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شبکه های هوشمند
بـه کـمـک ابـر 

کابـل کشی بهداشتی: 
مهم تر از همیشه

swatch دفتر مرکزی جدید
در سوییس

معماری برای ساعت

ارتباطات
در حال تبدیل به یک نیاز اساسی  
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ــه عنــوان یــک ســال تاریخــی و اســتثنایی  از ســال 2020 ب
یــاد مــی شــود کــه مجبــور بودیــم ســازگاری قابــل توجهــی 
از خــود نشــان دهیــم و چیزهــای زیــادی آموختیــم. 
ــم،  ــا می گیری ــن بحران ه ــه از ای ــدی ک ــم درس مفی امیدواری

ــدن باشــد. ــده مان زن

ــی  ــدم کارای ــا و ع ــف ه ــی، توق ــاد جهان ــک اقتص در ی
ــاهدش  ــا ش ــن و ایتالی ــه در چی ــی ک ــد اتفاق ــه ای مانن منطق
ــد.  ــختی زدن ــه ی س ــن، ضرب ــای تامی ــه زنجیره ه ــم، ب بودی
کرونــا در سرتاســر جهــان منجــر بــه کمبــود ظرفیــت حمــل 
بــار و تأخیــر در تمــام ســطوح شــد. بــه دلیــل تشــخیص زود 
ــه ســازگار  هنــگام ایــن ریســک در مراحــل اولیــه و نیــاز ب
ــته ها  ــال بس ــت ارس ــا آن، R&M توانس ــا ب ــردن فراینده ک
ــه دســت مشــتری  ــه موقــع ب را مدیریــت کنــد وآن هــا را ب
برســاند. بــه عــاوه، مــا شــبکه ی ارتباطــی، تأمیــن کنندگان 
ــی  ــم. بیزینس   های ــی داری ــیار خوب ــار بس ــل ب ــرکای حم و ش
کــه بــر پایــه     ی شــراکت هســتند، ارزششــان را بــه خصــوص 

ــد. ــان می دهن ــران نش ــان بح در زم

هــم راســتا بــا ســامت کارمنــدان، ضمانــت امنیــت عرضــه 
کاال بــه مشــتریان، در هــر زمانــی برایمــان در اولویــت اســت. 
ــی  ــه ی زمان ــن بره ــبکه در ای ــای ش ــرای راهکاره ــا ب تقاض

ــت. ــیار باالس ــاص، بس خ

شــرکت بــزرگ R&M ، بــا اصــول مدیریــت چابــک، 
فروشــگاه بزرگــی افتتــاح کــرد. »در ابتــدای شــروع پاندمــی 

ــا از: ــتیم ت ــت داش ــد روز فرص ــط چن ــا فق م
ــیم. در  ــوال بپرس  mo dus operandimo dus operandi س
مــدت زمــان بســیار کوتــاه، اســتانداردهای امنیت در شــبکه 
ــئولین  ــختی از مس ــفت و س ــتورات س ــاهد دس ــد ش تولی
بودنــد. مقاومــت بســیار زیــاد کارکنــان مــا، نقــش عظیمــی 

ــاه داشــت.« در موفقیــت در ایــن زمــان کوت

پهنای باند کم کم جزو نیازهای پایه محسوب می شود.
ــود. ــره ب ــه در کل زنجی ــاد وقف ــی ایج ــه معن ــار ب ــن فش ای
ــز  ــه چی ــد چ ــما می فهمی ــن، ش ــد ای ــی مانن در زمان های
ــزرگ از  ــرکت های ب ــیاری از ش ــت. بس ــر اس ــکان پذی ام
بزرگ تــر شــدن محدودیــت هــا نســبت بــه حــد انتظارشــان 
تعجــب کردنــد. ایــن دقیقــا چیــزی بــود کــه در R&M اتفــاق 

ــاد. افت

ــه  ــود را ب ــری خ ــاف پذی ــتیم انعط ــر توانس ــار دیگ ــک ب ی
ــه  ــم ک ــاد بگیری ــم و ی ــش دهی ــی افزای ــل توجه ــزان قاب می
ــاه مــدت  ــم. اهــداف در کوت خونســردی خــود را حفــظ کنی
ــا  ــروی کار ب ــد و نی ــده ان ــازگار ش ــد س ــرایط جدی ــا ش ب

ــت.  ــری اس ــال پیگی ــام در ح ــت تم قاطعی

ــا  ــی بحران  ه ــدیم ول ــرب ش ــه مضط ــد ک ــور کنی ــاید تص ش
ــبختانه  ــد. خوش ــه می دهن ــدی را ارائ ــت جدی ــه فرص همیش
ــت.  ــده اس ــته نش ــه بس ــت ک ــزء بخش هاییس ــا ج ــش م بخ
پهنــای بانــد دیگــر لوکــس نیســت و شــدیدا در حــال تبدیل 
ــه  ــر در خان ــود فیب ــت. وج ــه اس ــاز پای ــک نی ــه ی ــدن ب ش
درســت ماننــد وجــود آب و بــرق ضــروری اســت. بــازار خیلی 

ــد. ــش می یابن ــا افزای ــد و تقاضاه ــد می کن ــریع رش س

ــر از  ــی باالت ــاهد افزایش ــر ش ــای اخی ــت در ماه ه اینترن
ــح  ــوس توضی ــمت فوک ــت. در قس ــوده اس ــط ب ــد متوس ح
ــا  ــوری را ب ــوان تهیــه ی فیبــر ن ــه می ت می دهیــم کــه چگون
ــاند. ــردا رس ــاز ف ــورد نی ــطح م ــه س ــود، ب ــای موج چالش ه
ــات  ــامت، خدم ــمت س ــا در قس ــای م ــن راهکاره همچنی

ارزشــمندی ارایــه می دهــد.

مـحصول آنتی باکتریال R&Mhealthline نقش بزرگی در مبارزه 
با باکـــتری ها ایـفا می کـند که در صفحات 12-14 بیشتر به آن 

خواهیم پرداخت.

موضوعــی  مــورد  در  مطالعــه   ،Connection مجلــه  در 
ــی  ــا نگاه ــال، م ــرای مث ــم: ب ــح می دهی ــوص را ترجی بخص
بــه کابل کشــی  فیبــر نــوری جدیــد و مــدرن ســازی 
ــه.  ــم ک ــوییس انداختی ــون س ــاختمان همیلت ــبکه در س ش
ــرفته در  ــای پیش ــی راهکاره ــده ی جهان ــه دهن ــک ارای ی
رابطــه بــا آزمایشــگاه  و دارو در دفتــر مرکــزی آمریــکا اســت 
ــیاری را  ــای بس ــر هواکش ه ــای اخی ــرکت در ماه ه ــن ش ای
ــرکت ها  ــایر ش ــد س ــل داده و مانن ــان تحوی ــر جه در سرتاس
ــا داشــته. ــا پاندمــی کرون ســهم قابــل توجهــی در مقابلــه ب

از شــما بابــت وفاداریتــان بــه ویــژه در ایــن برهــه ی زمانــی 
ــرای  ــد را ب ــان باش ــرکاری در توانم ــا ه ــم. م ــاص ممنونی خ

ــم. ــام می  دهی ــما انج ــه ش ــن ب ــای نوی ــه ی راهکاره ارای
سامت باشید.

مـدیـریت ارسـال کـاال
در بحران پاندمی کرونا  
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مدیرعامل: دکـترآزاد معروفـی
مدیر مارکتینگ: سیروس پژمان

گردآوری مطالب و ترجمه:
 کار گروه تولید محتوا

صفحه آرایی: مهدی مرادی بیدار
تلفن: ۸۸۹4۳424-021 )داخلی 5(

تهران - صندوق پستی ۳44 -15۹۳7۳۳47۹
www.LavanCom.com : نشانی اینترنتی
Marketing@LavanCom.com : ایمیل

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

ارتباطات
در حال تبدیل به یک نیاز اساسی  

همیلتون، سوییس 
تغییرات در بازار AV  تعیین کننده استانداردها

دفتــر مرکــزی جدیــد swatch، معمــاری بــرای 
ســاعت

دیجیتالی کردن:
نزدیک تر به مشتری

دانشگاه سیدنی، استرالیا 
Chau Chak Wing موزه

شبکه های هوشمند به کمک ابر 

بزرگراه A1 ، سوییس
شبکه فیبرنوری

برای کنارگذر شمالی زوریخ

Cat. 8.1  کامل شد  

کابل کشی بهداشتی: 
مـهم تر از همیشه

تخصص در ساخت کابل 

سیستم SPE Alliance  تاسیس شدپاریس باکس همه کاره  

انتقال موفقیت آمیز دیتاسنتر  نصب مستقیم 
 در هفت مرحله 

inteliPhy net 3.0 در حال آماده سازی 
ساختمان های جدید 

در ساحل شرقی آمریکا افتتاح شدند
پچ کوردها:  

بیشترین کامپوننت کابل کشی داخلی شبکه
  Cat. 6 بیست سال با

فیبرنوری 2020 

   QR پورت های بیشتر با فرمول
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ارتـبـاطـات
در حال تبدیل به 

یک نیاز اساسی

ــت.  ــی نیس ــرد کاف ــه عملک ــت ک ــه اس ــب اینگون ــا اغل ام
ــورد  ــد در م ــه کار می کنن ــه در خان ــردم ک ــیاری از م بس
اینترنــت اعتــراض دارنــد. حتــی در  پاییــن  ســرعت 
ــت. ــو نیس ــد جوابگ ــای بان ــه ی پهن ــم ارای ــس ه متروپلی
ــاکن  ــنجی از 1500 س ــت ISPreview 2020 از نظرس در آگوس
پایتخــت انگلیــس گــزارش داد: 71/۳ درصــد مــردم ســاکن 
لنــدن از کمبــود پهنــای بانــد در خانــه رنــج می برنــد و ایــن 
ــود  ــه نب ــبت ب ــد نس ــا 62/۹ درص ــه تنه ــت ک ــی اس در حال
سیســتم گرمایشــی اعتــراض دارنــد و ۸2 درصــد می گوینــد 
کــه پهنــای بانــد از مهم تریــن خدمــات بــرای آن هــا اســت.
ــاکن  ــران س ــد مدی ــد: 70/۸ درص ــه می کن ISPreview اضاف

لنــدن از اینکــه کارمندانشــان قــادر بــه ادامــه ی کار کــردن 
ــد. 60 درصــد کمپانی هــا اعتقــاد  ــد، راضــی ان از راه دور بودن
ــد نقــش  ــرای موفقیــت امروزشــان، پهنــای بان ــد کــه ب دارن

ــت. ــته اس ــت داش ــرعت اینترن ــری از س مهم ت

مشکات دور کاری
ــان  ــده نش ــام ش ــکا انج ــن و آمری ــه در چی ــی ک تحقیقات
ــردم  ــیاری از م ــب، بس ــه مناس ــم وظیف ــا تنظی ــد ب می ده
در خانــه بــازده بیشــتری نســبت بــه زمانــی کــه در محیــط 
کار هســتند دارنــد. امــا متاســفانه انجــام ایــن امــر بــه بعــد 
ــن  ــه ای ــاز دارد. ب ــت نی ــه اینترن ــی ب ــدی در دسترس جدی

ــد: ــه کنی ــال توج مث

ــه روی  ــه در خان ــد ک ــح ده ــدس ترجی ــک مهن ــاید ی ش
ــزار  ــرم اف ــن ن ــرکت، ای ــد. ش ــروژه ی CAD data کار کن پ
را  بــر روی یــک ســرور از راه دور میزبانــی می کنــد. در 
ــتم  ــا سیس ــد ت ــول می کش ــه ط ــد دقیق ــع چن ــی مواق بعض
بــه کلیــک مــوس واکنــش نشــان دهــد یــا چیــزی را ذخیــره 
)save( کنــد. در ایــن حیــن یــک جلســه ی آنایــن تــا چنــد 
ــب و  ــه ی مطال ــد و ارای ــد ش ــروع خواه ــر ش ــه ی دیگ لحظ
ــا همــکاران قســمتی از آن  ــه اشــتراک گذاشــتن صفحــه ب ب
خواهــد بــود، ولــی از همیــن حــاال هــم چهره هــا تــار شــده 

ــد. ــال می یاب ــدی انتق ــه کن ــدا ب و ص

ــاالت  ــم. اتص ــترش می دهی ــناریو را گس ــن س ــال همی ح
ــک  ــد. نزدی ــا Mbit/s 50 را دارن ــال ت ــوان انتق ــی ت اینترنت
خانــه ی ایــن مهنــدس، تعــداد بســیاری دانــش آمــوز جــوان 
وجــود دارد کــه در حــال آمــوزش آنایــن هســتند و برخــی 
ــازی آنایــن هســتند. در ایــن نقطــه،  دیگــر هــم درحــال ب
دیگــر اینترنــت DSL قدیمــی جوابگــو نیســت و احتمــاال تــا 

ــاد. ــد افت ــر از کار خواه ــی دیگ لحظات

ــام کار در  ــه انج ــور ب ــر مجب ــا نف ــی، میلیون ه ــرایط پاندم ــل ش ــه دلی ــرد. ب ــم ک ــا فراه ــرای م ــدی را ب ــار، رون ــه اجب ــال 2020 ب س
خانه هایشــان شــدند. اگــر در ایــن شــرایط کســی می توانســت بــه اینترنــت دسترســی پیــدا کنــد و عملکــرد کافــی  ارایــه کنــد، بســیار 

ــد. ــع می ش ــد واق مفی

فوکوس
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بازی ، ویدیو و کنفرانس آناین
گیمرهــا قبــل از اینکــه بتواننــد از بازی هــای جدیــد 
اســتفاده کننــد بایــد 60 گیــگ مصــرف کننــد تــا بــازی روی 
ــا پهنــای  کنســول نصــب شــود. ایــن کار باعــث می شــود ت

ــود. ــه ش ــی گرفت ــه کل ــد ب بان

ــن  ــی از معروف تری ــه یک ــا در 4 روز، ب ــارچ 2020 تنه در م
ــد  ــن جدی ــون بازیک ــش از 15 میلی ــان، بی ــای جه بازی ه
ــون  ــه 50 میلی ــداد ب ــن تع ــد، ای ــه بع ــد.4 هفت ــه ش اضاف
ــای  ــک بازی ه ــا، ترافی ــزارش نوکی ــه گ ــه ب ــا توج ــید. ب رس
ــه  ــش یافت ــد افزای ــا 400 درص ــه ت ــن در دوران قرنطین آنای

ــت. اس

FTTH  5 مکملG
هرکــس کــه امیــدوار اســت 5G مشــکل پهنــای بانــد را حــل 
ــت  ــن FTTH نیس ــد. 5G جایگزی ــد ش ــد خواه ــا امی ــد، ن کن

