ب Sp. Z o.o. ای
25 ســاله سیســتم کــه توســط آر انــد ام )R&M( صــادر شــده 
ــتانداردها و  ــام اس ــدازی تم ــب و راه ان ــه نص ــد ک ــد می کن تاکی

بــرآورده می ســازد. را  دســتورالعمل های کیفــی 

آماده برای آینده
ــتان  ــد ام )R&M( لهس ــته ، آر ان ــال گذش ــد س ــول چن در ط
راهکارهــای کابل کشــی ســاختار یافتــه زیــادی را بــرای 
ــت. ــه داده اس ــتان ارائ ــرب لهس ــس در غ ــز پلی ــن مرک چندی

ــال 201۳  ــترک در س ــدازی مش ــب و راه ان ــروژه نص ــن پ  اولی
ــس در  ــتگاه پلی ــک ایس ــه ی ــه ب ــود ک ــی ب ــد و زمان ــاز ش آغ
Komorniki یــک شــبکه جدیــد اختصــاص داده شــد. راهــکار 
ــی R&Mfreenet رده ــل کش ــر کاب ــی ب ــی مبتن ــل کش کاب
 Cat. 6A ISO اســت. سنســورهای AIM می تواننــد در هــر 
زمــان بــه سیســتم اضافــه شــوند و همــه چیــز بــرای اســتفاده 

ــت. ــده اس ــاده ش از R&MinteliPhy آم

 Jarocin ، Pleszew، Kododawa، Lubon، حوزه هــای 
بــا   Kalisz و   Pniewy، Dopiewo، Grodzisk Wlkp
بــا   زمــان  هــر  در  می تواننــد  کــه  جدیــد  شــبکه های 
R&MinteliPhy  ســازگار شــوند. در آینــده مقامــات پلیــس در 
منطقــه Voivodeship لهســتان می تواننــد زیرســاخت های 

ــد. ــت کنن ــزی مدیری ــایت مرک ــک س ــود را از ی ــبکه خ ش
R&M بــه طــور منظــم بــه کارشناســان IT ایســتگاه های پلیــس 
ــش تخصصــی خــود  ــا دان آموزش هــای فنــی می دهــد. آن هــا ب
ــبکه و  ــرد ش ــا عملک ــد ام )R&M(، ب ــوالت آر ان ــورد محص در م
ــن  ــتند. ای ــنا هس ــا آش ــاخت ها کام ــودکار زیرس ــت خ مدیری
ــه Voivodeship در  ــس در منطق ــه پلی ــت ک ــی اس ــدان معن ب

لهســتان بــرای انتقــال ایمــن داده هــا در آینــده آمــاده اســت.
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بــرای مدتــی اســت کــه اســتانداردهای جدیــد اترنــت در حــال 
ــا  ــی ب ــی مس ــال در کابل کش ــکان انتق ــف ام ــازی طی ــی س غن
ــه  ــن ده ــد از چندی ــتند. بع ــده هس ــم تابی ــای به ه زوج کابل ه
ــف  ــه )1G( و 10G تعری ــر ثانی ــت ب ــش، 1 گیگابی ــاش و آزمای ت
شــد و 2.5G و 5G بیــن آن هــا قــرار داده شــد. اکنــون در صــدر 

لیســت ایــن مجموعــه 25G و 40G قــرار گرفتــه اســت.

ــای  ــروزه در فرکانس ه ــده ام ــناخته ش ــرعت ش ــش س ــن ش ای
می کننــد.  عمــل  مگاهرتــز   1600 تــا   66 بیــن  انتقــال 

ــه  ــف شــده غلب ــر لینک هــای تعری ــد ب ــد بتوانن ســیگنال ها بای
 RJ45 ــای ــند. ماژول ه ــا برس ــه گیرنده ه ــی ب ــرده و به راحت ک
ــرار می کننــد.  ــان لینــک برق معمــوال اتصــال را در شــروع و پای

ــار رده Cat. 5e، Cat 6، Cat. 6A و ــه چه ــا ب ــن ماژول ه ای
 Cat. 8.1. تقسیم می شوند.

 10GBase-Tجهش کوانتومی به
ــت  ــا 1 گیگابی ــکل 1000Base-T ب ــی، پروت ــدت طوالن ــرای م ب
اترنــت در ثانیــه )1GbE یــا 1G( معیــاری بــرای همه چیــز بــود. 

رده 5e بــرای پشــتیبانی از ایــن ســرعت تعریــف شــده اســت. 
 10GBase-T ــکل ــه IEEE پروت ــی ک ــت هنگام ــوژی اترن تکنول
ــه  ــی را تجرب ــی کم ــش کوانتوم ــرد، جه ــب ک ــا 10G را تصوی ی

ــرای انتقــال ایــن پروتــکل ایجــاد شــد. کــرد. رده 6A ب

بــرای  اساســی  همچنیــن   10GBase-T انتقــال  پروتــکل 
ــال  ــت: 2.5G و 5G ده س ــدی IEEE اس ــال بع ــای انتق پروتکل ه
ــریع  ــیار س ــای بس ــن پروتکل ه ــدند و همچنی ــی ش ــد معرف بع
25G و 40G در ســال 2017 تصویــب شــدند. در سیســتم کابــل 
ــوان  ــردی را می ت ــای کارب ــن برنامه ه ــی R&Mfreenet، ای کش