ــد. ــی باش ــل خوب ــد مکم ــی می توان ول

معایــب 5G: وقتــی بســیاری از مشــتریان خصوصــی و 
ــتقیمًا  ــود را مس ــردی خ ــای کارب ــران از راه دور برنامه ه کارگ
ــدازی مــی کننــد،  از طریــق شــبکه های تلفــن همــراه راه ان
ــتراک  ــه اش ــی ب ــلول رادیوی ــود در س ــد موج ــای بان پهن
گذاشــته مــی شــود. بــرد آنتــن هــای 5G فقــط چنــد صــد 
متــر اســت و امــواج رادیویــی بــه ســختی مــی تواننــد بــه 

ــد. ــوذ کنن ــم نف ــای ضخی دیواره ه

FTTA
ــر  ــط از نظ ــی 5G فق ــاط دسترس ــن نق ــا بی ــک داده ه ترافی
ــه در  ــز داده لب ــم   و مراک ــوری متراک ــبکه فیبرن ــا ش ــی ب فن

ــت. ــق اس ــل تحق ــه قاب ــس زمین پ
ــت.  ــرمایه گذاری اس ــه ی س ــاری از برنام ــمتی اجب FTTA قس

ــع  ــر مرب ــر کیلومت ــه ازای ه ــه ب ــود ک ــن زده می ش تخمی

ــر  ــل فیب ــر کاب ــج کیلومت ــا پن ــار ت ــد چه ــبکه 5G، بای ش
ــود. ــتفاده ش ــوری اس ن

ــه عمــق  ــن دلیــل اســت کــه FTTA در حــال نفــوذ ب ــه ای ب
مناطــق شــهر اســت.  دکل ارتبــاط ســیار، چراغ هــای 
داخــل خیابــان، پارکینگ هــا و ایســتگاه های اتوبــوس، 
ــه  ــور ک ــند. همانط ــن 5G باش ــاوی آنت ــد ح ــه می توانن هم

تــا ســال 2024 نصــف جمعیــت جهــان ســرگرم بــازی آنایــن 
ــش  ــاس پی ــه براس ــت ک ــه ای اس ــن نظری ــد. ای ــد ش خواهن
ــه  ــه 2020 ارای ــرات در ژانوی ــط مخاب ــای Abi توس ــی ه بین
ــای  ــال برنامه ه ــزاران مث ــی از ه ــن یک ــت. ای ــده اس ش
ــتر در  ــتر و بیش ــه بیش ــت ک ــرعت اس ــردی IP پرس کارب

می شــوند. اســتفاده  خانه هایمــان 

ســقف و نمــای ســاختمان های تجــاری و مســکونی امکانــش 
 5G ــای ــب کننده ه ــا، نص ــن مکان ه ــه ی ای ــد. در هم را دارن

ــتند.  ــوری هس ــد فیبرن نیازمن
ــک  ــه کم ــه FTTH و FTTA ب ــت، ک ــی اس ــا جای ــا دقیق اینج

یکدیگــر می آینــد.

)Synergy( اثرات سینرژی
در گذشــته اپراتورهــای شــبکه، زیرســاخت های خــود 
ــاری و  ــای تج ــراه، بازاره ــن هم ــبکه های تلف ــرای ش را ب
ارتباطــات خانــه، بــه طــور جداگانــه توســعه دادنــد. مســیری 
پــر هزینــه. ابعــاد جدیــد تقاضــای پهنــای بانــد کــه در ســال 
ــه  ــاز ب ــه 5G نی ــان عرض ــروع همزم ــد و ش ــام ش 2020 اع

اســتفاده از synergy دارد.
ــیم،  ــت بی س ــبکه های ثاب ــدل )FWA( ش ــد م ــای بان پهن

ــت. ــرده اس ــت ک ــش را ثاب ارزش
ــوری در  ــس و فیبرن ــبکه م ــن ش ــه ای بی ــل فاصل ــو پ رادی

مناطــق شــهر و ایســتگاه های پایــه Telcos دارد.
بــا اتصــال 5G و FO، در فاصله هــای کوتــاه، می تــوان از 

ــرد. ــتفاده ک FWA اس

ــه  ــراد را ب ــای اف ــی، روتره ــوری محل ــبکه ی فیبرن ــک ش ی
ــه  ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب ــد. ای ــل می کن ــن 5G متص آنت
ــرعت  ــا س ــکونی ب ــه مس ــک منطق ــتریان در ی ــه مش هم
چندیــن گیگابایــت بــر ثانیــه بــه اینترنــت دسترســی دارنــد. 
ــران خصوصــی و دور کارهــا، ماننــد یــک جهــش  ــرای کارب ب
کوانتــوم اســت! در همیــن حیــن توزیــع گســترده FTTH در 

ــت. ــده اس ــام ش ــخصی انج ــا ش ــام خانه ه تم

ــادر  ــت ق ــادل اینترن ــای تب ــترده و گره ه ــبکه های گس ش
ــد. ــه بودن ــان قرنطین ــه در زم ــا حمل ــه ب ــه مقابل ب

ــد،  ــا 60 درص ــن ۳0 ت ــارچ 2020 بی ــک داده در م IP ترافی
ــت. ــه اس ــش یافت ــه افزای ــر ناحی ــه ه ــته ب بس

ــدا  ــان ابت ــد از هم ــی توانن ــای FTTH م ــروژه ه ــس، پ برعک
ــیا  ــت اش ــات 5G و اینترن ــتیبانی از FTTA، خدم ــرای پش ب
طراحــی شــوند. چــرا بایــد FTTH منحصــراً بــرای اتصــال بــه 

ــد؟ ــترس باش ــی در دس ــترکین خصوص ــت مش اینترن

همکاری
ــب  ــن ترتی ــه ای ــی، ب ــاختاری منطق ــترده و س ــکاری گس هم
اســت کــه ارایــه دهنــدگان مــی تواننــد دارایــی را بــا صرفــه 
ــه  ــتفاده بهین ــدف، اس ــا ه ــب ب ــاس متناس ــادی، مقی اقتص
ــی،  ــع مال ــر مناب ــاف پذی ــص انعط ــود و تخصی ــت خ از ظرفی

تأمیــن کننــد.

 ایــن شــامل لوله هــای خالــی، فیبــر تیــره، توزیــع کننــدگان 
در هــر ســطح، کابل هــا، خاتمــه شــبکه، سیســتم های 
ــب  ــی مناس ــرکای محل ــت. ش ــا اس ــی و آنتن ه ــل کش کاب
تاسیســات، راه آهــن، شــهرداری ها، صاحبــان امــاک و 

ــتند.  ــازار هس ــاالن ب ــایر فع ــتغات و س مس

ــل  ــود را از قبی ــای خ ــاخت ه ــد زیرس ــی توانن ــا م آن ه
ــدم  ــق تق ــد، ح ــاره دهن ــود FO اج ــوط موج ــاری و خط مج
را رعایــت کننــد و مشــارکت عمومــی و خصوصــی را توافــق 
ــازار،  کننــد. مزایــای بیشــتر: هماهنگــی تجزیــه و تحلیــل ب
ــدازه  ــوژی، ان ــی، توپول ــیرهای دسترس ــزی، مس ــه ری برنام

ــت. ــان اس ــتقرار متخصص ــداری و اس ــری، نگه گی

ــد  ــای بان ــات پهن ــا خدم ــد ت ــال کنی ــتاورد: FTTA و FTTH را دنب دس
ــا آن را FTTU یعنــی همــان فیبــر  ــه دهیــد. م ــازار ارای نامحــدود را در ب
ــارت  ــه عب ــم، ب ــذاری می کنی ــام گ ــا )Ubiquitous(  ن ــه ج ــرای هم ب

ــرایطی. ــر ش ــه کاره در ه ــوری هم ــر، فیبرن دیگ
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ارایــه دهنــدگان ecom، cloud و اینترنــت، منابــع الزم 
ــس و  ــا نتفلیک ــد. ام ــی دارن ــن بارهای ــذب چنی ــرای ج را ب
ــوح  ــش وض ــرای کاه ــگیرانه ای ب ــات پیش ــوب اقدام یوتی
ــه  ــد تــا جریــان داده هــا را ب فیلــم هــای خــود انجــام دادن

ــانند.  ــل برس حداق

ورایــزون، ارایــه دهنــده مخابــرات، اعــام کــرد کــه 
ــری  ــه گی ــای هم ــاه ه ــی م ــتریان ط ــن مش ــکاری آنای هم
کرونــا 1200٪ افزایــش یافتــه اســت. تعــداد کاربــران 
روزانــه مایکروســافت در هفتــه اول قرنطینــه بــا یــک ســوم 
افزایــش بــه 44 میلیــون نفــر رســید. زوم، برنامــه کنفرانــس 
ویدیویــی جوانــان، پــس از شــروع قرنطینــه ، بــه روزی 2/1۳ 
میلیــون بــار چــک شــد، یعنــی چیــزی نزدیــک چهــل برابــر 

ــل. ــای قب ــتر از روزه بیش
ویرجین مدیا رفتار بارگذاری را بررسی کرد.

ــادل  ــتری مع ــر مش ــا، ه ــر کرون ــه گی ــاری هم ــول بیم در ط
۳.7 گیگابایــت داده در هفتــه بیشــتر از گذشــته بــه شــبکه 
ــا 14  ــل ی ــه 1۸5000 ایمی ــوط ب ــن مرب ــد. ای ــال می کن ارس
ــت. ــده اس ــرکت کنن ــا دو ش ــی ب ــس ویدیوی ــاعت کنفران س

ماننــد  بــه دســتگاه هــای خانــه هوشــمند،  عاقــه 
ــاط  ــو و نق ــاختمان ویدی ــل س ــره داخ ــتم های مخاب سیس
دسترســی WLAN، در طــی همه گیــری کرونــا افزایــش 
یافــت. اتوماســیون ســاختمانی بــا کمــک IP و اینترنــت اشــیا 
ــد  ــات ABI تأیی ــد. تحقیق ــی آورن ــار م ــازار فش ــه ب )IoT( ب
ــت  ــه اینترن ــل ب ــی متص ــوالت خانگ ــروش محص ــد: ف می کن
)هوشــمند( احتمــاالً در ســال 2020، ۳0٪ افزایــش مــی یابــد.

ــد  ــادی تولی ــای زی ــه داده ه ــی جداگان ــتگاه های انتهای دس
ــه  ــی ب ــا دسترس ــد ب ــا می توانن ــن برنامه ه ــد. ای نمی کنن
اینترنــت موجــود و ارتباطــات تلفــن همــراه مــورد اســتفاده 
ــده  ــیا آین ــت اش ــزات اینترن ــوه تجهی ــا انب ــد، ام ــرار گیرن ق
ــاد  ــاوری را ایج ــل ب ــر قاب ــای غی ــان داده ه ــد جری می توان

کنــد.

جهان اکنون بصورت آناین کار می کند
ــد. آن هــا  صدهــا میلیــون نفــر رفتــار خــود را تغییــر داده ان
برنامه هــای  بــا  ارتبــاط  برقــراری  یادگیــری  حــال  در 
ــه  ــند و چ ــت باش ــال حرک ــه در ح ــتند. چ ــون هس گوناگ
ــد،  ــه خری ــند و چ ــردن باش ــال کار ک ــه در ح ــه، چ در خان
ــه هــای  ــا در حــال اســتفاده از برنام ــان ه ــن زم در همــه ای
مختلــف هســتند. همــه این هــا فقــط در چنــد مــاه ابتــدای 

ــه دارد. ــد ادام ــن رون ــد. و ای ــرف ش ــال 2020 ع س

ــت.  ــود اس ــار خ ــر رفت ــال تغیی ــز در ح ــارت نی ــای تج دنی
کشــف  حــال  در  بازاریابــی  و  اداری  صنعتــی،  دنیــای 
ــگاه ها و  ــیاری از نمایش ــتند. بس ــف هس ــای مختل فرصت ه
کنفرانس هــای بیــن المللــی اکنــون بصــورت مجــازی در وب 

ــت. ــزاری اس ــال برگ در ح

انجــام   R&M ، همانطــور کــه توســط   B2B وبینارهــای 
می شــود، دانــش تخصصــی عمیقــی را بــه راحت تریــن 
روش در اختیــار مشــتریان قــرار مــی دهنــد. تولیــد 
ــتفاده  ــوگ اس ــی آنال ــزار بازاریاب ــتر از اب ــت و بیش ارزان اس

. می کنــد

ــتری، از راه  ــه مش ــه ب ــای مراجع ــه ج ــروش ب ــدگان ف نماین
دور کار می کننــد. مــک کینــزی گــزارش مــی دهــد: قبــل از 
ــده  ــی ش ــرکت های بررس ــی از ش ــش از نیم ــری، بی ــه گی هم

ــه مشــتری را ترجیــح  در سراســر دنیــا مراجعــه شــخصی ب
بیشــتر  می خواهنــد  شــرکت ها  از   ٪۸0 و  دادنــد  مــی 
ــظ  ــری حف ــان همه گی ــا پای ــع را ب ــد توزی ــای جدی ر وش ه

ــد. کنن
ایــن تغییــر همچنیــن ســایر بخش هــا را تحــت تأثیــر قــرار 

داده اســت. چنــد نمونــه از آن را مثــال مــی زنیــم:

ــل  ــه و در مقاب ــود در خان ــدگان خ ــا نوازن ــترها ب - ارکس
وب کــم، قطعه هــای شــاهکاری را اجــرا مــی کننــد.

- ســخنرانان در حــال اعتقــاد پیــدا کــردن بــه ایــن هســتند 
کــه آمــوزش آنایــن مــی توانــد جایگزیــن آمــوزش در کاس

شود.
- پزشــکان بــا ویدیــو Live بــه تشــخیص و نظــارت از راه دور 

اعتمــاد مــی کننــد.
- فیزیوتراب هــا می تواننــد بــا نشــان دادن تمرینــات از 

ــد. ــک کنن ــاران کم ــه بیم ــم ب ــق وب ک طری

ــی  ــان واقع ــاال در زم ــوح ب ــا وض ــال ب ــوارد، انتق ــن م در ای
ــت.  ــروری اس ــخیصی ض ــری و تش ــی، تصوی ــای صوت داده ه
دسترســی بــه اینترنــت در خانــه اغلــب بــه ســرعت زیــر 100 
ــذاری  ــرعت بارگ ــود، س ــی ش ــدود م ــه مح ــت در ثانی مگابی

کمتــر اســت. 
معمــاری ســنتی»LAST MILE« طــوری طراحــی نشــده کــه 

ــا ایــن حجــم از دورکاری کنــار بیایــد. بتوانــد ب

FTTH در حال افزایش است
ــه در حــال گســترش اســت. طبــق تجزیــه و  ــه خان  فیبــر ب
تحلیــل تحقیقــات و بازارهــا، بــازار جهانــی فیبــر بــه خانــه/ 
ســاختمان )FTTH / FTTB( در حــال حاضــر با 1۳.۹٪ در ســال 
ــا،  ــورای FTTH اروپ ــاس ش ــر اس ــت. ب ــد اس ــال رش در ح
تعــداد مشــتریان FTTH در اروپــا ســاالنه 15 درصــد افزایــش 

مــی یابــد.

ــترش  ــریع گس ــال تس ــا در ح ــی اروپ ــای مخابرات اپراتوره
ــتند.  ــتر هس ــد بیش ــای بان ــه پهن ــود ب ــد خ ــبکه و تعه ش
ــت در  ــش از 100 مگابی ــرخ داده بی ــا ن ــا ب ــنهادات آن ه پیش
ثانیــه ســهم بــازار 2۹.6٪ اســت. امــا آیــا ایــن کافــی اســت؟

اتصــاالت بــا توانایــی بــاال نــه تنهــا در شــرایط بحرانــی از اهمیــت حیاتــی 
ــه اقتصــاد  ــال ب ــود اقتصــادی و انتق ــرای بهب برخــوردار هســتند بلکــه ب

پایــدار و ســبز اتحادیــه اروپــا اساســی خواهنــد بــود.«
Erzsébet Fitori، مدیر سابق شورای FTTH  اروپا

فوکوس
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R&M با FTTH برنامه ریزی
ــگام  ــا هن ــهرداری ه ــاط از راه دور و ش ــای ارتب ــرکت ه ش
ــق در  ــاختار دقی ــا س ــوری ب ــای فیبرن ــبکه ه ــترش ش گس
ــوند.  ــی ش ــرو م ــی روب ــش های ــا چال ــکونی ب ــق مس مناط
ــدارد.  ــود ن ــی وج ــکار جهان ــک راه ــکان ی ــر م ــرای ه ب
عــاوه بــر ایــن، شــبکه هــای FTTH بایــد کارآمــد و مقــرون 
ــه  ــا برنام ــش الزم را ب ــوند. R&M دان ــه ش ــه ارای ــه صرف ب
R&Mfoxs بــرای شــبکه هــای FTTx فراهــم می کنــد. 

اولویــت اول برنامــه ریــزی آینــده، مســیرهای کابــل کشــی 
از    )central office( مرکــزی  دفتــر  از   )cabling routes(
در   )distributor frame( کننــده  توزیــع  قــاب  طریــق 
ســاختمان هــا و آپارتمــان هــا اســت. R&M مشــاوره هایی در 
مــورد طراحــی شــبکه و انتخــاب فنــاوری مــی دهــد. جنبــه 
هایــی کــه ممکــن اســت در اینجــا پوشــش داده شــوند، بــه 
عنــوان مثــال تصمیماتــی در مــورد مالتــی پلکــس و فنــاوری 
ــوری  ــر ن ــای فیب ــبکه ه ــه ش ــال ب ــده. اتص ــیم کنن تقس
ــیا،  ــت اش ــت، اینترن ــای ثاب ــبکه ه ــی ش ــود و همگرای موج
ــه  ــش دارد. آنچ ــز نق ــراه و 5G نی ــن هم ــای تلف ــبکه ه ش
مهــم اســت برنامــه ریــزی در headroom اســت. کابــل هــا 
ــش  ــه »بی ــد همیش ــدگان )distributors(  بای ــع کنن و توزی
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــه نش ــند. تجرب ــود باش ــدازه« موج از ان
ــوند. ــی ش ــام م ــار تم ــد انتظ ــر از ح ــه زودت ــر همیش ذخای
ــده  ــن کنن ــای تعیی ــی از معیاره ــز یک ــری نی ــاس پذی مقی
  High-count هنــگام انتخــاب محصــول اســت. کابــل هــای
ــی از  ــدا بخش ــان ابت ــای ribbon fiber  از هم ــل ه ــا کاب ی
ــد  ــی مانن ــه های ــتفاده از مولف ــا اس ــتند. ب ــات هس تنظیم
PRIME ODF مــدوالر و بســته شــدن مجــدد SYNO، شــبکه 

ــترش  ــج گس ــه تدری ــوند، ب ــی ش ــد سفارش ــی توانن ــا م ه
ــازگار  ــطح س ــر س ــوش در ه ــورت خودج ــه ص ــد و ب یابن
ــزی  ــه ری ــود برنام ــی ش ــث م ــجم باع ــه منس ــوند. دامن ش
ــه  ــد. R&M برنام ــان نباش ــل آس ــن مای ــا آخری ــن ت از اولی
R&Mfoxs را یــک راه حــل end-to-end  بــرای وضعیــت در 

ــازار و تعــداد شــرکت کننــدگان مــی  هــر مــکان، پویایــی ب
PRIME- دانــد. ایــن کار بــا رک هــا و مــاژول هــای پرتراکــم
ــود.  ــروع می ش ــی ش ــدگان اصل ــع کنن ــرای توزی ODF ب

همچنیــن شــامل طیــف پیچیــده ای از بســته شــدن 

 Polaris box  ــوری و ــل فیبرن ــف کاب ــواع مختل ــاالت، ان اتص
ــترک  ــت مش ــبکه و مدیری ــه ش ــرای خاتم ــتفاده ب ــل اس قاب
ــی و  ــه میدان ــل خاتم ــاالت قاب ــا اتص ــه آن ت ــت و دامن اس
ــکونی و اداری  ــی مس ــر دو ویژگ ــرای ه ــوری ب ــای ن پریزه

ــه  ــت ک ــب آن اس ــرای نص ــاش ب ــن ت ــت ای ــت. در نهای اس
ــا ٪70  ــد splicing ، ت ــغله، مانن ــل پرمش ــت دارد. مراح اهمی
ــد. R&M از  ــی دهن ــکیل م ــذاری را تش ــرمایه گ ــم س از حج
اصــل خــارج از جعبــه پیــروی مــی کنــد. قفســه هــای از قبل 
ــا،  ــریع، کاره ــدازی س ــب و راه ان ــاده نص ــه آم ــه یافت خاتم

ــد. ــی ده ــش م ــان را کاه ــا و زم ــه ه هزین

نیاز فزاینده آیندگان
ــش  ــک پی ــش WIK-Consult در ی ــی بخ ــدگان داخل نماین
بینــی بــرای بــازار آلمــان جایــی کــه دقیقــًا نــوار مشــخص 
ــن نشــان مــی دهــد  ــد. ای شــده اســت را نشــان مــی دهن
کــه در ســال 2025 تقریبــًا 75٪ از خانوارهــا بــه پهنــای بانــد 

ــد. بیــش از 500 مگابیــت در ثانیــه نیــاز دارن

ــترس  ــا در دس ــال ب ــه انتق ــا ب ــتر خانواره ــس از آن، بیش پ
ــم  ــر ک ــم و تأخی ــته ک ــت دادن بس ــرخ از دس ــاال، ن ــودن ب ب
ــر  ــن ام ــه دهنــدگان تنهــا مــی تواننــد ای ــد. ارای ــاز دارن نی
ــد.  ــن کنن ــه تضمی ــه خان ــوری ب ــر ن ــی فیب ــل کش ــا کاب را ب
WIK توصیــه مــی کنــد کــه شــبکه هــا بایــد بــرای نیازهــای 

حداکثــر پهنــای بانــد طراحــی شــوند. در ایــن هنــگام همــه 
ــش  ــی، پخ ــای اجتماع ــانه ه ــری، رس ــای اب ــرویس ه از س

ــه طــور همزمــان اســتفاده مــی کننــد. ــی ب جریان

ــخ  ــوه ی ــوک ک ــا ن ــم تنه ــه می کنی ــون تجرب ــه اکن آنچ
ــده  ــه دهن ــی در ارای ــس بازاریاب ــت. Jeff Gavlinski  رئی اس
خدمــات ابــری Calix مــی گویــد جامعــه ای کــه از واقعیــت 
مجــازی، واقعیــت افــزوده، هــوش مصنوعــی و برنامــه هــای 
ربــات اســتفاده کنــد، پهنــای بانــد بیشــتری را مــی طلبــد.  

او از ترابایــت صحبــت مــی کــرد، نــه مگابایــت. وی پرســید: 
ــم  ــن کنی ــوار را تأمی ــزاران خان ــم ه ــی توانی ــه م »چگون
ــام  ــان انج ــور همزم ــه ط ــا را ب ــه کاره ــه هم ــی ک در حال
ــارن  ــات متق ــوری و خدم ــر ن ــاالت فیب ــد.« اتص ــی دهن م
)symmetric service(  بــرای ارایــه دهنــدگان اینترنــت 

ــتند.  ــم هس ــیار مه بس

نتیجه گیری: FTTH یک نیاز اساسی است
ــده  ــاد و آین ــل اعتم ــان قاب ــت اطمین ــاد قابلی ــا ایج FTTH ب

ــل  ــاز اساســی تبدی ــک نی ــه ی ــده ای ب ــه طــور فزاین ــرا ب گ
مــی شــود. ایــن امــر بــه انــدازه آب و بــرق مهــم مــی شــود. 
ــه  ــری را ارای ــان ناپذی ــر پای ــوری ذخای ــر ن ــرانجام، فیب و س
مــی دهــد: پتانســیل انتقــال بیشــتر از 1 ترابیــت در ثانیــه، 
ــر و  ــا کیلومت ــش از ده ه ــاف بی ــدون ات ــارن ب ــال متق انتق

ــت. ــوارد اس ــن م ــه ای ــی از جمل ــت الکترومغناطیس مصونی
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همیلتون
استانداردها را
تعیین می کند

همیلتــون ماننــد اکثــر شــرکت های شــگفت انگیــز، در گاراژ 
ــیمی  ــدس ش ــک مهن ــون ی ــد. کارک همیلت ــود آم ــه وج ب
بــود کــه در MIT تحصیــل کــرده و بــرای خــود در آخر ســال 
ــود. او میخواســت  ــزرگ تعییــن کــرده ب 1۹40 یــک هــدف ب
یــک ابــزار دقیــق کــه میتوانــد تــا کوچــک تریــن نمونــه ی 
مایــع را بررســی کنــد، توســعه دهــد و ســرنگ میکرولیتــر 

افســانه ای را اختــراع کــرد.

ــا در  ــد آن ه ــه تولی ــروع ب ــگام ش ــک پیش ــال 1۹5۳ ی در س
ورکشــاپ خــود، در  Whittierنزدیــک لــس آنجلــس کــرد و 
ســرنگ های دقیقــش را بــا شــکل هــای تحلیــل شــده ای در 
شــیمی درســت کــرد. امــروزه آن هــا بــه فــروش ســرنگ هــا 
ــا همــان مبلــغ اولیــه کــه در آن زمــان، کمپانــی تاســیس  ب

ــد. ــه می دهن ــود، ادام ــده ب ش

رهبری بازار
کمپانــی خیلــی ســریع رونــق یافــت و در 1۹60 بــه  ،
Reno Nevada نقــل مــکان کــرد. 6 ســال بعــد کارک 

  Bonaduz همیلتــون یــک مرکــز در خــارج آمریــکا در
ــای  ــه و کوه ه ــق آن ناحی ــرد. او عاش ــیس ک ــوئیس تاس س
ــود. او میخواســت توســعه ی محصولــش را  ســوئیس شــده ب
ــن  ــرد.  ای ــش بب ــه پی ــب )made in Switzerland(  ب در قال
موضــوع حتــی بــه بــاال رفتــن تخفیــف در اروپــا نیــز کمــک 

ــرد. ک
ــی اســت  ــازار جهان ــی خانوادگــی، رهبــر ب امــروزه آن کمپان
ــور  ــت، مانیت ــع. پیپ ــای مای ــن مقداره ــرای کوچک تری وب
تکنولــوژی  ،اســتانداردهای  سنســورها  و  آزمایشــگاه ها 
ــی  ــت غذای ــی و صنع ــیمیایی و داروی ــواد ش ــکی را درم پزش
تعییــن کــرده اســت. نــوآوری همیلتــون باعــث شــد بــرای 
اولیــن بــار غربالگــری خــودکار خــون بــرای ایــدز و هپاتیــت 

انجــام شــود.

گسترش در پاندمی    
هواکش هــای هوشــمند بســیار مفیــد هســتند. آن هــا 
ــکی  ــن از پزش ــام گرفت ــا اله ــال 1۹۸۳ در bonaduz ب از س
همیلتــون ســاخته شــده و توســعه یافته انــد. آن هــا 
ــه  ــختگیر عرض ــاران س ــرای بیم ــری ب ــن ت ــت ام وضعی

ــه  ــت ب ــا کیفی ــوالت ب ــن محص ــرای ای ــا ب می کنند.تقاضاه
ــت.  ــه اس ــش یافت ــی افزای ــی کنون ــدیدی در پاندم ــرز ش ط

ــه لطــف کارمنــدان همیلتــون، بیمارســتان های بی شــماری  ب
در سراســر جهــان و حتــی ارتــش مــی تواننــد تجهیــزات و 
مــواد مصرفــی را در مــدت زمــان بســیار کمــی تأمیــن کنند. 
فرایندهــای تولیــد اســتاندارد و کامــًا خــودکار امــکان جمــع 

شــدن هواکــش هــا را در هــر 40 دقیقــه فراهــم مــی کنــد.

مــا نــوآوری را توســعه میدهیــم تــا زندگــی مــردم را بهبــود ببخشــیم بــا ایــن ماموریــت، همیلتــون درحــال توســعه دادن و عرضــه ی 
ــتانداردها را  ــون اس ــت. همیلت ــال اس ــه 70 س ــک ب ــرای نزدی ــا ب ــگاه ها و داروخانه ه ــرای آزمایش ــرفته ب ــاوری پیش ــای فن ــل ه راه ح

ــد. ــن می کن تعیی

موفقیت
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اختراعات روی سایت
کمپانی هــای همیلتــون ماننــد نوآوری هــا و رشدشــان، 
ــعه  ــا اراده توس ــا و ب ــورت پوی ــه ص ــان را ب ــل استقرارش مح

می دهنــد.
ــار  ــا انب ــد ب ــد جدی ــه تولی ــی کارخان ــروژه اصل ــن پ آخری
قطعــات کوچــک خــودکار در Domat / Ems در کانتــون 

Graubünden ســوئیس بــود.