ــاص داد. ــاص RJ45 اختص ــواع خ ــه ان ب

زمان برای بررسی دقیق فرا رسیده است
ــن تنــوع تکنولوژیکــی ضــروری اســت.  تعییــن موقعیــت در ای
آر انــد ام )R&M( بــه برنامــه ریــزان، نصابــان و کاربــران 
کمــک می کنــد تــا شــبکه ها را متناســب بــا نیازهــای 
خــود در هــر زمــان بــا اختصــاص راهــکاری مناســب مشــخص 
کننــد. اگــر مشــخص باشــد کــه کابــل کشــی از چــه برنامــه ای 
ــراه  ــرمایه گذاری های گم ــد، می تــوان از س پشــتیبانی می کن
ــی  ــاظ الکتریک ــدون حف ــوع ب ــرد. در ن ــری ک ــده جلوگی کنن
ــر  ــیک 5eا)Cat. 5e( دارای حداکث )unshielded(، رده کاس
 )1G ــا ــاعت )1GbE ی ــر س ــت ب ــت اترن ــرعت 1 گیگابی ــرخ س ن
ــا  ــا PL( ب ــی )permanent link ی ــک دائم ــول لین ــت. ط اس
ــاظ  ــوع دارای حف ــرعت در ن ــت. س ــر اس ــر 90 مت Cat. 5e براب
الکتریکــی )shielded( ایــن رده، بــا توجــه بــه محافظــت خوب 
 ،)ANEXT( در برابــر تداخــل داده هــا در کابل هــای مجــاور
ــن  ــد. ای ــز می رس ــس 100 مگاهرت ــا فرکان ــرعت 2.5G ب ــه س ب
ــرای  ــه را ب ــاختار یافت ــی س ــل کش ــرای کاب ــکان اج ــت ام حال
ــد. ــم می کن ــدود فراه ــک داده مح ــا ترافی ــاختمان هایی ب س
رده کاســیک بعــدی Cat. 6 اســت کــه در دو نــوع دارای 
ــی  ــاظ الکتریک ــدون حف ــی )shielded( و ب ــاظ الکتریک حف

ــد ام )R&M( یــک مــاژول  ــر می گیــرد. آر ان در حــال حاضــر RJ45 محــدوده کاملــی را در ب
ــی  ــاال می شــود. مزیت ــه شــامل ســرعت های متوســط و ب ــد ک ــف می کن ــل را تعری اتصــال کام
کــه بــرای برنامــه ریــزان و کاربــران دارد ایــن اســت کــه آن هــا می تواننــد شــبکه های 

ــد.  یکپارچــه ای را ایجــاد کنن

مــجـمــوعــه ای از
RJ45 ماژول های 

اخبار
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مــاژول کانکشــن  هســتند.  دســترس  در   )unshielded(
Cat. 6 بــدون حفــاظ الکتریکــی )unshielded( بــا توجــه بــه 
ــس  ــر تداخــل از ســرعت 2.5G و فرکان ــر در براب محافظــت بهت
ــخه دارای  ــرای نس ــداد ب ــن اع ــرد. ای ــره می ب MHz 100 به
ــری،  ــافت 90 مت ــه ANEXT در مس ــا توج ــی، ب ــاظ الکتریک حف
ــاظ  ــدون حف ــای ب ــت. ماژول ه ــب 5G و 200MHz اس ــه ترتی ب
الکتریکــی )unshielded( می تواننــد از باالتریــن ســرعت 
ــرایط  ــل و ش ــخصات کاب ــد و دارای مش ــتیبانی کنن ــدی پش بع
ــان را ایجــاد  ــن اطمین ــد ای ــا بای ــه هســتند. کابل ه نصــب بهین
ــد.  ــال نمی کن ــار اخت ــیگنال ها را دچ ــه ANEXT س ــد ک کنن
ــه  ــت ک ــد اس ــل پایبن ــن اص ــر ای ــه ب ــد ام )R&M( همیش آر ان

ــق اســتاندارد باشــد. ــد مطاب نصــب همیشــه بای

 ،10G/400 MHz ــرای محــدوده عملیاتــی ــد ام )R&M( ب آر ان
مــاژول خاقانــه Cat. 6A EL را اختصــاص می دهــد کــه در هــر 
دو نســخه دارای حفــاظ الکتریکــی )shielded( و بــدون حفــاظ 
الکتریکــی )unshielded( در دســترس هســتند. سیســتم

ــاختمان هایی  ــبکه های داده در س ــاد ش ــرای ایج Cat. 6A EL ب
بــا چنــد صــد ناحیــه کاری و الزامــات ارتباطــی چالــش برانگیــز 
مناســب اســت. آر انــد ام )R&M( همچنیــن ماژول هــای
ــر  ــا 24 مت ــی )shielded( را ت ــاظ الکتریک Cat. 6A دارای حف
تاییــد   9905-TR11801 مطابــق   ،25G/1000 MHz بــرای 
می کنــد. در ایــن مــورد کابل هــای Cat. 7A بایــد نصــب 

ــوند. ش
 WLAN ــی ــاط دسترس ــال نق ــرای اتص ــژه ب ــه وی ــران ب کارب
ــل های  ــات 5G در پیکوس ــق خدم ــرای تحق ــا ب ــدی ی ــل بع نس

ــد. ــاز دارن ــه 25G نی ــاختمان ها، ب درون س
ــتفاده از  ــرای اس ــد ام )R&M( ب ــای RJ45 آر ان ــه ماژول ه هم
 4PPoE یــا Power over Ethernet )PoE( جدیدتریــن نســل

مناســب هســتند.

Cat. 8.1 اوج عملکرد با
Cat. 8.1 بــرای 40G/1600 MHz یــا 40GBase-T اســت.
 آر انــد ام )R&M( یــک کانکشــن مــاژول بــا مشــخصات انتقــال 

ــعه داده  ــی توس ــه عملیات ــن منطق ــرای ای ــز ب ــاده نی خارق الع
ــاالی  ــد و رده ب ــتم جدی ــن سیس ــد ام )R&M( ای ــت. آر ان اس
مســی را بــا یــک کابــل اتصــال S/FTP 8.1/Cat. 8.2 ترکیــب 
ــازگاری  ــی و س ــری عموم ــر کارب ــخصات آن از نظ ــد. مش می کن
بــا نســخه های قبلــی هماننــد رده هــای 5e و 6A اســت.
 )permanent link( ــی ــک دائم ــتاندارد، لین ــا اس ــق ب مطاب
ــور  ــته و دارای دو کانکت ــول داش ــر ط ــر 24 مت ــد حداکث می توان
بیشــتر در مراکــز   Cat. 8.1 باشــد. سیســتم کابل کشــی
ایــن  داده )دیتا ســنترها( اســتفاده می شــود. عــاوه بــر 
یکــی دیگــر از مــوارد کاربــرد آن بــرای ســاختمان هایی 
ــد. در اینجــا.  ــاز دارن ــا نی ــال ســریع داده ه ــه انتق ــه ب اســت ک
ــا ــق ب ــد ام )R&M( مطاب ــی Cat. 8.1 آر ان ــتم کابل کش سیس
بــرای  را  بیشــتری  پشــتیبانی   ،9909-DTR11801
لینــک  طــول  و   25GBASE-T جدیــد  عملکــرد  ســطح 
کــه  اســت  این گونــه  می دهــد.  ارائــه  متــر   50 تــا 
از  زیــادی  تعــداد  می تــوان  مناســب  برنامه ریــزی  بــا 
برنامه هــای کاربــردی موجــود در شــبکه محلــی )LAN( را 
ــرار داد. ــش ق ــت پوش ــر تح ــال باالت ــزان انتق ــا می ــی ب حت
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برای شاهکار معماری
ــن پردیس هــای اداری  ســرمایه گذاران هوشــمند، معمــاران و کارشناســان ســاختمانی، پردیــس WPP Amsteldok را کــه یکــی از بزرگ تری
اروپــا بــوده و یــک شــاهکار معمــاری محســوب می شــود، احیــا کردنــد. بــا ایــن نوســازی آینــده ای خاقانــه بــرای ایــن بنــای بی نظیــر 
رقــم خــورد. در آغــاز دهــه 1970 ایــن ســاختمان نمــادی از دوران مدرنیتــه بــود. معمــار Hugh Maaskant در آن زمــان ایــن شــاهکار را 
 WPP ــود. پردیــس ــا ب ــع بزرگتریــن ســاختمان در نــوع خــود در آن زمــان در اروپ ــا مســاحت ۳0000 متــر مرب طراحــی کــرد. ایــن بنــا ب
Amsteldok کــه بــا نــام ســابق خــود »Rivierstaete« نیــز شــناخته مــی شــود، بــه طــرز جالبــی در ســواحل آمســتل در جنــوب آمســتردام 

واقــع شــده اســت.

یــک بحــران در زمینــه امــاک رخ داد. تقریبــا 60% ســاختمان 
ــن  ــه ای ــت ب ــد. در نهای ــارج ش ــی از رده خ ــر فن ــی و از نظ خال
ــاده ترین  ــاره س ــاختن دوب ــب و س ــه تخری ــیدند ک ــه رس نتیج

 BAM در  پــروژه  سرپرســت   ،John Vreem راســت:  بــه  چــپ  از 
 ،Michel Kortstra - ــد ــد ام هلن Infratelecom bv - Robert Post، آر ان

WPP PLC سرپرســت پــروژه 

گزینــه خواهــد بــود. امــا مالــک ســاختمان نوســازی را انتخــاب 
ــابقه  ــن مس ــدی MVSA Architects در ای ــرکت هلن ــرد. ش ک

پیــروز شــد.

ــی را  ــرح اصل ــن ط ــد ممک ــا ح ــتند ت ــد داش ــاران قص معم
ــت  ــی در پش ــازه بتون ــتند س ــا می خواس ــد. آن ه ــظ کنن حف
ــه  ــت، ب ــاد خاقی ــرای ایج ــود ب ــرار ب ــازند. ق ــان س ــا را نمای نم
جــای ســنگ های یکپارچــه از شیشــه های شــفاف کــف 
ــس ــود. پردی ــتفاده ش ــاختمان اس ــای س ــرای نم ــقف ب ــا س ت

ــورت  ــهری به ص ــط ش ــود در محی ــرار ب  WPP Amsteldok ق
یــک فضــای یکپارچــه، رابطــه ای ســرزنده بــا محلــه مجــاور خود 
برقــرار کنــد. معمــاران معتقدنــد کــه ایــن تعامــل باعــث ایجــاد 

ــود. ــر می ش ــط کاری دلپذی ــک محی ی

چالش هایی در زمینه لجستیک
فضــای مجــاور نقــش مهمــی در ایــن پــروژه داشــت. ســاختمان 
باغ هــای  و  خانه هــا  توســط   WPP Amsteldok پردیــس 
شــخصی احاطــه شــده اســت. اطــراف ســاختمان هیــچ فضایــی 
بــرای انبــار مــواد وجــود نداشــت. خــارج از ســاعات کاری ســر 

ــرد. ــاد نمی ک ــت ایج ــاکنین مزاحم ــرای س ــی ب و صدای

ــرای  ــرای ب ــتیک ب ــه لجس ــی در زمین ــر چالش های ــن ام ای
 BAM Bouw & یعنــی  راه انــدازی  و  نصــب  شــرکای 
ایجــاد کــرد. آن هــا   BAM Infra Telecom و   Techniek
فقــط می توانســتند مــواد مــورد نیــاز خــود را در زمــان 
مشــخصی تحویــل دهنــد و ایــن مــواد بایــد بافاصلــه بــا باالبــر 
ــا  ــن کار ب ــد. ای ــل می ش ــب منتق ــه مناس ــه طبق ــاختمانی ب س
 Forehand ــام ــه ن ــع کننــده هلنــدی R&M  ب همــکاری توزی

موفقیت
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ــواد را از  ــرکت م ــن ش ــد. ای ــام ش ــده انج ــگ ش ــا هماهن کام
قبــل در انبــار قــرار داد و طبــق یــک برنامــه زمانــی مشــخص، 
آن هــا را متناســب بــا برنامه هــای BAM بــه آن هــا تحویــل داد.