 همیلتــون همیشــه از سیســتم کابــل کشــی R&M  اســتفاده 
ــان  ــی کارشناس ــان طوالن ــدت زم ــار در م ــر فش می کند.زی
 LAN شــبکه ی   Glarus در  واقــع   Elektro Rhyner AG

ــد را در  ــاختمان جدی ــرور روم س ــب و س ــترده ای را نص گس
ــر  ــک ام ــن ی ــا ای ــد. طبیعت ــی کردن Domat/Ems کابل کش

ضــروری اســت کــه بــه ایمنــی  ســختگیرانه پایبنــد باشــیم، 
آن را اجــرا کنیــم و اســتانداردهای صنعــت پزشــکی را 

ــم. ــتی کنی بهداش

 Chur از   Schön holzer AG بــه  همیلتــون  آن  از  قبــل 
ماموریــت داده بــود کــه بــا شــبکه فیبــر نــوری بــه محوطــه 
ــک  ــد. ی ــزه کن ــبکه را مدرنی ــا ش ــود ت ــل ش ــگاه وص دانش
ــاره وصــل میشــد. کار  ــد دوب دیتاســنتر بازســازی شــده بای
نصــب بایــد زمانــی انجــام میشــد کــه عملیــات بــا ســرعت 

ــود. ــرا ب ــال اج ــی در ح باالی

ســوال اساســی یــک چالــش بــرای برنامــه نویــس هــا و تیــم 
نصــب Schönholzer بــود. آن هــا بایــد در مســیرهای تاریخی 

و کانــال هــای ســاختمان هــای صنعتــی فیبــر نــوری جدیــد 
 Achim Sax .ــد ــا کابــل کشــی مســی جایگزیــن میکردن را ب
مدیــر تــدارکات همیلتــون میگویــد: ایــن بــرای مــا یــک کار 
ــن ــر ای ــاوه ب ــود. ع ــان ب ــی در زم ــخت و جهش ــیار س بس
internet for things )IOT(و )POV(  Power over Ethernet

ــود  ــب میش ــن دو موج ــور ای ــوند،زیرا ظه ــاد ش ــد ایج بای
ــده  ــتری را در آین ــای بیش ــد فراینده ــون بتوان ــا همیلت ت

ــد. ــک کن اتوماتی

ــدت  ــا در م ــی چیزه ــد: خیل ــح می ده Achim Sax توضی
ــال  ــز در ح ــه چی ــد. هم ــده ان ــوض ش ــر ع ــال اخی ــج س پن
دیجیتالــی شــدن اســت و شــبکه ی مــا بایــد مجهــز باشــد تا 
بتوانــد بــا آن کنــار بیایــد. اتصــال  خــوب در رشــته فعالیــت 

مــا ضــروری اســت.

استاندارد کردن: یک مدل موفق
ــه  ــیار ب ــت بس ــا دق ــا ب ــروژه ه ــا، پ ــام پویایی ه ــود تم باوج
ــت  ــد موفقی ــازی کلی ــند. استاندارد س ــی رس ــت م موفقی

ــت. اس
ــرای  ــق ب ــی دقی ــاوی تعاریف ــه ح ــا ک ــای راهنم کتابچه ه
ــه  ــت، در کارخان ــی اس ــتم های کابل کش ــز داده و سیس مراک
Graubünden و همینطــور کارخانــه ی Roma nia نحــوه  

ــد.   ــد میکن ــون را تایی ــوری، در همیلت ــس و فیبرن ــب م نص
آن هــا حــاوی مشــخصاتی بــرای اجــزای شــبکه، نامگــذاری، 
اســتانداردها، روش هــای اندازه گیــری و فرایندهــای گارانتــی 

ــتند. هس

ــکاری  ــا هم ــا را ب ــای راهنم ــه ه ــون و R&M دفترچ همیلت
ــه نفــع یــک زیرســاخت جامــع نگــر، مــاژوالر  یکدیگــر و ب
ــل توســعه نوشــتند. برنامه نویــس هــا و نصــب کننــده  و قاب
ــن  ــده ی ای ــخص ش ــب مش ــد نص ــا از فراین ــد دقیق ــا بای ه
ــد  ــتانداردها قی ــن اس ــد. همچنی ــروی کنن ــا پی ــه ه دفترچ
ــرایط  ــد ش ــای واج ــه نویس ه ــط برنام ــه فق ــد ک ــرده ان ک

ــتند. ــول R&M  هس ــورد قب م

ایمــان   ICT، Roman Jan ett Achim Sax و همــکارش در 

قلبــی بــه محصــوالت R&M دارنــد: »آن تجهیــزات همیشــه 
کار میکننــد« کیفیــت، ایمنــی عملکــرد، قابلیــت اطمینــان و 
 R&M ــتند.در ــنهادات هس ــن پیش ــی از ای ــا بخش گارانتی ه
ــدارکات و همچنیــن  ــا مهــارت ، پشــتیبانی، ت ــروژه  ب هــر پ
در زمینــه کابــل کشــی فیبــر نــوری، بــا اندازه گیــری دقیــق 

همــراه اســت.

ــا  ــه اشــتباهی مرتکــب شــویم و ی ــم هیچگون ــا نمیتوانی  »م
اجــازه دهیــم اتفاقــی حواســمان را پــرت کنــد مــا بــه یــک 

اتصــال بــرای همــه ی ســایت هــا نیــاز داریــم.«

ــت  ــز مدیری ــرای مرک ــی R&M ب ــل کش ــکار کاب راه
Bonaduz در  همیلتــون 

توســعه دانشــگاه و نوســازی شــبکه در مرکــز مدیریــت 

اســاس: بــر   Bonaduz در  همیلتــون 

ــای  ــل ه ــا کاب ــوری )FO backbone( ب ــن فیبرن ــک ب ب
ــت ــت اترن ــال 40 گیگابی ــرای انتق OS2/OM4 ، ب

ــا  ــن MPO، ب ــا کانکش ــنتر ب ــه دیتاس ــرور ب ــال س اتص
 ،RJ45  ــک ــر تران ــل کاپ ــای OS2/OM4 و کاب ــل ه کاب

ــده ــع ش ــای توزی ــکان رک ه ــام م ادغ
از زیرســاخت هــای عمــودی تــا ســوئیچ هــای کــف، بــا 

کابــل کشــی فیبرنــوری
ــر ــل کاپ ــا کاب ــش اداری ب ــی در بخ ــی افق ــل کش کاب
 R&M Cat. 6A EL Cat. 7A S/FTP AWG22 و مــاژول   

)ISO( برای استفاده از اترنت 10 گیگابیت

 Achim ــت ــه راس ــپ ب ــد در Domat/Ems  . از چ ــاختمان جدی در س
 Bonaduz AG ، Roman رئیــس خدمــات پس از فــروش همیلتــون Sax
ــون Bonaduz AG و  ــون ICT، همیلت ــبکه همیلت ــص ش Janett  متخص

ــوییس. René Wunderli، R&M س

 ))مــا نمیتوانیــم هیچگونــه اشــتباهی مرتکــب شــویم و یــا اجــازه دهیــم 
ــه ی  ــرای هم ــال ب ــک اتص ــه ی ــا ب ــد، م ــرت کن ــمان را پ ــی حواس اتفاق

ــم.(( ســایت هــا نیــاز داری
Hamilton Bonaduz AG رئیس مدیریت اجرایی Achim Sax
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ــه  ــنتر و برنام ــازندگان دیتاس ــه س ــت ک ــزی اس ــن چی ای
ــرکت  ــند. ش ــارش را می کش ــه انتظ ــت ک ــان مدت هاس نویس
ــی اســت کــه Cat 8.1 را  R&M یکــی از اولیــن تولیدکنندگان

ــچ  ــای پ ــد  Cat. 8.1 کابل ه ــتم جدی ــرد. سیس ــی ک معرف
کــورد Cat. 8.1  در 5 طــول مختلــف از 1/5 تــا 5 متــر عرضــه 

مــی شــود.
ــًا  ــاژول  Cat. 8.1 قب ــن م ــا، کانکش ــچ کورده ــا پ ــراه ب هم

ــت.  ــده اس ــی ش معرف

ــرای  ــی ب ــت 25 و 40 گیگابایت ــعه اترن ــدف Cat. 8.1 ، توس ه
ــل  ــنترها نس ــر دیتاس ــاوه ب ــت. ع ــی اس ــی مس ــل  کش کاب
ــاج  ــریع احتی ــوط س ــن خط ــه ای ــز ب ــدی WLAN نی بع
ــرد  ــرای کارک ــرایط الزم ب ــام ش ــت. R&M تم ــد داش خواهن
یــک کانــال ۳0 متــری اســتاندارد بــا 40 گیگابیــت اترنــت یــا 
ــرآورده  ــت را ب ــا 25 گیگابیــت اترن ــال 50 متــری ب یــک کان

مــی کنــد.

دیدگاه های بلند مدت
ــاال،  ــی ب ــا کارای ــی ب ــنهاد فضای ــی Cat. 8.1 پیش ــل کش کاب
دیــدگاه بلنــد مــدت و رابــط هــای RJ45 ســازگار بــا 
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــه ب ــد ک Back را می ده

اپلیکیشــن های مختلــف و نســل IT مناســب اســت.

ــی  ــه راحت ــران ب ــنترها، کارب ــال در دیتاس ــوان مث ــه عن ب
ــرت  ــت مهاج ــت اترن ــی 40 گیگابی ــه 25 ال ــد از 10 ب می توانن
کننــد بــدون اینکــه نیــاز بــه ایجــاد تغییــرات پرهزینــه در 
نصــب باشــد. LAN بــا Cat. 8.1 تحقــق یافتــه اســت. بســته 
بــه فاصلــه انتقــال، دارای چندیــن منطقــه بــا ســطح ســرعت 
ــا  ــول پیونده ــب، ط ــن ترتی ــه ای ــت. ب 40G، 25G و 10G اس

ــت،  ــده اس ــب ش ــه نص ــش از 60٪ پای ــه بی ــر، ک ــا 50 مت ت
می توانــد از افزایــش قابــل توجهــی در پهنــای بانــد انتقــال 
بهــره منــد شــود. در تمــام کابل هــای twisted pair، از 
Cat.8.1 نــه تنهــا مــی توانــد داده را انتقــال داد، بلکــه منبــع 

تغذیــه بــا Cat. 8.1 بــه یــک محافــظ )shield( ، ســیم کشــی 
ــاز دارد. و جبــران خســارت دقیــق نی

 )source( ــال از یــک منبــع هنگامــی کــه تمــام عناصــر کان
مــی آینــد، پارامترهــا دقیقــًا بــا یکدیگــر هماهنــگ 
 R&M ــتم ــه سیس ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب ــوند. ای می ش

ــت. ــده اس ــل ش ــورد Cat. 8.1 کام ــچ ک ــا پ ــون ب اکن

)Attenuation factor important( اهمیت ضریب تضعیفی
برنامــه ریــزان شــبکه بایــد ضریــب تضعیــف کابــل رابــط را 
 Cat. 8.1 در نظــر بگیرنــد تــا بتواننــد طــول صحیــح را بــرای

محاســبه کننــد.

 ضریــب تضعیفــی2 بــرای پــچ کابــل هــای AWG26 معتبــر 

ــه دو  ــاز ب ــورد AWG26 نی ــچ ک ــل پ ــر کاب ــک مت ــت. ی اس
ــد  ــه ای جدی ــال دارد. در مقال ــی در کان ــول الکتریک ــر ط مت
ــر را  ــردی ت ــای کارب ــه ه ــتر و نمون ــات بیش از R&M اطاع

ــرد. ــم ک ــاهده خواهی مش

Cat. 8.1  آمــاده شــده اســت: R&M از ایــن پاییــز، پــچ کوردهــای کامــًا هماهنگــی 
ــای Cat. 8.1  در  ــام ماژول ه ــه تم ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب ــد. ای ــی ده ــه م را ارائ

دســترس خواهنــد بــود.

R&M شرکت Cat. 8.1 راهکار یکپارچه

اخبار
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تـغییرات
 AV در بازار

تغییــر نســل در بــازار ســمعی و بصــری اســترالیا در حال رخ دادن اســت. اســتانداردهای 
جدیــد ویدیویــی بــا پشــتیبانی از IP خــود را تثبیــت مــی کننــد، امــا در مــورد کابــل 

کشــی چــه مــی کنیــد؟

نمایــش فیلــم هــا بــا کیفیــت HD خانــواده را تحــت 
ــاغل در  ــن از مش ــا همچنی ــد. آن ه ــی ده ــرار م ــر ق تأثی
ــگاه  ــا، دانش ــخنرانی ه ــا، س ــس ه ــات، کنفران ــه معام طبق
ــتیبانی  ــا پش ــتان ه ــکی در بیمارس ــات پزش ــا و معاین ه
ــر  ــو ب ــال ویدی ــده ای، انتق ــور فزاین ــه ط ــد. ب ــی کنن م
اســاس اســتانداردهای غالــب و قابــل قبــول صنعــت ماننــد 
 SDVoE و   IP از  بیــش   HDBaseT-IP )HDBaseT over IP(

)ویدئــو تعریــف شــده توســط نــرم افــزار از طریــق اترنــت( 
ــت. اس

ــای  ــکل ه ــای پروت ــه ج ــتم ب ــر دو سیس ــرا ه ــرا؟ زی چ
ــرای  ــد. ب ــی کنن ــتفاده م ــی از Ethernet/IP اس اختصاص
اینکــه ایــن سیســتم هــا طبــق برنامــه کار کننــد، 
ــل  ــد. کاب ــی کنن ــه م ــدگان Cat Shielded را توصی تولیدکنن
ــه  ــس زمین ــی در پ ــل کش ــبکه کاب ــرای ش ــی Cat. 6A ب کش
اگــر بــه درســتی نصــب شــود، لــذت کامــل بــدون ضــرر و 

ــد. ــی کن ــن م ــا تضمی ــا را کام ــدون خط ب
ــری  ــا انعطــاف پذی ــل کشــی، ب Cat. 6A از طــرف دیگــر، کاب

ــازه  ــی، اج ــض میدان ــل تعوی ــای قاب ــده ه ــال دهن و اتص
 HDMI ــی ــل کش ــق کاب ــز از طری ــه چی ــا هم ــد ت ــی ده م
ــور  ــه منظ ــد. ب ــه باش ــه نقط ــه ب ــس )coax( نقط ــا کواک ی
ــده  ــب کنن ــده، نص ــن ش ــرد تضمی ــه عملک ــتیابی ب دس
ــا  ــق ب ــق، مطاب ــری دقی ــدازه گی ــد ان ــا تولی ــد ب ــی توان م
اســتانداردهای موجــود کابــل کشــی، اطمینــان حاصــل کنــد 
کــه سیســتم کابــل کشــی تمــام نیازهــای فعلــی و آینــده را 

ــد. ــرآورده کن ب

ــازار در حــال تغییــر،  ــن ب ــا ای ــا مواجهــه ب در ســال 201۹، ب
توزیــع کننــدگان از R&M بــرای بســته بندی همــه در 
 AV ــای ــرای نصب ه ــه ب ــه نقط ــه ب ــی نقط ــک کابل کش ی

ــد. ــت کردن درخواس
جســتجو بــرای یافتــن اتصــاالت غیرقابــل تخلیــه Cat. 6A و 
کابــل هــای بنفــش محافــظ Cat. 6Aبــا کیفیــت بــاال بــود تــا 
ــز  ــده متمای ــب ش ــای نص ــتم ه ــایر سیس ــتم AV از س سیس
ــه  ــود را ب ــال R&M FM45 خ ــر، اتص ــار دیگ ــک ب ــود. ی ش

عنــوان یــک محصــول جهانــی ثابــت کــرد.