مدیریت توسط اپلیکیشن
ــایت  ــی در س ــی دقیق ــن هماهنگ ــان BAM همچنی کارشناس
ــا روش مدل ســازی اطاعــات  ســاخت و ســاز داشــتند. BAM ب
ــه  ــی ب ــه های فن ــه نقش ــد. کلی ــاختمان )BIM( کار می کن س
ــا هــم ارتبــاط  ــز ب ــی موجــود اســت و همه چی صــورت دیجیتال
ــده  ــت ش ــه های آپدی ــروژه نقش ــران پ ــد. مدی ــل دارن متقاب
ــه  ــد. آن برنام ــود می کنن ــود دانل ــای خ ــات را روی تبلت ه طبق
ــن  ــه ای ــد. ب ــازی می کن ــب را مجازی س ــات نص ــرات و الزام تغیی
ــتورالعمل کار  ــق دس ــه طب ــد بافاصل ــان می توانن ــب نصاب ترتی
ــراه  ــن هم ــتگاه های تلف ــا دس ــا ب ــد. آن ه ــام دهن ــود را انج خ

ــت. ــیده اس ــان رس ــه پای ــه کار ب ــد ک ــد می کنن ــود تایی خ

کیفیت محصوالت آر اند ام )R&M( سوئیس قانع کننده بود
ــی  ــی، BAM کابل کش ــوب قبل ــات خ ــه تجربی ــه ب ــا توج ب
ــروژه در ــت پ ــرد. John Vreem، سرپرس ــه ک R&M را توصی
»ماژول هــای می گویــد:   BAM Infra Telecom bv  

 Cat. 6A EL از آر انــد ام )R&M( ســریع و آســان نصــب 

)R&M( راهکار آر اند ام
_ ۳600 لینک مسی مبتنی بر Cat. 6A: کانکشن ماژول های 
Cat. 6A U/ کابل های ،Cat. 6A EL دارای حفاظ الکتریکی

.FTP
_ ستون فقرات مبتنی بر کابل های فیبر نوری OM4، اتاق 

تجهیزات اصلی )MER( را با 9 اتاق تجهیزات ماهواره ای 
)SER( در طبقه های جداگانه متصل می کند. در مجموع ۳9 

رک شبکه.
_ کابل کشی در raised floorها

_ 150 نقطه دسترسی بی سیم با قابلیت PoE در سقف ها
_ سنجش ها عملکرد بهینه نصابان BAM را تایید می کند. 

پارامتر NEXT برای کلیه لینک های مسی dB 7 اندازه گیری 
دارند که باالتر از حد استاندارد است. یک شبکه قوی در 
اختیار کاربران جدید پردیس WPP Amsteldok قرار 

گرفته است.

WPP پردیس جدید
 .WPP plc آژانــس تبلیغــات بین المللــی و روابــط عمومــی 

ــرده و آن را  ــاق ک ــس خ ــک پردی ــه ی ــل ب ــاختمان را تبدی س

اســت.  کــرده  نام گــذاری   »WPP Amsteldok »پردیــس 

WPP بــا نظــم خاصــی کل فرآینــد مجموعــه را زیــر یــک ســقف 
 )LAN( مدیریــت می کنــد و بــه واســطه شــبکه های محلــی

ــد. ــرکت کار می کن ــا 20 ش ــوع ب متن

ــاال نیــاز دارد چــرا کــه  ــا کارایــی ب ــه اینترنــت ب ایــن ســاختمان ب

ــود.  ــرا می ش ــر اج ــس در اب ــردی آژان ــای کارب ــد از برنامه ه 80 درص

ــهر  ــر ش ــه فیب ــتقیما در حلق ــس WPP Amsteldok مس پردی

ــال در  ــرد انتق ــود عملک ــرار ب ــت. ق ــده اس ــع ش ــتردام واق آمس

ــال  ــتلزم انتق ــر مس ــن ام ــد. ای ــص باش ــاختمان بی نق ــر س سراس

ــت.  ــی اس ــاط دسترس ــا و نق ــه خروجی ه ــه کلی ــدار ب ــای پای داده ه

الزامــات عملکــردی یکــی از دالیــل انتخــاب آر انــد ام )R&M( بود.

ــدی  ــرای بهره من ــود را ب ــای خ ــد WPP ایده ه ــدود 1500 کارمن ح

دسترســی  نقطــه   150 به کارمی برنــد.   VPN  9 در  مشــتریان 

می کننــد  پشــتیبانی  کامــا  خــاق  کارکنــان  از  بی ســیم 

ــود کار  ــراه خ ــن هم ــا تلف ــد ب ــح می دهن ــا ترجی ــه آن ه چراک

ــرای  ــه ب ــد ک ــه می ده ــادی را ارائ ــر زی ــی ذخای ــد. کابل کش کنن

برنامه هایــی کــه نیازمنــد داده هــای زیــادی هســتند، ماننــد تولیــد 

ــی  ــرای بررس ــاس ب ــز تم ــک مرک ــت. WPP ی ــب اس ــم، مناس فیل

ــازار و مشــتریان در ســاختمان Rivierstaete را اجــرا می کنــد  ب

ــاز دارد. ــوع نی ــی متن ــبکه های محل ــرد ش ــه عملک ــه ب ک

می شــوند.«  مســتقر  درســتی  بــه  همیشــه  و  می شــوند 
کابل کشــی  عملکــرد  و  سوئیســی  محصــوالت  کیفیــت 
ــم زد و  ــده ای را رق ــع کنن ــت قان ــز وضعی ــد ام )R&M( نی آر ان
ــرای  ــرورت ب ــک ض ــه ی ــه داد ک ــاله را ارائ ــی 25 س ــک وارانت ی

ــد. ــوب می ش ــروژه محس ــن پ ای

ــاز،  ــورد نی ــزات م ــواد و تجهی ــه م ــازی بهین ــم آماده س به رغ
بایــد برطــرف  چالش هــای معمــول در فرآینــد نوســازی 
ــا  ــودن raised floorه ــم ب ــه ک ــامل مقابل ــن ش ــد و ای می ش
نیــز بــود. John Vreem توضیــح می دهــد: »مــا مجبــور 
ــه شــعاع خمــش کابل هــا در خروجــی  بودیــم توجــه ویــژه ای ب

ــیم.«  ــته باش ــات داش طبق

)R&M( شرکای آر اند ام
BAM Bouw & Techniek: تاسیســات فنــی ماننــد تهویــه هــوا، بــرق، 

LED المپ هــای
BAM Infra Telecom BV: شــبکه محلــی )LAN(، شــبکه محلــی 

CCTV دوربین هــای  دسترســی،  کنتــرل  بی ســیم،   )LAN(

ــرای  ــه ب ــعه یافت ــزی توس ــت فل ــک براک ــن از ی BAM همچنی
ــل  ــینی کاب ــر س ــه در ه ــرد ک ــتفاده ک ــای RJ45 اس ماژول ه
ــک  ــد. ی ــهیل می کن ــری را تس ــب باالس ــرد و نص ــای می گی ج
ــی  ــه دسترس ــه 150 نقط ــود ک ــن ب ــر ای ــوب دیگ ــاق خ اتف
ــه  ــده و ب ــب ش ــقف ها نص ــت PoE روی س ــا قابلی ــیم ب بی س

ــدند. ــل ش ــع متص ــاط تجمی نق

پاداش شجاعت
معمــاران پــروژه بــه طــور خاصــه می گوینــد: » مــا بــه خاطــر 
آینده نگــر  نوســازی  رویکــرد  و  ســرمایه گذاری شــجاعانه 
ــاداش گرفتیــم. تیــم مــا یــک پردیــس اداری شــگفت انگیز و  پ
منحصــر به فــرد را تحقــق بخشــید کــه مــورد توجــه بســیاری 
ــگ کل  ــرکای لیزین ــه ش ــام کار، بافاصل ــس از اتم ــت.« پ اس

ــد. ــت گرفتن ــه دس ــاختمان را ب س



 CONNECTIONS 57 |  1399www.Lavancom.com 32

و  ویاهــا  صاحبــان  ماننــد  روســتایی  مناطــق  ســاکنان 
ــزرگ  ــاختمانی ب ــای س ــتاجرین در مجتمع ه ــا و مس آپارتمان ه
در یــک شــهر از فیبــر بــه خانــه )FTTH( هیجــان زده هســتند. 
ــور  ــازار مح ــای ب ــال راهکاره ــه دنب ــدگان FTTH ب ــه دهن ارائ

ــند. ــب باش ــدازه ای متناس ــاد و ان ــر ابع ــرای ه ــا ب ــتند ت هس
ــا  ــد ت ــعه یاب ــد توس ــد بتوان ــرویس بای ــه س ــدوده ارائ مح
ــدا  ــد بع ــد بتوانن ــای جدی ــرویس ها و برنامه ه ــترکین، س مش
ــاک  ــرای ام ــوری ب ــر ن ــی فیب ــوند. کابل کش ــل ش ــه آن متص ب
ــن  ــت و ای ــش اس ــال افزای ــی در ح ــکونی، اداری و صنعت مس
چیــزی اســت کــه در همــه پیش بینی هــای انجــام شــده 
ــم  ــی تراک ــن یعن ــود. ای ــده ب ــد ش ــده تایی ــال آین ــرای 5 س ب
دســته بندی فیبرهــا و پورت هــا بایــد در محــدوده ارائــه 

ــد. ــش یاب ــات افزای خدم

ــرای  ــه ب ــد ک ــی نمی کن ــد. فرق ــه می ده ــوری ارائ ــر ن ــبکه های فیب ــی از Polaris box را ش ــای متنوع ــد ام )R&M( اندازه ه ــرکت آر ان ش
ــری  ــا انعطاف پذی ــد ت ــتفاده می کنن ــوع اس ــن تن ــدگان FTTH از ای ــاختمانی. تامین کنن ــع س ــک مجتم ــرای ی ــا ب ــد ی ــه باش ــک خان ی
پیشــنهادات خــود را متناســب بــا نیازهــای محلــی گســترش دهنــد. پاریکــس باکــس جدیــد )Polaris-box 4( در کوچک تریــن فضاهــا 

ــد.  ــر می کن ــواده Polaris-box را پ ــود در خان ــی موج ــای خال ــرد و فض ــای می گی ج

و  کاربــردی  برنامه هــای  بانــد،  پهنــای  فناوری هــای 
ــرایطی  ــن ش ــد. در چنی ــر کن ــت تغیی ــن اس ــا ممک توپولوژی ه
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــته باش ــا داش ــت ارتق ــد قابلی ــب بای نص
ســربندی فشــرده و انعطاف پذیــر فیبــر نــوری بــرای اســپایس 
کــردن، پــچ کــردن و بــه کار بــردن در اســپلیترها صــدر لیســت 

درخواســت ها قــرار دارد.

ــد  ــن ح ــد در باالتری ــبکه نبای ــربندی ش ــان س ــور همزم ــه ط ب
ــدازه ای  ــه ان ــد ب ــبکه می خواهن ــای ش ــع اپراتوره ــد. در واق باش
ــود  ــد در خ ــکونی می توان ــک مس ــا مل ــاختمان ی ــک س ــه ی ک
جــای دهــد، ســرمایه گذاری کننــد. فیبرهــای اضافــی و 
ــتر  ــی بیش ــازده عملیات ــه ب ــر ب ــتفاده منج ــدون اس ــاالت ب اتص

نمی شــوند.

FTTH به معنای منعطف بودن است

ــه هیــچ  ــرای الزمــات ایــن مســیر وجــود دارد ب لیســتی کــه ب
ــای  ــه پلتفرم ه ــد ک ــان می ده ــن نش ــت. ای ــل نیس ــه کام وج
ــر  ــبتا انعطاف پذی ــد نس ــرای Fiber to Home بای ــی ب کابل کش
ــن  ــود ای ــوال می ش ــاد س ــث ایج ــه باع ــی ک ــند. واقعیت باش
ــه  ــش هم ــرای پوش ــوره ای ب ــد منظ ــتر چن ــا بس ــه آی ــت ک اس
جانبــه شــرایط وجــود دارد؟ پاســخ آر انــد ام )R&M( بــه ایــن 
ــیر  ــه مس ــت ک ــس )Polaris( اس ــوع پاری ــه متن ــوال دامن س
مشــخصی را بــه ســوی آینــده کابل  کشــی FTTH نشــان 

می دهــد.

)R&M( های شرکت آر اند امPolaris box

FFTH در همه اندازه ها

اخبار
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ــول  ــی معم ــبکه دسترس ــای ش ــام توپولوژی ه ــرم تم ــن پلتف ای
را در بــر داشــته و اتصــاالت آینــده نگــر ســاختمان ها در 
ــا  ــواع محوطه ه ــه در ان ــرد چراک ــر می گی ــاد را در نظ ــام ابع تم
می توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. از یــک واحــد مســکونی 
ــاک  ــیع و ام ــاختمانی وس ــای س ــا، مجتمع ه ــا خانه ه ــه ت گرفت

مســکونی از جملــه ایــن مــوارد هســتند.