محصول، دانش فنی، گارانتی
 all-in-one solution ، R&M بــرای ایــن نــوع راه حــل هــای
ــه  ــان ب ــت پای ــش و ضمان ــه دان ــده کلی ــن کنن ــا تأمی تنه

ــت. ــان اس پای
ــاوران  ــرایط )R&M )QPPا، مش ــد ش ــریک واج ــه ش در برنام
را  AV جلســات آموزشــی جامعــی  و نصــب کننــدگان 
می بیننــد کــه مختــص سیســتم هــای AV و اســتقرار آن هــا 

ــت. اس

ــا  ــًا ب ــه کام ــد ک ــی کنن ــرک م ــی ت ــا دوره را در حال آن ه
ــتند  ــنا هس FM45، Cat. 6A. 6A ، HDBaseT-IP و SDVoE آش

 R&M .و آمــاده اســتفاده از آن هــا در آینــده ای نزدیــک انــد
ــب و راه  ــت نص ــال ضمان ــان QPP  25س ــارغ التحصی ــه ف ب
ــه  ــه خــود ب ــه نوب ــه ب ــدازی AV مــی دهــد - ضمانتــی ک ان

مشــتریان آن هــا راحتــی و امنیــت مــی بخشــد.

 end-to-end cabling تقاضــا بــرای کابــل کشــی و آمــوزش
ــش  ــال افزای ــی AV در ح ــل کش ــای کاب ــتم ه ــرای سیس ب
اســت: R&M اســترالیا بــا دانــش محلــی و مجموعــه 
محصــوالت بــا کیفیــت بــاال در موقعیــت ایــده آل قــرار دارد، 

ــد. ــرف کن ــا را برط ــن تقاض ــده ای ــا در آین ت

AV در بازار IP اتصال

ترندها
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ــژه در  ــه وی ــتند، ب ــن هس ــا در کمی ــه ج ــاری زا هم ــل بیم ــت. عوام ــی نیس ــم یاب ــاق ک ــده اتف ــوده ش ــت آل ــا، تخ ــتان ه در بیمارس
ــوند. ــت ش ــم یاف ــا ه ــت ه ــراف تخ ــای اط ــل ه ــی و کاب ــای خروج ــل ه ــد در مح ــی توانن ــن م ــا همچنی ــتان ها. میکروب ه بیمارس

این دلیل خوبی برای R&M بود تا شرایط را برای امنیت هر چه بیشتر بیماران فراهم کند.

ــیار  ــا بس ــتان ه ــاری در بیمارس ــه بیم ــا ب ــک ابت ریس
باالســت. حتــی در شــهرهایی بــا اســتانداردهای فــوق العــاده 
ــت هــای مرتبــط  ــا عفون ــت هــای بیمارســتانی ی ــاال، عفون ب
بــا مراقبــت هــای بهداشــتی )HCAI( بیمــاری هــای عفونــی 
شــایعی هســتند کــه درصــد آن هــا در شــهرهایی بــا درآمــد 
بــاال 7%، بــا درآمــد متوســط 10% و بــا درآمــد پاییــن، %1۹ 

اســت.

 )HCAI( عفونــت هــای مرتبــط بــا مراقبــت هــای بهداشــتی
جــزء 10 عامــل شــایع مــرگ و میــر در جهــان اســت.

تامین کنندگان تجهیزات کلینیک، تحت فشار 
هستند

ــات  ــتی و الزام ــرات بهداش ــش خط ــه افزای ــه ب ــا توج ب
ــزات  ــدگان تجهی ــن کنن ــان، تأمی ــر جه ــتی در سراس بهداش

ــد. ــع کنن ــا را رف ــش ه ــد چال ــه دارن ــتان وظیف بیمارس
ــه  ــی ب ــد راه ــاری زا بتوانن ــل بیم ــم عوام ــور کنی ــر تص اگ

اطــراف تخــت بیمــاران پیــدا کننــد، بایــد اقدامــات مقابلــه 
احتمالــی را انجــام دهیــم. فنــاوری اطاعات )IT( و زیرســاخت 
شــبکه، مــی تواننــد بــه کاهــش خطــر عفونــت بیمارســتانی 
کمــک کننــد. پــچ کوردهــا و پریــز هــای شــبکه واطاعــات 
از جملــه مولفــه هایــی هســتند کــه روزانــه توســط بیمــاران 
ــل  ــاوری کاب ــوند. فن ــی ش ــس م ــتان لم ــان بیمارس و کارکن
کشــی مرســوم، خطــر عفونــت را در ایــن مــکان هــا کاهــش 
ــی  ــد عفون ــه ض ــط ب ــر فق ــن خط ــش ای ــد و کاه ــی ده نم

ــتگی دارد. ــردن بس ک

ــود  ــبکه خ ــاوری ش ــه فن ــد ب ــد بتوانن ــا بای ــتان ه بیمارس
اعتمــاد کننــد. کابــل هــا و پریزهــا دســتگاه هــای 
ــود در  ــای موج ــه ه ــا رایان ــاررا ب ــت بیم ــگ تخ مانیتورین
ــد.  ــی کنن ــل م ــل متص ــاق عم ــا ات ــش ی ــرل بخ ــز کنت مرک
ــور  ــد بط ــاران، بای ــای بیم ــش ه ــا و بخ ــاق ه ــات ات اطاع

ــود. ــه ش ــتان مبادل ــنتر بیمارس ــا دیتاس ــداوم ب م

بــدون IT و شــبکه هــای محلــی، بیمارســتان هــا نمی تواننــد 
ــاز  ــن، نی ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــه دهن ــود را ادام ــات خ عملی
ــات  ــا مقام ــات ب ــریع اطاع ــادل س ــه تب ــده ای ب فزاین

ــود دارد.  ــی وج ــات تحقیقات ــتی و موسس بهداش
امکانــات تجهیــز ضــد میکروبــی بــه اجزایــی ماننــد 
پچ کوردهــا و پریزهــای شــبکه گفتــه مــی شــود کــه ایجــاد 
ــبکه ها  ــرای ش ــم ب ــاران و ه ــرای بیم ــم ب ــتر ه ــت بیش امنی

ــی دارد. را در پ

اهمیت نقره
ــه  ــود را ب ــوالت healthLine خ ــش محص ــی پی R&M مدت

یــک افزودنــی ضــد میکــروب مجهــز کــرد. افزودنــی مــورد 
ــره  ــای نق ــون ه ــاوی ی ــام دارد و ح ــتفاده Biomaster ن اس
اســت. مــواد افزودنــی در طــی مراحــل تولیــد بــا پاســتیک 
ــمت  ــا در قس ــروب ه ــد میک ــوند، از رش ــی ش ــوط م مخل
ــوان آن را  ــی ت ــد و نم ــی کن ــری م ــتیکی جلوگی ــای پاس ه
ــات  ــر روی قطع ــا را ب ــروب ه ــن روش، میک ــرد. ای ــاک ک پ

کابل کشی بهداشتی:  
مـهم تر از هـمیشه

اخبار
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»بیمارســتان ها بــا دارا بــودن پورتفولیــوی 
ضــد میکروبــی، هــم از عفونــت حفاظــت 
ــن  ــای ایم ــال داده ه ــم اتص ــد و ه می کن
ــوردار  ــال برخ ــال غیرفع ــطح اتص را در س

می کنــد.«

 ISO 22196 پاســتیکی محصــوالت شــبکه مطابــق بــا
ــری در  ــن نتایــج همچنیــن اث مهــار مــی کنــد. طبــق آخری
ــدن برخــی ویــروس هــا  ــده مان ــر شــدن زمــان زن ــاه ت کوت
ــوالت  ــطح محص ــروس( در س ــورو وی ــال ن ــوان مث ــه عن )ب

ــد. ــی ده ــان م ــده را نش ــت ش محافظ

Biomaster بــا جلوگیــری از رشــد یــا تکثیــر میکــروب هــا، 

توانایــی زنــده مانــدن در ســطح محصــول را از بیــن می بــرد. 
ــا گذشــت زمــان از بیــن خواهنــد رفــت.  بنابرایــن آن هــا ب
ــا،  ــتان ه ــت در بیمارس ــر عفون ــر خط ــور موث ــه ط ــن ب ای

آشــپزخانه هــا و آزمایشــگاه هــا را کاهــش مــی دهــد.

 بــا افزایــش الزامــات بهداشــتی، اثربخشــی Biomaster برای 
 R&MhealthLine ــای ــی ه ــا و خروج ــل ه ــر کاب ــول عم ط
تضمیــن شــده اســت و محصــوالت بــدون محدودیــت خاصی 
ــن ، بیمارســتانها  ــل اســتفاده هســتند. صــرف نظــر از ای قاب
ــود  ــده خ ــی کنن ــواد ضدعفون ــان از م ــد همچن ــه بای البت

ــت. ــت نیس ــن نظاف ــد. Biomaster جایگزی ــتفاده کنن اس

نمونه کارهای ضد میکروبی
بــه دنبــال پــروژه هــای موفقیــت آمیــز آزمایشــی، 
ــال  ــرای اتص ــی را ب ــای جامع ــه کاره R&MhealthLine نمون

ــد. ــی ده ــه م ــی ارای ــد میکروب ــبکه ض ش
ایــن نمونــه کارهــا مراقبــت هــای بهداشــتی توســعه یافتــه 
ــی  ــل کش ــرای کاب ــی R&Mfreenet ب ــل کش ــتم کاب سیس
ســاختار یافتــه هســتند و از نظــر نصــب و راه انــدازی همــان 
ــد. شــرکای تحقیــق  راحتــی محصــوالت اســتاندارد را دارن
ــاق  ــا در ات ــر دنی ــوالت را در سراس ــن محص ــعه، ای و توس
هــای عمــل، اتــاق هــای اورژانــس، خانــه هــای ســالمندان و 

مراکــز بهداشــتی درمانــی نصــب مــی کننــد.
دامنه R&MhealthLine شامل موارد زیر است:

- خروجــی هایــی بــا ســوکت RJ45 بــرای داده هــای محلــی 
و شــبکه هــای ارتباطــی

- کابل و پچ کورد Cat. 6A محافظت شده )                            ( 
بـــدون مـــحافظ پـــچ کورد )                            ( برای
اتـصال کامـپیوتر، دسـتگاه های پـزشکی، تـلفن، پایانه های 

چندرسانه ای و غیره
- پوشش های محافظ و عناصر برنامه نویسی سیستم امنیتی

R&M نیازهای بیشتر در زمینه بیمارستان
ــت  ــه حفاظ ــاز ب ــد1-1ا-IEC 60601 نی ــتانداردهایی مانن اس
اضافــی بــرای اتــاق عمــل دارنــد. در مــکان هــای حســاس 
اســتفاده، دســتگاه هــای پزشــکی و شــبکه هــای داده بایــد 
ــاران،  ــا بیم ــوند ت ــدا ش ــم ج ــی از ه ــورت گالوانیک ــه ص ب
ــت  ــی محافظ ــاژ اضاف ــورها را از ولت ــا و سنس ــتگاه ه دس

کنــد.
passive. maintenance- ــبکه ــاژول ش ــط م ــن کار توس ای
تعمیــر  بــدون   free network isolation، R&MsafeLine

ــاده  ــه س ــد مرحل ــود. در چن ــی ش ــام م ــداری انج و نگه

ــوازم  ــه پریزهــای LAN متصــل کــرد و در ل ــوان آن را ب می ت
جانبــی گــران قیمــت فنــاوری پزشــکی صرفــه جویــی کــرد. 
ظرفیــت انتقــال تــا BaseT Ethernet 1000 یــا 1000 مگابیــت 
ــک آن  ــت دی الکتری ــد و مقاوم ــش می یاب ــه افزای در ثانی
ــا  ــن، کلینیک ه ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــت AC اس ــو ول 4 کیل
ــای  ــرد برنامه ه ــه عملک ــد ک ــل کنن ــان حاص ــد اطمین بای
پزشــکی، اداری و چنــد رســانه ای در ســطح فیزیکــی جــدا 

شده باشــند.
سیســتم امنیتــی ســه مرحلــه ای R&M بــا کدگــذاری رنگــی، 
پوشــش هــای محافــظ و برچســب ها بــرای مشــخص کــردن 

مــوارد مختلــف را پشــتیبانی می کنــد.

باالتریــن ســطح سیســتم امنیتــی، اتصــاالت پاگیــن 
را قفــل می کنــد و از اتصــال نادرســت یــا اشــتباه در 
ــا  ــه تنه ــد ک ــت بدانی ــد. الزم اس ــری می کن ــرق جلوگی ب
افــراد مجــاز می تواننــد قفل هــا را بــاز کننــد. برنامــه 
ــبکه های داده  ــر ش ــارت ب ــه نظ ــن ب R&MinteliPhy همچنی

ــد. ــک می کن ــز کم ــی نی محل

Shielded Cat. 6A

unShielded Cat. 6A
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مفهــوم تحقیــق و توســعه بــرای امنیــت و حفاظــت از عفونــت 
در ســطح کابل کشــی شــبکه، چندیــن نقطــه از رونــد 
ــامل  ــه ش ــد ک ــرار می ده ــدف ق ــتی را ه ــای بهداش مراقبت ه
امنیــت فیزیکــی اتصــاالت، جداســازی گالوانیــک و تجهیــزات 

ــد. ــی باش ــا م ــا و خروجی ه ــی کابل ه ــد میکروب ض

ــی  ــرایط محیط ــه ش ــی ک ــوب و مناطق ــای مرط ــی اتاق ه حت
ــاد  ــل اعتم ــور قاب ــه ط ــد ب ــم می توانن ــد ه ــختی دارن س
ــرای ایــن منظــور،  ــه شــبکه داده محلــی متصــل شــوند. ب ب
protective sleeves ،R&M قابــل تغییــری را بــرای اتصــاالت 

ــتفاده ار آن  ــورد اس ــق م ــت. مناط ــرده اس ــد ک RJ45 تولی

کلینیک هــا،  عمــل،  اتاق هــای  آزمایشــگاه ها،  شــامل 
ــارج  ــق خ ــن مناط ــات و همچنی ــن مایع ــتگاه های تأمی ایس
ــت. ــری اس ــارت تصوی ــی و نظ ــرل دسترس ــا کنت ــزل ب از من

The Splash Line rubber grommet  از آب، مــواد پــاک 

ــات  ــن الزام ــد. ای ــی کن ــار محافظــت م ــرد و غب ــده و گ کنن
 plastic sleeve .ــد ــی کن ــرآورده م ــظ IP54 را ب کاس محاف
ــول از  ــن محص ــد. ای ــی کن ــن م ــما را تضمی ــت ش IP67 امنی

ــد.  ــی کن ــت م ــه محافظ ــر ضرب ــر آب در براب ــاالت زی اتص
همچنیــن گیــره هــای شــبکه از اشــتباهی بیــرون کشــیدن 

ــد. ــری می کنن ــا جلوگی ــط ه راب

 مسئله زندگی و سامتی
ــازد  ــی س ــادر م ــا را ق ــتان ه ــا بیمارس ــه کاره ــن نمون ای
ــال  ــال غیرفع ــطح اتص ــن در س ــای ایم ــال داده ه ــا از اتص ت
اســتفاده کننــد. R&M بــر صاحیــت هــای خــود در بخــش 
ــطح  ــد. در س ــی کن ــد م ــتی تأکی ــای بهداش ــت ه مراقب
ــزات  ــده تجهی ــن کنن ــک تامی ــوان ی ــه عن ــی، R&M ب جهان
ــناخته  ــتی ش ــای بهداش ــت ه ــش مراقب ــرای بخ ــبکه ب ش
شــده اســت. از جملــه، مرکــز ســرطان شناســی در گلیویــس 
ــد.  ــور هن ــاکرا در بنگل ــی س ــتان جهان ــا بیمارس ــتان، ت لهس
همچنیــن: کلینیــک آرهــوس در دانمــارک، بیمارســتان 
 Hôpital در بلژیــک و AZ Zeno ،در اســترالیا St George

Riviera Chablais در ســوییس.