ــا  ــوع آن ه ــن ن ــتند. کوچک تری ــوع هس ــامل 5 ن ــا ش پاریس ه
Polaris-box 4 اســت کــه تــا 4 اشــتراک FTTH و بزرگ تریــن 
ــه  ــتراک ارائ ــا 72 اش ــه ت ــت ک ــوع آن Polaris-box 36 اس ن
می دهــد. در داخــل ســاختمان، پاریــس باکس هــا بــرای 
ــع  ــه عنــوان ورودی هــای ســاختمان، رایزرهــا، توزی اســتفاده ب
کننده هــای طبقــه و پریزهــای ســربندی فیبــر نــوری در دفاتــر 

ــتند.  ــب هس ــا مناس و آپارتمان ه

هر آن چه برای FTTH الزم است
ــبکه در  ــای ش ــه اپراتوره ــه را ک ــر آن چ ــا ه ــس باکس ه پاری
ــد  ــای می دهن ــود ج ــد در خ ــاز دارن ــه آن نی ــروژه ب ــل پ مح
ــره،  ــر ذخی ــا، فیب ــچ کورده ــای drop و پ ــامل کابل ه ــه ش ک
ماژول هــای فیبــر بــرای ســینی ها، اســپایس، اســپلیتر و 
ــث  ــا باع ــن باکس ه ــاژوالر ای ــل م ــوند. اص ــا می ش کانکتوره
ــا  ــب ب ــوری متناس ــر ن ــه فیب ــج عرض ــه تدری ــه ب ــود ک می ش

ــد. ــی باش ــای محل نیازه

ــمت  ــردی در قس ــزای عملک ــر، اج ــدل بزرگ ت ــه م ــورد س در م
ــرار  ــوری ق ــر مح ــینی فیب ــک س ــتی روی ی ــی و پش جلوی
ــه  ــپلیترها ب ــپایس و اس ــینی های اس ــا، س ــد. آداپتوره گرفته ان
ــای  ــا و کابل ه ــی فیبره ــول اضاف ــوند. ط ــاژ می ش ــی مونت راحت

ــود. ــره می ش ــتگاه ذخی drop در دس

ــوم  ــر و م ــکاف های مه ــوان در ش ــرعت می ت ــه س ــا را ب کابل ه
ــه  شــده قــرار داد و دیگــر ماننــد باکس هــای قدیمــی نیــازی ب
ــات کاس  ــا الزام ــدارد. ورودی کابل ه ــود ن ــا وج ــی آن ه بندکش

ــد. ــرآورده می کنن ــی IP65 را ب حفاظت

مناسب برای کوچک ترین فضاها
Polaris-box 4 اکنــون بــه عنــوان کوچک تریــن عضــو 
ــود  ــث می ش ــاد آن باع ــت. ابع ــده اس ــازار ش ــواده وارد ب خان
تــا در کم تریــن فضاهــا جــای بگیــرد. ایــن نــوع جمــع و جــور 

ــت. ــب اس ــا مناس ــه کاربرده ــرای هم ب

برای 4 تا 72 اشتراک
 – x 22.5 x 6.3 cm 14.5 ابعــاد   :Polaris-box 4
قابلیــت مونتــاژ: آداپتورهــای 2/4 ، اســپایس های 
بــرای   .)1:4 تقســیم  )نســبت  اســپلیتر   2  ،12/24

ــت. ــب اس ــترک مناس ــار مش ــر چه حداکث

 19.7  cm  6.۳  x  28.5  x ابعــاد   :6  Polaris-box
– قابلیــت مونتــاژ: 6 آداپتــور، 60/12 اســپایس، ۳ 
ــال 48  ــت اتص ــیم: 1:8(. قابلی ــبت تقس ــپلیتر )نس اس
ــرای  ــینی های FMTS 4. ب ــا س ــی ب ــپایس اضاف اس

ــت.  ــب اس ــترک مناس ــش مش ش

 –  x 31 x 11 cm  21.7 ابعــاد      :Polaris-box 16
ــپایس،  ــای 24/16، 24 اس ــاژ: آداپتوره ــت مونت قابلی
ــده، ۳  ــربندی ش ــش س ــپلیتر LGX از پی ــاژول اس 2 م
ــرای 24/16  ــا 2:8( ب ــیم 1:8 ی ــبت تقس ــپلیتر )نس اس

ــت. ــب اس ــترک مناس مش

Polaris-box 36: ابعــاد x 45 x 15 cm 33 - قابلیت 
مونتــاژ: ۳6 آداپتــور، 288 اســپایس، 9 اســپلیتر 
 Tray Position 1:8(، 24 عــدد  تقســیم:  )نســبت 
Units یــا TPU بــرای ســینی های اســپایس یــا 
اســپلیتر و ســینی های فیبــر. ورودی کابــل بــرای 
 drop ــل ــا کاب ــل round )قطــر 16 میلی متــر( ی 12کاب

ــت.  ــب اس ــترک مناس ــرای 72 مش ب

 x 37.1 x 15  26.3 ابعــاد   :Polaris-box 24
ــپایس،  ــور، 144 اس ــاژ: 24 آداپت ــت مونت cm- قابلی
عــدد  12  ،)1:8 تقســیم:  )نســبت  اســپلیتر   6
ــینی های  ــرای س ــا TPU ب  Tray Position Units ی
ــر. ورودی  ــینی های فیب ــپلیتر و س ــا اس ــپایس ی اس
کابــل بــرای 8 کابــل round یــا کابــل drop بــرای 48 

مشــترک مناســب اســت. 

ــرای دوازده  ــر ب ــینی فیب ــک س ــامل ی ــی ش ــای اصل ویژگی ه
اتصــال اســپایس اســت، صــرف نظــر از ایــن کــه اســپایس ها 
 ،plug ــاالت ــرای اتص ــند. ب ــا HS/shrink باش ANT/crimp ی
ــور ــار کانکت ــا چه ــرای دو ی ــد ب ــک آداپتورفیل ــد ی می توانی

 SC، LC-D یا E-2000 انتخاب کنید.