* منابــع: WHO ، مرکــز پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری، 
ــن  ــه بی ــده، مجل ــاالت متح ــکان ای ــی پزش ــه مل کتابخان
ــه  ــی، مجل ــت عموم ــی و بهداش ــات محیط ــی تحقیق الملل
کنتــرل عفونــت، ژورنــال آســیای اقیانوســیه زیســت 
ــوچ،  ــرت ک ــه راب ــیری، موسس ــکی گرمس ــکی پزش پزش
ــه ای  ــن حرف ــان و انجم ــتان آلم ــت بیمارس ــن بهداش انجم

ــان. ــان آلم جراح

R&MhealthLine مفهوم

R&MhealthLine : اوت لت و پچ کوردهای آنتی باکتریال The R&MsafeLine coupler ensures the galvanic
separation of the data connection.

اخبار
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تـخصـص در ساخت کابل

در مــورد کابــل هــای فیبرنــوری نبایــد هیــچ توافقــی انجــام 
شــود. آنهــا در دهــه هــای آینــده مجبــور بــه انتقــال مقــدار 

ــا  ــن داده ه ــه ذره ای از ای ــدون اینک ــتند ب ــادی داده هس زی
را از دســت دهنــد. بنابرایــن داشــتن کیفیــت ســاخت قابــل 

تأییــد اهمیــت دارد.

ــه  ــد، ب ــل تأیی ــد قاب ــرای تحقیــق و توســعه، کیفیــت تولی ب
ــد  ــل بای ــود در کاب ــای موج ــه فیبره ــت ک ــی اس ــن معن ای
بــدون تنــش و بــا در نظــر گرفتــن نــوع تأثیــر مکانیکــی یــا 
 ،Děčín در R&M اقلیمــی، نگهــداری شــوند. کارخانــه کابــل
جمهــوری چــک، بــا 15 گواهینامــه ISO ، EN و IEC و 68 

ــد. ــی ده ــه م ــدرک را ارای ــن م ــرد، ای ــه عملک اعامی

کارخانه کابل R&M در Děčín، در شمال جمهوری چک

R&M محدوده استاندارد کابل
کارخانــه تحقیــق و توســعه نمونــه کاملــی از انواع اســتاندارد 
ــد.  ــی ده ــه م ــته را ارای ــدون رش ــته ای و ب ــای رش ــل ه کاب

برخــی از محصــوالت برجســته آن عبــارت انــد از:
ــش  ــر آت ــق از نظ ــای دقی ــرای نیازه ــای FiRis ب ــل ه - کاب

CPR ،Cca ، B2ca ، EN 60332-ســوزی مطابــق بــا 3ا
IEC 60794-و 2-1ا EN 60331-25ا

ــد آب و  ــدون ژل، ض ــک و ب ــه خش ــب لول ــای نص ــل ه - کاب
ــق  ــژه در مناط ــه وی ــی ب ــی داخل ــل کش ــرای کاب ــد ب کارآم

ــع مرتف
- کابــل هــای قطــره ای )application-optimized(  بهینــه 
ــازل  ــزی درب من ــه ری ــرای برنام ــده)Cost-effective( ب ش
ــوان  ــه عن ــا ب ــده ی ــب ش ــای نص ــه ه ــدن در لول ــرای دمی ب

ــل هــوا کاب
ــرای  ــوالدی )Steel-armored( ب ــوش ف ــای زره پ ــل ه - کاب
تحمــل ســنگین تریــن بارهــا و همچنیــن محافظــت در برابــر 
ــل  ــم کاب ــه ضخی ــن الی ــه در چندی ــدگان ک ــات جون حم
هــای زرهــی میلــه پاســتیکی تقویــت شــده بــا فیبــر قــرار 

گرفتــه اســت
- کابــل هایــی کــه مخصــوص اتصــاالت R&M اســت و بــرای 

کاربردهــای منحصــر بــه فــرد طراحــی شــده اســت

ساخت و سازهای مخصوص
ــاز  ــا نی ــروژه ه ــروز: پ ــول ام ــای معم ــر از نیازه ــی دیگ یک
ــل  ــًا از قب ــای کام ــل ه ــا کاب ــاژ ی ــل، مونت ــاخت کاب ــه س ب
خاتمــه یافتــه )دارنــد بــا طــول مناســب(. اینجــا جاییســت 
ــش  ــه نمای ــود را ب ــای خ ــی ه ــد توانای ــی توان ــه R&M م ک
ــای  ــازه ه ــد و س ــن کن ــتری را تأمی ــای مش ــذارد، نیازه بگ
کابلــی را دقیقــًا متناســب بــا خواســته مشــتری تولیــد کنــد.

ــال  ــود. در ح ــی ش ــناخته م ــداوم ش ــوآوری م ــه ن R&M ب

حاضــر تمرکــز، روی کابل هــا بــرای روش هــای نصــب 
ــش  ــه کاه ــرده و ب ــاده ک ــب را س ــا نص ــت. آن ه ــاص اس خ
ــن،  ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــی کنن ــک م ــب کم ــای نص هزینه ه
ــش  ــه و کش ــای ضرب ــازی ویژگی ه ــه س ــال بهین R&M در ح

کابل هــا اســت.

ــز  ــوزی نی ــش` س ــار آت ــازی رفت ــه س ــرای بهین ــی ب تحوالت
برنامــه ریــزی شــده اســت. آن هــا بــه افزایــش ایمنــی افــراد 
و زیرســاخت هــا کمــک مــی کننــد. در حــال حاضــر دامنــه 
در حــال توســعه اســت تــا ســاختارهای کابــل را بــر اســاس 

فیبرهــای 0/6 و 0/۹ میلــی متــر ترکیــب کنــد.

ــاً  ــی دقیق ــل های ــما: کاب ــروژه ش ــرای پ ــب ب مناس
ــوص  ــت مخص ــا کیفی ــه ب ــما ک ــا کار ش ــب ب متناس

R&M طراحــی شــده انــد.

اخبار
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معماری برای ساعت
swatch دفتر مرکزی جدید

مرکــز فرماندهــی swatch در Biel در قســمت فرانســوی 
زبــان ســوییس، یکــی از بزرگتریــن ســازه های چوبــی 
ــده  ــی ش ــط Shigeru Ban طراح ــه توس ــت ک ــان اس جه
 Neyla ــط ــر 201۹ توس ــما در اکتب ــاهکار رس ــن ش ــت. ای اس
 ،swatch، Nick Hayek مدیــره  هیئــت  رئیــس   ،Hayek

ــد. ــاح ش ــی افتت ــار اصل ــود معم ــل  swatch و خ مدیر عام

ــه طــول 240 متــر  ســاخمان خمیــده و پیچیــده ی swatch ب
و عــرض ۳5 گســترش یافتــه. نزدیــک بــه 2۸00 عنصــر النــه 
ــا را  ــی، نم ــیدی منحن ــر خورش ــامل 442 عنص ــوری ش زنب
ــاختمان   ــن س ــه ی ای ــن نقط ــد و بلندتری ــی دهن ــکیل م تش

27متــر اســت.

انعکاس مفهوم برند
ــا قراردادهــای معمــاری کاســیک  ــه  ب طراحــی مقیــاس گون

ــود. ــته می ش ــاختمان اداری شکس س
ــی  ــاعت مچ ــت س ــهر صنع ــا کان ش ــگ ب ــی هماهن منحن

ــود.  ــب می ش ــوییس ترکی س
ــده  ــمان بینن ــرح آن در چش ــری، ش ــر هن ــک اث ــد ی مانن
ــوم  ــا مفه ــت داوران را ب ــت. Shigeru Ban  هیئ ــه اس نهفت
اصلــی و در عیــن حــال عملگرایانــه در ســاختمان و توانایــی 
ــرده  ــد ک ــد متقاع ــه برن ــه خاقان ــکاس روحی ــود در انع خ

ــت. اس

ــاال  ــرد و ب ــی گی ــمت ورودی اوج م ــه س ــاق دار ب ــای ط نم
ــد  ــوزه ی دو برن ــه Cité du Temps ، م ــپس ب ــی رود و س م
معــروف Biel یعنــی swatch و omega میــرود. اینجــا جایــی 
اســت کــه مــوزه منتظــر خوشــامدگویی و اســتقبال از عاقــه 
منــدان طراحــی و فنــاوری از سراســر جهــان اســت. نمــای 
بیرونــی و داخلــی ســاختمان بــا انــواع الیــت موتیف هــا، بــا 
اشــکال منحنــی، رنگ هــا و شــفافیت ، و همچنیــن بــا مــواد 
کاســیک و عناصــر ســاختمانی در هــم آمیختــه شــده انــد.
ــر  ــده از صنوب ــاخته ش ــده و س ــن ش ــبکه تزیی ــن ش ای
ســوییس اســت و ســاختار اصلــی پوســته 11000 مترمربعــی را 
ــه 25000  ــت ک ــه اس ــج طبق ــا پن ــد. مجموع ــکیل می ده تش
متــر مربــع فضــای کــف دارد. معمــار بــه دلیــل خصوصیــات 
زیســت محیطــی و ویژگــی پایــدار بــودن چــوب را انتخــاب 
و  دارد  باالیــی  انعطاف پذیــری  چــوب  همچنیــن  کــرد. 
می تــوان آن را در اندازه هــای بســیار دقیقــی بــرش داد 
ــه  ــرای ســاختمانی اســت ک ــک ویژگــی مهــم ب ــن ی ــه ای ک
ــه  ــه برنام ــاوری 3D ب ــت دارد. فن ــر از آن اهمی ــر میلی مت ه
ریــزان کمــک کــرد تــا شــکل ها و موقعیت هــا را تــا شــعاع 

ــد.  ــخص کنن ــری مش ــی 4600 مت تقریب

برنامه ریزی الکتریکی خاق
ــرای  ــا ب ــاری تنه ــاد معم ــی و ابع ــی شناس ــداف زیبای اه
ــن  ــت. همچنی ــز نیس ــش برانگی ــاختمان چال ــین س مهندس
ــرای  ــه ای ب ــای خاقان ــد راه ه ــی بای ــزی الکتریک برنامه ری

ــک،  ــاختمان، فتوولتائی ــن آوری س ــمندانه ف ــق هوش تلفی
کابل کشــی شــبکه و شــبکه داده ها در ســاختار چوبــی 

ــد.   ــدا کن پی

swatch مخفــف خاقیــت شــگفت انگیز، همــراه بــا تکنولــوژی ســوییس اســت. برنــد ایــن ســاعت ازســال 1983، وقتــی صحبــت از 
ــه swatch یــک دفتر مرکــزی جدیــد رویایــی  ــه تازگــی ب طراحــی غیــر متعــارف می شــد در صــدر جــدول حضــور داشــته اســت. ب

داده شــده اســت کــه معمــاری و ســرویس ســاختمان در حــال راه انــدازی اســتانداردهای جدیــد  هســتند.

موفقیت
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ــه علــت ســقف شــبکه ای و چوبــی ســاختمان، مجبــور شــدیم کابل کشــی  ب
ــا احتیــاط انجــام دهیــم. پیــدا کــردن مســیرهای کابل کشــی سرراســت  را ب
و کوتــاه، غیــر ممکــن بــود. در مســیرمان منحنــی و تعــداد بیشــماری قرنیــز 

)نقــاط گوشــه ای( وجــود داشــت.
Etavis Jag Jakob AG  مدیر پروژه  ،Nicolas Schmutz 

Roland Hochstrasser / HKG Engineering AG مدیــر 

پــروژه محترمانــه میگویــد: خواســته های معمــار در 
ــی  ــیار بزرگ ــته ی بس ــا خواس ــه ی زمینه ه ــی، در هم طراح

ــت. ــوده اس ب

ــکاری  ــم هم ــدن باه ــور و تم ــن کش ــان چندی متخصص
ــل  ــی کام ــاظ فن ــری را از لح ــر هن ــن اث ــا ای ــد ت کرده ان
کننــد. آن هــا اســتانداردها و مفاهیــم مختلفــی را آوردنــد 
کــه بایــد هماهنــگ میشــد. هماهنگــی میــان حرفه هــای 
ــت.  ــورت می گرف ــداوم ص ــور م ــه ط ــد ب ــف بای مختل
ــورت  ــه ص ــد ب ــدی بای ــرد و ترکیب بن ــی، عملک طراح
ــام  ــت تم ــال، موقعی ــرای مث ــد. ب ــق میش ــه  تواف جداگان
ــای  ــراغ، جاده ه ــا، چ ــد پریزه ــا مانن ــایل و عنصره وس
دسترســی، آالرم دود و بلندگو هــا بایــد بــا جزئیــات 

می شــدند. بررســی 

در  هماهنگــی  می گویــد:   Roland Hoch strasser

دسترســی و مـــوقعیت یابی وســـایل نیز در نمــای خارجی، 
کار بســیار چالــش بـــرانگیزی بــود. قـــطعا نمی خواســتیم 
ــاط  ــا در نق ــی تنه ــند.نمای چوب ــدرس باش ــا در دی کابل ه
ــور  ــارا عب ــت کابل ه ــده می توانس ــف ش ــش تعری از پی

ــد. ده

کابل کشی محتاطانه
Etavis Jag Jakob AG ماموریــت کابــل کشــی شــبکه 

ــروژه  ــر پ ــت. Nicolas Schmutz مدی ــده داش ــر عه را ب
می گویــد:

ــاختمان  ــاختار س ــل س ــه دلی ــی  ب ــزی کابل کش  )برنامه ری
 Roland Hochstrasserکار آســانی نبود.( همچنیــن حــرف
ــقف،  ــی س ــاختار چوب ــل س ــه دلی ــد :)ب ــد می کن را تایی
ــم.  ــب کنی ــاط نص ــا احتی ــا را ب ــم کابل ه ــور بودی مجب
ــر  ــم غی ــچ و خ ــدون پی ــاه و ب ــای کوت ــردن راه ه ــدا ک پی
ممکــن بــود! بــه دلیــل تعــداد بســیار زیــاد قرنیــز )نقــاط 
ــق در  ــی دقی ــس از بازرس ــا پ ــروع کار تنه ــه ای(، ش گوش

ــود. ــر ب محــل امــکان پذی

زیرساخت برای 10 گیگابایت
هــر کســی کــه طراحــی خاقانــه را بــا حــرکات بــی نظیــر 

ــی  ــد برجســته در ســطح جهان ــک برن ســاعت و حفــظ ی

ترکیــب مــی کنــد، داده هــای زیــادی را جابجــا می کنــد. 

ــا را  ــش نیازه ــام پی ــروژه تم ــم پ ــل تی ــن دلی ــه همی ب

بــرای تأمیــن نیازهــای Swatch از نظــر زیرســاخت ایجــاد 

کــرده اســت.

 )backbone( ــرات ــتون فق ــک س ــه، ی ــس زمین در پ

ــل  ــزی متص ــا IT مرک ــه را ب ــات جداگان ــوری طبق ــر ن فیب

ــد.  ــر می کن ــکان پذی ــت را ام ــرعت 10 گیگابی ــرده و س ک

ســطح افقــی زیرســاخت هــای داده و ارتباطــات در دفتــر 

مرکــزی جدیــد شــامل Cat. 7A  محافظــت شــده اســت. 

  Cat. 6A EL ــروژه ــم پ ــاط از راه دور، تی ــز ارتب ــرای مراک ب

ــی از  ــاژول های ــد. م ــاب کردن ــده را انتخ ــت ش محافظ

ــان  ــب را آس ــوارد، کار نص ــن م ــودن ای ــاده ب R&M و س

ــزوم  ــورت ل ــی، در ص ــل کش ــف کاب ــه لط ــد. ب می کن

می تــوان در ایســتگاه کاری ســرعت اتصــال تــا 10 

ــت آورد. ــه دس ــت را ب گیگابای

اتوماســیون ســاختمان را وارد   KNX bus زیرســاخت 

ــن سیســتم گرمایــش و ســرمایش،  ــد. ای شــبکه مــی کن

 ،LON bus ــوس ــق اتوب ــی از طری ــایه زن ــیون س اتوماس

سیســتم روشــنایی، امنیــت و حفاظــت از آتــش را 

یکپارچــه می کنــد.  انــرژی آن مبتنــی بــر فنــاوری 

ــت  ــی اس ــای زیرزمین ــتفاده از آب ه ــیدی و اس خورش

ــک  ــه، خن ــه تهوی ــد ک ــی کن ــم م ــکان را فراه ــن ام و ای

ــاختمان  ــرای س ــی ب ــنایی اساس ــش و روش ــازی، گرمای س

ــام  ــودکار انج ــورت خ ــه ص ــی در Cité du Temps ب اصل

ــود. ش

 Velospot از ایســتگاه هــای شــارژ و اشــتراک دوچرخــه

ــنایی LED و  ــمند، از روش ــای هوش ــه ه ــا شیش ــه ت گرفت

ــا فعــال  سیســتم هــای تهویــه بســیار کارآمــد گرفتــه ت

ــا  ــذ: ب ــدون کاغ ــر ب ــی و دفات ــزای حرارت ــازی اج س

ــترده،  ــش گس ــاوری و دان ــن فن ــرفته تری ــکر از پیش تش

ســاختمان جدیــد Swatch نشــان مــی دهــد کــه ســاخت 

و ســاز مــدرن و روش هــای مــدرن می توانــد بــا طبیعــت 

ــد. ــگ باش هماهن

ــه  ــم ب ــرق ه ــکار ب ــاختمانی، پیمان ــح س ــود مصال ــا وج ب
ــه ی  ــد: هم ــورد. Nicolas Schmutz می گوی ــر خ ــکل ب مش
ــا  ــور گرم ــرق، آالرم دود، سنس ــای ب ــد پریزه ــایل مانن وس
ــاری  ــگ معم ــق رن ــد مطاب ــر بای ــوازم دیگ ــیاری ل و بس

ــد. ــاختمان  بودن س
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پالریس باکس
هـمه کـاره 

ــترش  ــدد گس ــواره در ص ــای R&M هم ــس باکس ه پاری
ــان  ــه پای ــوری را ب ــبکه ی فیبرن ــتند و کار ش ــع هس و توزی
می رســانند. باکس هــای اوت دور )outdoor( معمــوال در 
ــه دسترســی شــبکه اســتفاده می شــوند و در مواقعــی  الی
ــه کار  ــم ب ــل کنی ــا وص ــه آن ه ــزی ب ــم تجهی ــه بخواهی ک
می آینــد. بــرای مثــال در ســاختمان های مســکونی، 
بیمارســتان ها،  هتل هــا،  اداری،  ســاختمان های 

کارخانجــات و همینطــور دانشــگاه ها.

 160 از  بیــش  بــه  باکس هــا  پاریــس  گروگــرام،  در 
ســاختمان دولتــی و موسســه های عمومــی، بــا یــک مرکــز 
ــاخت الزم  ــا زیرس ــوند ت ــب می ش ــده( نص ــرل )در آین کنت
بــرای یــک شــهر هوشــمند را اجــرا کننــد. ایــن پوالریــس 
ــرای  ــمند، ب ــاختمان های هوش ــد در س ــا می توانن باکس ه
ــدگان  ــع کنن ــاختمان، توزی ــاط ورودی س ــی نق ــل کش کاب
ــی  ــای نهای ــی ه ــرای خروج ــف و ب ــدگان ک ــع کنن و توزی

ــند. ــبی باش ــه ی مناس ــر گزین ــه فیب درخاتم

ارائــه دهنــدگان مخابــرات جهانــی در تــاش هســتند تــا 
تعــداد بســیاری آنتــن  ارتباطــات ســیار را بــه شــبکه های 
ــس  ــن پاری ــد. همچنی ــل کنن ــوری )FTTA( متص ــر ن فیب
ــاف  ــد و انعط ــه قدرتمن ــرد ک ــد ک ــت خواهن ــا ثاب باکس ه

ــر هســتند. پذی

همه نیازها برآورده شده اند
ــا  ــس باکس ه ــن پاری ــه ای ــد ک ــد می کنن ــتریان تأیی مش
اکثــر نیازهــای معمولــی را کــه هنــگام گســترش شــبکه در 
ــد.  ــرآورده می کنن ــد را ب ــاق می افت ــزل اتف ــارج از من خ
مهم تــر از همــه، آن هــا از نظــر مالــی، بــه صرفــه هســتند.
اصــل مــاژوالر بــودن، امــکان پیکربنــدی پاریــس 
باکس هــا را بــرای هرگونــه توپولــوژی و وضعیت هــای 
متفــاوت فراهــم می کنــد. ایــن جعبه هــا هــر آنچــه 
ــاز  ــه آن نی ــی ب ــبکه دسترس ــبکه در ش ــای ش اپراتوره
دارنــد را در خــود جــای داده اســت، پــچ، ذخیــره فیبــر یــا 
ــپایس  ــرای سینی ها،اس ــر ب ــای فیب ــل، ماژول ه ــه ش لول

.)splitter( واســپلیتر   )splice(

پیکربنــدی پاریــس باکس هــا را می تــوان در صــورت 
لــزوم تغییــر داد و یــا متراکــم کــرد. آداپتورهــا، ســینی های 
اتصــال و تقســیم کننده هــا فقــط در چنــد مرحلــه آســان 
ــوند.  ــض ش ــا تعوی ــازی ی ــاوم س ــاژ، مق ــد مونت می توانن
ــکان را  ــن ام ــدگان FTTH ای ــه دهن ــه ارائ ــی ب ــن ویژگ ای
می دهــد تــا مشــتریان جدیــد، فناوری هــای پهنــای 
ــب  ــس از نص ــال ها پ ــا س ــا را ت ــات و برنامه ه ــد، خدم بان

ــه شــبکه منتقــل کنــد. اولیــه نیــز، ب

subscriber 72 1۸4 تا
ــوع  ــج ن ــده و پن ــل ش ــل Polaris کام ــواده کام ــون خان اکن
مختلــف دارد. گزینــه هــای پیکربنــدی جعبــه هــای اتصــال 
 multifunctional fiber optic( ــوری چنــد منظــوره فیبــر ن

:)connection boxes

                           2/4 آداپتورهای، 12/24 اسپایس، 2 اسپلیتر 
)تقسیم کننده 1 به 4(

                            6 آداپتورهای، 12/60 اســپایس، ۳ اســپلیتر 
ــال  ــرای 4۸ اتص ــه ای ب ــه ۸(، گزین ــده 1ب ــیم کنن )تقس

FMTS ــینی ــا 4 س ــی ب اضاف
                            16/24 آداپـتورهای، 24 اسپایس، 2 ماژول 

شکاف LGX ، ۳ اسپلیتر )تقسیم کننده 1 به ۸ یا 2 به ۸(
ــپلیتر  ــپایس، 6 اس ــور، 144 اس Polaris-box 24: 24 آداپت

 )TPU( 12 واحــد موقعیــت ســینی ،)تقســیم کننــده 1 بــه ۸(
 cable entries ،بــرای ســینی های تقســیم یــا ســینی فیبــر

for 8 round cables or drop cables

Polaris-box 36: آداپـتورهای ۳6، 2۸۸ اسپایس، ۹ اسپلیتر 

)تـــقسیم کننده 1 به ۸(، 24 واحد موقعیت سینی )TPU( برای 
 cable entries ، سـینی های تقسیم یا تـقسیم و سینی فیبر

for 12 round cables )ø 16 mm( or drop cables

 R&M.در حــال ســبقت گرفتــن از مقیــاس جهانی هســتند R&M پاریــس باکس هــای
ــه شــهری  ــا ب ــرام، می باشــد ت ــد، گروگ ــت یکــی از کان شــهرهای هن در حــال حمای
ــس  ــتفاده از پاری ــال اس ــتریان R&M در ح ــروزه مش ــود. ام ــل ش ــمند تبدی هوش
ــان را  ــه کاره بودنش ــا هم ــن باکس ه ــتند. ای ــف هس ــای مختل ــا در موقعیت ه باکس ه

ــد. ــات کرده ان اثب

: Polaris-box 4

: Polaris-box 6

: Polaris-box 16

اخبار
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دیجیتالی کردن:
نزدیک تر به مشتری

چــه چیــزی مــی توانــد جایگزیــن بازدیــد شــخصی نماینــده 
شود؟  R&M

بــه ویــژه در ســالی ماننــد امســال کــه تحــت تأثیــر 
همه گیــری ویــروس کرونــا قــرار دارد، مشــخص شــد 
ــروش  ــاس مســتقیم در ف ــد تم ــز نمــی توان ــچ چی ــه هی ک
و بازاریابــی را شکســت دهــد. در عیــن حــال، همــه گیــری 
ــه  ــدن چ ــی ش ــه دیجیتال ــت ک ــان داده اس ــن نش همچنی
چیــزی را می توانــد بــه دســت آورد. R&M بیشــتر در 

ــت. ــود اس ــارت خ ــد تج ــال فرآین ح

ــتند.  ــوردار هس ــی برخ ــاد باالی ــق از اعتم ــندگان موف فروش
مشــتریان بســیاری از جزئیــات تجــارت، زندگــی روزمــره و 
ــراد  ــد و اف ــی گذارن ــان م ــا در می ــا آن ه ــان را ب پروژه هایش
ــا  ــه آن ه ــه ب ــی هســتند ک ــب اطاعات ــروش بســیار مراق ف
داده مــی شــود. آن هــا اطاعــات را بــرای داشــتن مشــخصات 
دقیــق هــر مشــتری حفــظ مــی کننــد و بنابرایــن می تواننــد 

بــه نیازهــای آن هــا پاســخ بهینــه دهنــد.

ــاد و آگاه،  ــل اعتم ــروش قاب ــی و ف ــران بازاریاب ــده مدی ای
اســاس اتوماســیون بازاریابــی را در مفهــوم دیجیتــال 
تحقیــق و توســعه ایجــاد مــی کنــد. R&M طــی چنــد مــاه 
ــه  ــه ب ــت ک ــرده اس ــاد ک ــتم CRM ایج ــک سیس ــته ی گذش
ــی  ــود بینای ــق خ ــتریان و عای ــازار، مش ــودکار در ب ــور خ ط
پیــدا می کنــد. منابــع داخلــی و خارجــی را ارزیابــی 
ــتر  ــرایط بیش ــد ش ــای واج ــا داده ه ــا را ب ــد و آن ه می کن
ــر،  غنــی می کنــد. ایــن داده هــا شــامل پروفایــل هــای کارب
ــری  ــای دیگ ــات وب و معیاره ــتجو، تعام ــای جس فرآینده
ــتراک  ــه اش ــا R&M ب ــه ب ــتریان داوطلبان ــه مش ــت ک اس

می گذارنــد.

R&M ایــن داده هــا را بــه طــرز ایمنــی ماننــد طاق ســوییس 

ــت از  ــی حفاظ ــررات عموم ــن مق ــا قوانی ــق ب ــًا مطاب و کام
داده هــای اروپــا )GDPR( ذخیــره مــی کنــد.

R&M می توانــد از تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــرای طراحــی 

ــا  ــاگ ه ــنهادات و وب ــا، پیش ــازی کمپین ه ــب س و متناس
ــد.  ــتفاده کن ــتری اس ــردی مش ــای ف ــا نیازه ــب ب متناس
ــد  ــی کنن ــت م ــی را دریاف ــش انتخاب ــود دان ــتریان موج مش
کــه ارزش آفرینــی مــی کنــد. عاقــه منــدان می تواننــد بــه 
ــه مشــتریان جدیــد  ــد و ب طــور دقیــق مخاطــب قــرار گیرن
تبدیــل شــوند. نامــه تبلیغاتــی ناخواســته خــارج اســت، امــا 

تمــاس شــخصی بســیار مــورد نظــر اســت.

وب سایت R&M در حال اجرا و راه اندازی
عــاوه بــر اتوماســیون بازاریابــی، وب شــاپ کانــون مفهــوم 
دیجیتــال ســازی R&M اســت. بــه دنبــال راه انــدازی 
ــایر  ــتریان س ــان، مش ــوییس و آلم ــز در س ــت آمی موفقی
مناطــق در اروپــای غربــی در مــاه هــای آینــده مــی تواننــد 

ــد. ــدا کنن ــی پی ــات دسترس ــن خدم ــه ای ب

در حســاب شــخصی خــود، مشــتریان مــی تواننــد محصوالت 
ــده  ــدی ش ــای پیکربن ــه ه ــن مجموع ــتاندارد و همچنی اس
 R&M ــتم ــد. سیس ــفارش دهن ــک س ــد کلی ــا چن ــط ب را فق
ERP، کــه فروشــگاه در آن تعبیــه شــده اســت ، سفارشــات 

ــه  ــا را ب ــد و آن ه ــی کن ــردازش م ــودکار پ ــور خ ــه ط را ب
ــن،  ــر ای مراکــز تولیــد متصــل هدایــت مــی کنــد. عــاوه ب
ــص و ســطح ســهام آن هــا  تاریخچــه ســفارش، شــرایط خال
ــای  ــه فراینده ــود ک ــی ش ــان داده م ــتریان نش ــه مش ب
ــده ، وب  ــد. در آین ــی کن ــاد م ــری را ایج ــاده ت ــفارش س س
ــا  ــده ب ــای پیچی ــات و راهکاره ــن از موضوع ــاپ همچنی ش

ــرد. ــد ک ــتیبانی خواه ــب پش ــردی مناس ــای کارب ــال ه مث
 در صــورت درخواســت، فروشــگاه از ســازمان هــای فــروش 
تحقیــق و توســعه منطقــه ای اطمینــان حاصــل مــی کنــد کــه 

تمــاس شــخصی و مشــاوره فــردی حفــظ مــی شــود.