آن چــه در مــورد باکــس ســربندی قابل توجــه اســت ایــن اســت 
کــه فضــای کافــی در زیر ســینی اول بــرای ذخیــره فیبــر اضافی 
ــوان  ــر دوم را می ت ــینی فیب ــزوم س ــورت ل ــود دارد. در ص وج
ــی  ــرد. حت ــه ک ــانی اضاف ــه آس ــه و ب ــد مرحل ــط در چن فق
ــه  ــد اضاف ــاری می توانن ــورت اختی ــه ص ــور ب ــای آداپت پنل ه
ــه  ــه کلی ــتقیم ب ــی مس ــکان دسترس ــی ام ــن طراح ــوند. ای ش
ــدازی و  ــب و راه ان ــات نص ــه عملی ــد ک ــم می کن ــا را فراه فیبره

ــد. ــان می کن ــا را آس ارتق

بــرای  فیبرهــا  ذخیره ســازی  محــل  شــامل  تجهیــزات 
ــت  ــر اس ــظ فیب ــی و محاف ــای چندتای ــا فیبره ــی ب لوزتیوب های
ــت.  ــده اس ــم ش ــینی فراه ــرای س ــش ب ــک پوش ــط ی ــه توس ک
مســیریابی مجــزا بــرای فیبرهــای 900 و 250 میکرونــی بــا یــک 
ــر  ــه فیب ــش ب ــار و تن ــدن فش ــم از وارد ش ــش مای ــعاع خم ش
ــا و  ــت کابل ه ــار، امنی ــل فش ــت تحم ــد. قابلی ــری می کن جلوگی

میکروداکت هــای قدیمــی را تضمیــن می کنــد.
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FO Field 2.0 برای

کابل های پروانه ای

دارای گواهینامه ISO 45001 است

 FO Field 2.0 بــا قابلیــت ســربندی  نــوری  کانکتورهــای فیبــر 
ــال  ــد ام )R&M( در ح ــد. آر ان ــه می ده ــدی را ارائ ــری جدی کارب
راه انــدازی یــک نســخه اصــاح شــده بــرای کابل هــای پروانــه ای 

اســت.

ــای  ــت )گواهینامه ه ــط زیس ــت و محی ــت کیفی ــه مدیری ــی در زمین ــق بین الملل ــنجی موف ــار س ــس از اعتب پ
گروهــی بــرای ISO 9001 و ISO 14001(، دفتــر مرکــزی آر انــد ام )R&M( در ژوئــن ســال 2019 مطابــق بــا اســتاندارد 

ISO 45001 گواهینامــه دریافــت کــرد.

R&M اکنون

ــار  ــک ب ــرکا ی ــادی از ش ــداد زی ــورد تع ــی و بازخ ــه عمل تجرب
ــه  ــا ب ــد ت ــد ام )R&M( ش ــم آر ان ــرای تی ــزه ای ب ــر انگی دیگ
 FO Field 2.0 .تــاش بــرای پیشــرفت و توســعه ادامــه دهــد
اصــاح شــده از پاییــز ســال 2019 وارد بــازار شــد. در ابتــدا بــه 

اســتاندارد جدیــد بین المللــی ISO 45001، کــه الزامــات 
ــل  ــی در مح ــامت و ایمن ــت س ــر مدیری ــی ب ــادی را مبتن زی
ــده در  ــال آین ــی دو س ــد، ط ــرار می ده ــش ق ــت پوش کار تح
ــی  ــد ام )R&M( معرف ــروه آر ان ــدی گ ــای تولی ــه کارخانه ه کلی

و مرســوم می شــود.

ــای  ــد کابل ه ــون می توان ــود و اکن ــای SC ب ــکل کانکتوره ش
ــه دارد. ــم نگ ــه ای و drop را محک پروان

ــت  ــه گونه ای س ــتن FO Field 2.0 ب ــه بس ــوژی خاقان تکنول
ــوری داخلــی را نیــز  ــل بلکــه فیبــر ن ــه تنهــا ژاکــت کاب کــه ن
 FO Field ــوان ــن می ت ــر ای ــاوه ب ــی دارد. ع ــه  م ــم نگ محک

ــرد. ــی ک ــددا کابل کش 2.0 را مج

ــه  ــبت ب ــال نس ــه اتص ــد ک ــان می ده ــردی نش ــت های کارب تس
ــر  ــی پایدارت ــل توجه ــور قاب ــه ط ــه ب ــل مقایس ــای قاب راهکاره
ــر  ــال و مقادی ــه انتق ــوط ب ــات مرب ــت. خصوصی ــر اس و مقاوم ت

ــوند. ــظ می ش ــی حف ــل و دائم ــور کام ــه ط ــت ب اف

)Fiber In The Home( نه فقط برای فیبر در خانه
ــود  ــام می ش ــی انج ــه راحت ــه ای ب ــای پروان ــی کابل ه کابل کش
ــل  ــیار قاب ــول بس ــه )FITH( محص ــر در خان ــه فیب و در زمین

 )R&M( موضــوع ســامت و ایمنــی در محــل کار بــرای آر انــد ام
از اهمیــت اساســی برخــوردار اســت و بخشــی جدایــی ناپذیــر از 
سیاســت های شــرکت اســت. عــاوه بــر ایــن کاربــران کلیــدی 
و بین المللــی انتظــار دارنــد کــه اســتانداردهای مربوطــه 
ــاخص های  ــالم از ش ــن و س ــای کاری ایم ــوند. فض ــن ش تضمی
مهــم یــک شــرکت پایــدار و بــا کارایــی بــاال هســتند. مــواردی 
ــز  ــا متمرک ــر روی آن ه ــد ISO 45001 ب ــتاندارد جدی ــه اس ک

شــده اســت عبارتنــد از:

ــامت  ــل کار و س ــی در مح ــرای ایمن ــک ب ــت ریس _ مدیری
کارمنــدان

و  کار  بــه  بیماری هــای مربــوط  و  از حــوادث  _ جلوگیــری 
همچنیــن پیشــنهاد فضــای کاری ایمــن و ســالم

ــرای  ــژه ب ــور وی ــه ط ــد ام )R&M( ب ــت. آر ان ــینی اس تحس
ــعه  ــده FO Field 2.0 را توس ــاح ش ــوع اص ــدوده ن ــن مح ای
ــا ایــن وجــود پایــداری مکانیکــی آن اســت کــه موجــب  داد. ب

ــرد. ــتفاده ک ــده اس ــرل نش ــه کنت ــود از آن در ناحی می ش

_ اطمینان از پیروی از مقررات قانونی
_ بهینه سازی عملکرد برای سامتی و ایمنی در محل کار

اخبار

سازمانی
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مالکیت 
در چین

 Durack Intelligent  در آپریــل 2019 مالکیــت شــرکت
Electric Co. Ltd کــه در شــانگهای چیــن واقــع شــده اســت 

ــد ام )R&M( اعــام شــد. توســط آر ان

.Durack Intelligent Electric Co. Ltd یــک ارائــه دهنــده 
برتــر محفظه هایــی بــرای بــازار مراکــز داده مــاژوالر در چیــن و 

ســایر کشــورها در جنــوب شــرقی آســیا اســت.

ــای  ــی مکان ه ــرعت، ارزیاب ــت س ــا نهای ــی ب ــم تخصص ــک تی ی
جدیــد را بــرای تجــارت در منطقــه Jinshan، شــانگهای آغــاز 
ــط  ــن، توس ــاه ژوئ ــط م ــه در اواس ــم افتتاحی ــد. مراس کردن
شــرکای تجــاری و Swiss Consul General برگــزار شــد. بــه 
ــه  ــرای ارائ ــود را ب ــرد خ ــد ام )R&M( رویک ــب آر ان ــن ترتی ای
راهکارهــای متناســب بــا بــازار رو بــه رشــد مراکــز داده چیــن 
ــت  ــیا تقوی ــرقی آس ــوب ش ــورهای جن ــایر کش ــن س و همچنی

می کنــد.

همکاری موفقیت آمیز منجر به این مالکیت شد

ــد.  ــیس ش ــط Yunhui HE تاس ــال 2004 توس Durack در س
ــرای  ــاژوالر ب ــز داده م ــای مراک ــر محفظه ه ــده برت ــد کنن تولی
ــی،  ــی، دولت ــز داده مال ــای مراک ــرو در بخش ه ــتریان پیش مش
ــری  ــاال، انعطاف پذی ــت ب ــل کیفی ــه دلی ــاره ای، ب ــی و اج آموزش
ــازار  ــی، در ب ــای سفارش ــه راهکاره ــی ارائ ــن توانای و همچنی

ــت. ــرده اس ــاد ک ــدی را ایج ــگاه قدرتمن ــی جای داخل
 

آر انــد ام )R&M( طــی چنــد ســال گذشــته از همــکاری موفقــی 
ــا  ــرکت ب ــن ش ــام ای ــت. ادغ ــوده اس ــوردار ب ــا Durack برخ ب
ــای  ــازار پرتقاض ــاز ب ــرآوردن نی ــد ام )R&M(، ب ــروه آر ان گ

ــی  ــاون اجرای ــس Durack Intelligent Co. Ltd. - Laurent Amestoy، مع ــت: Yunhui HE، موس ــه راس ــپ ب ــن 2019: از چ ــه ژوئ ــم افتتاحی مراس

ــن ــره R&M چی ــات مدی ــس هی ــل R&M- Sam Ho، ریی ــوئیس- Michel Riva، مدیرعام ــول س APAC- Olivier Zehnder، سرکنس

مراکــز داده را در منطقــه بهبــود بخشــیده اســت. چیــن دومیــن 
بــازار بــزرگ بــرای کابل کشــی ســاختار یافتــه در جهــان اســت 
ــد  ــا خواه ــیار پوی ــده بس ــال های آین ــز داده در س ــازار مرک و ب
ــی  ــد محل ــت  تولی ــا قابلی ــع ب ــای جام ــه راهکاره ــود. ارائ ب
فرصــت رشــد قابــل توجهــی را بــرای آر نــد ام )R&M( ایجــاد 

می کنــد.

ــازار چیــن  آر انــد ام )R&M( بــرای تقویــت حضــور خــود در ب
انجــام  بیشــتری  ســرمایه گذاری های  آینــده  ماه هــای  در 

ــد داد. خواه

سازمانی
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کیفیت تریــن  بــا  ارائــه  هــدف  بــا  را  ارتبــاط  الوان 
محصــوالت، کاملتریــن راه حل هــای زیرســاخت شــبکه 
ــاس  ــم. براس ــیس کردی ــال 1379 تاس ــز داده در س و مراک
ایــن رویکــرد عــاوه بــر تولیــد بــا کیفیــت ایرانــی 
در زمینــه انتقــال تکنولــوژی و مشــارکت بــا شــرکای 
شــرکت های  برتریــن  رســمی  نمایندگــی  خارجــی، 
خــوش نــام جهانــی را در ایــن حــوزه اخــذ نمودیــم
امــروز ســبد کاالی الوان ارتباط پاســخگوی تمامــی نیازها در 
زمینــه زیرســاخت شــبکه های ارتباطــی و مراکــز داده اســت
حضــور  ســال  بیســتمین  ارتبــاط  الوان  کــه  اکنــون 
فنــاوری  زیرســاخت  عرصــه  در  را  خــود  تاثیرگــزار 
خرســندیم  می گیــرد،  جشــن  ارتباطــات  و  اطاعــات 
کــه بــا تــاش بی وقفــه همــکاران مجــرب، همــواره 
یکــی از پیشــتازان و پرچــم داران در زمینــه ارائــه راه 
اســتاندارد های  اســاس  بــر   ICT جامــع  حل هــای 
ــده و  ــرار ورزی ــداری اص ــن پرچم ــم و برای ــی بوده ای جهان
ــات  ــه خدم ــادرات کاال و ارائ ــا ص ــا ب ــم ت ــاش می کنی ت
ــرافرازی  ــب س ــه موج ــطح منطق ــی در س ــی و مهندس فن
ــیم. ــان باش ــران عزیزم ــام ای ــتر ن ــه بیش ــای هرچ و اعت
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