»دیجیتــال ســازی کامــًا متفکــر و معنــی دار، فضــا را بــرای ارتبــاط شــخصی 
بیشــتر بــا مشــتری ایجــاد مــی کنــد.«

QVR راس رابرتسون، مدیر پروژه در ارتباطات

سفر مشتری
وب پورتال، وب شاپ

یافتن راهکارها
اتوماسیون بازاریابی
کمپین ها، وباگ ها

پیشنهادات
اتصال کامل

ارزش
محصوالت و راهکار ها

بخش های بازار
دیتاسنتر

شبکه های محلی
شبکه های عمومی
بیزینس کامپوننت

زنجیره تامین
ردیابی محصول حین زمان تحویل

سهام
داده های اندازه گیری 

دیجیتالی شدن در

 )R&M( آر اند ام

ترندها
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یــک خروجــی جدیــد بــا فرمــت 60x60  میلــی متــر اکنــون 
دامنــه R&Mfreenet را گســترش مــی دهــد. خروجــی 
نصــب شــده روی ســطح / تــرازو طراحــی حســاس، کیفیــت 
ــای  ــود ج ــب را در خ ــرفته نص ــن آوری پیش ــی و ف سوییس
ــی جدیــد 60x60، انــواع  ــراه خروج ــه هم ــت. ب داده اس
یــک   )FO( فیبرنــوری  و   Direct Attach )DA( خروجــی 
ــای  ــیعی از کاربرده ــف وس ــا طی ــوع ب ــًا متن ــواده کام خان

ــد. ــاد می کنن ــن ایج ممک

ترکیبات بسیار زیاد
ــاق  ــواده اتف ــای خان ــایر اعض ــورد س ــه در م ــور ک همانط
دو  در  مــدرن  آداپتــور  هــای  همــه دســته  می افتــد، 
نگهدارنــده خروجــی جدیــد 60x60 میلــی متــر قــرار 

: نــد می گیر
 Cat. 6A، Cat. 8.1، LC Duplex خروجــی DA کــه از قبــل راه 
انــدازی شــده اســت یــک قــدم جلوتــر مــی رود. همچنیــن 
از دســته هــای کاســیک پشــتیبانی می کنــد Cat. 5 و

.Cat. 6 

در همــه مــوارد، مــاژول هــای مــس و فیبــر نــوری 
ــار  ــب کن ــا ترکی ــت ی ــه، جف ــورت جداگان ــه ص ــد ب می توانن
 60x60 ــب ــوری در قال ــر ن ــوع فیب ــوند. ن ــتفاده ش ــم اس ه

ــتیبانی  ــی OTO پش ــل کش ــپایس، breakout  و کاب از اس
ــای  ــه ه ــی، جعب ــای ترکیب ــه ه ــف گزین ــه لط ــد. ب ــی کن م
ــی  ــور جهان ــه ط ــد ب ــی توانن ــعه م ــق و توس ــی تحقی خروج
بــرای ارتباطــات محلــی و شــبکه هــای داده در آپارتمان هــا، 

ــوند. ــتفاده ش ــاری اس ــن تج ــا و اماک ــازه ه ــر، مغ دفات

ــا  ــده متناســب ب ــطح / نصــب ش ــد 60x60 س خروجــی جدی
ــه  ــوان آن را ب ــی ت ــت. م ــتاندارد اس ــای اس ــب ه ــام قال تم
صفحــه پایــه 52 میلــی متــری متصــل کــرد و بدیــن ترتیــب 
ــب  ــی ترکی ــواده خروج ــای خان ــایر اعض ــا س ــی ب ــه راحت ب
مــی شــود. خانــواده خروجــی انــواع مختلــف نصــب معمــول 
را ارایــه می دهــد: surface-/flush-wall-mounting  بــا 
ــال  ــب کان ــر، نص ــی مت ــاد 74x74، ۸۸x۸۸ و 60x60 میل ابع
بــا ابعــاد ۸0x۸6  میلــی متــر، قالــب دور  62.5  میلــی متــر، 
انــدازی  راه  و  نصــب   FLF و    surface-/flush-mounting

می شــود.

چند مرحله آسان
 R&M ــای ــگاه ه ــان فروش ــاخت آس ــه ای از س ــراد حرف اف
اســتقبال مــی کننــد. بــرای مونتــاژ، آن هــا فقــط بــه چنــد 
ــد.  ــاز دارن ــتیبانی نی ــه پش ــا صفح ــچ ی ــدون پی ــه و ب مرحل
مــاژول هــا بــه طــور خــودکار درســت مــی شــوند. شــیارهای 
ــده  ــل نگهدارن ــه داخ ــتقیمًا ب ــاژول مس ــه م ــل محفظ داخ
 R&M ــط ــعه توس ــب و توس ــد نص ــن آوری جدی ــد. ف می رون

)Direct Attach )DA نامیده می شود.

ــت  ــه و هدای ــار ۳60 درج ــع فش ــا توزی ــده DA ب نگهدارن
ــد.  ــی کن ــران م ــل را جب ــار کاب ــار و فش ــل، فش ــدون تحم ب

ــوند. ــج ش ــد ک ــی توانن ــن نم ــه پاگی ــن و صفح مخاطبی
بدنــه خروجــی هــا پــس از نصــب در دیــواره باقــی 
می ماننــد. بــرای همــه کارهــای دیگــر، پنــل دسترســی بــه 
ــه  ــر مــی کنــد. مــاژول هــا و مدارهــا ب ــو را امــکان پذی جل

ــتند. ــی هس ــل دسترس ــی قاب راحت

مدیریت ایمن
پــاک کــردن عائــم مدیریــت شــبکه را تســهیل مــی کنــد. 
ــب  ــویی RJ45 و برچس ــای کش ــره ه ــاالی پنج ــداد ب تع
ــه شــرکت کننــدگان را  موجــود در درب، تخصیــص واضــح ب

ــد. ــی کن ــن م تضمی

ماننــد   R&M امنیتــی  سیســتم  اساســی  عناصــر  از 
ــوان اســتفاده کــرد.  آســتین های رنگــی و قفــل نیــز مــی ت

ــد. ــی کنن ــاد م ــتری را ایج ــت بیش ــا امنی آن ه

ــا  ــتند. آن ه ــودی هس ــی 60x60  عم ــر خروج ــای ه جک ه
ســیم پــچ را مســتقیم پاییــن می آورنــد. ایــن باعــث 
ــال  ــرد انتق ــوند. عملک ــده نش ــا بری ــه کابل ه ــود ک می ش

ــت. ــت اس ثاب

ــی  ــگاه بزرگ ــاز فروش ــاخت و س ــت در س ــا ظراف R&M ب

ــه  ــا برنام ــا ب ــی ه ــرح خروج ــب و ط ــت. قال ــم زده اس را رق
دارد. مطابقــت   Feller / EDIZIOdue

ــه  ــال ب ــای اتص ــاژول ه م
لطــف تکنولــوژی مونتــاژ 
ســوی  از   Direct Attach

R&M می تــوان بــا تنهــا 

یــک کلیــد در خروجــی 
ــد. ــل ش متص

خانــواده اوت لــت )outlet( شــرکت R&M در حــال رشــد و توســعه اســت و 
جمــع آوری )assemble( آن از همیشــه بیشــتر و انعطــاف پذیرتــر اســت. همــه اوت 
لت هــا )outlets( را مــی تــوان بــه صــورت مــدوالر ترکیــب کــرد. آن هــا کابــل کشــی 

ــا هــم هدایــت مــی کننــد. مــس یــا فیبــر نــوری یــا هــر دو را ب

 The surface-/flush-mounted
 60x60 outlet is extending the
.versatile R&M outlet family

نـصـب
مستقیم 

اخبار
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دکتــر نــام  بــه  مــوزه ای جدیــد  دانشــگاه ســیدنی 
Chau Chak Wing دارد کــه بزرگتریــن مجموعــه آثــار 

ــرای  ــت. ب ــم آورده اس ــرد ه ــی را گ ــره جنوب ــتانی نیمک باس
اولیــن بــار ایــن مــوزه مجموعــه هــای دانشــگاه نیکلســون، 
مکلــی و کالکشــن های هنــر را زیــر یــک ســقف بــه نمایــش 
ــش از  ــترده بی ــای گس ــه ه ــن مجموع ــه ای ــذارد ک می گ
ــوزه  ــن م ــوند. ای ــامل می ش ــه را ش ــورد مجموع ــزار م 440ه
ــد از کل  ــه درص ــار س ــر ب ــد ه ــکان می ده ــگاه ام ــه دانش ب

ــذارد.  ــش بگ ــه نمای ــود را ب ــه خ مجموع

ــت Eora از  ــگال مل ــی گادی ــردم بوم ــرای م ــکان ب ــن م ای
هــزاران ســال بــه عنــوان محــل تجمــع و شــکارگاه معنــای 
ــوزه  ــی در م ــابقه طوالن ــن س ــت و ای ــی داش ــل توجه قاب

ــد.  ــد ش ــق و کاوش خواه تصدی

ــای  ــا و نیازه ــی ه ــروژه، پیچیدگ ــار پ ــه اعتب ــه ب ــا توج ب
منحصــر بــه فــرد آن، ایــن یــک اقــدام اساســی بــرای نصــب 
و راه انــدازی R&M QVR ارتباطــات بــود امــا توســط تیــم بــه 

راحتــی و بــه موقــع تکمیــل شــد.

راه حل اتصال سفارشی
ــان  ــروژه از هم ــان پ ــل آس ــان از تحوی ــرای اطمین R&M ب

 QVR ــات ــود. ارتباط ــاط ب ــات QVR در ارتب ــا ارتباط ــدا ب ابت
ــده  ــت ش ــکار R&M’s Easy-Lock Cat. 6A EL  محافظ از راه
بــرای 1500 پیونــد کاس EA بــرای اطمینــان از خاتمــه ســریع 
ــرد. ــتفاده ک ــل اس ــاد در مح ــل اعتم ــش قاب ــه آزمای و نتیج
ــیدنی  ــگاه س ــنده، دانش ــق فروش ــت دقی ــل مدیری ــه دلی ب
ــتری  ــوص مش ــل R&M مخص ــچ پن ــک پ ــه ی ــن ب همچنی
احتیــاج داشــت. ایــن متناســب بــا الزامــات خــاص دانشــگاه 

ــود.  ــذاری ب ــب گ ــرای برچس ب

دانشــگاه ســیدنی از مزایــای یــک راهــکار سفارشــی 
ــه ای  ــورت حرف ــه ص ــع و ب ــه موق ــه ب ــعه ک ــق و توس تحقی
بهره منــد  می شــود،  ارایــه   QVR ارتباطــات  توســط 
 :QVR ــات ــروژه در ارتباط ــر پ ــون، مدی ــت.  راس رابرتس اس
»خدمــات تحقیــق و توســعه بــر خــاف هــر چیــزی بــود کــه 
مدتهاســت از یــک فروشــنده دیــده ام و ســهولت اســتفاده از 

محصــول و کابــل U / FTP مــورد اســتفاده بهتریــن مــواردی 
ــه داده ام!« ــدت ارای ــن م ــه در ای ــت ک اس

ــات QVR در  ــا ارتباط ــکاری ب ــار هم ــترالیا افتخ R&M اس

ــژه آن هایــی کــه نیــاز  ــه وی ــروژه هــای مختلــف، ب مــورد پ
ــد  ــه دهن ــد ارای ــد کــه مــی توانن ــی دارن ــه ســطح جزئیات ب

دارد. را 
www.sydney.edu.au/museum/about-us.html
www.qvrcom.com.au

ــه قدیمــی تریــن دانشــگاه اســترالیا تبدیــل کــرد. ایــن دانشــگاه  دانشــگاه ســیدنی در ســال 1850 تاســیس شــد و ایــن امــر آن را ب
یکــی از محبــوب تریــن دانشــگاه هــای کشــور اســت و بــه طــور مرتــب در 50 موسســه برتــر آموزشــی جهــان قــرار دارد. ایــن دانشــگاه 
بــه عنــوان یکــی از دانشــگاه هــای برجســته اســترالیا در زمینــه اشــتغال فــارغ التحصیــان، از پنــج ســال گذشــته در ایــن کشــور رتبــه 

اول را کســب کــرده اســت.

ــق و  ــات تحقی ــات QVR: »خدم ــروژه در ارتباط ــر پ ــون، مدی راس رابرتس
ــنده  ــک فروش ــت از ی ــه مدتهاس ــود ک ــزی ب ــر چی ــاف ه ــر خ ــعه ب توس
دیــده ام و ســهولت اســتفاده از محصــول و کابــل U / FTP، بهتریــن مــوردی 

ــه داده ام!« ــدت ارای ــن م ــه در ای ــت ک اس

اتصاالت برای
جدیدترین موزه سیدنی

موفقیت
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 inteliPhy net 3.0
درحال آماده سازی است

مدیریــت  افــزار  نــرم  تجهیــز  حــال  در   R&M
inteliPhy net بــه توابــع بعــدی مــی باشــد. نســخه 
ــای  ــر داده ه ــتری ب ــرل بیش ــز داده کنت ــه مراک 3.0 ب

ــد. ــی ده ــه م ــاختی مربوط زیرس

در دیتاســنترها، واحدهــای توزیــع نیــرو، حســگرهای 
ــه  ــا، مجموع ــتگاه ه ــایر دس ــا و س ــوئیچ ه ــی، س محیط
ــده را  ــری ش ــدازه گی ــر ان ــات و مقادی ــل از اطاع ای کام
ــر  ــده ب ــای وارد ش ــتفاده از داده ه ــد. اس ــی کنن ــد م تولی
ــران و  ــرای مدی ــادی را ب ــای زی ــر مزای ــن مقادی ــاس ای اس
ــت  ــال، مدیری ــن ح ــا ای ــد. ب ــی کن ــم م ــین ها فراه تکنس
ــی  ــن راحت ــه همی ــده ب ــع ش ــف و توزی ــتگاه های مختل دس
ــن و ارزشــمندترین اطاعــات از  نیســت. اســتخراج مفیدتری

ــت. ــوار اس ــیار دش ــده، بس ــای پیچی ــه داده ه مجموع

inteliPhy net 3.0 ایــن کار را تســهیل مــی کنــد. اطاعــات 

را از PDU هــا، UPS هــا و ســایر دســتگاه هــای شــبکه کــه 
دارای رابــط پروتــکل SNMP هســتند جمــع آوری مــی کنــد. 
بــا اســتفاده از inteliPhy net 3.0 مــی تــوان بــه طــور خــاص 

مرتبــط تریــن داده هــا را انتخــاب کــرد، آن هــا را بــه وضــوح 
ــاد  ــر ایج ــگ خط ــا زن ــروز خط ــورت ب ــش داد و در ص نمای
ــایر  ــت و س ــم اس ــل تنظی ــبورد قاب ــای داش ــرد. ابزاره ک
ویژگــی هــا بــه کاربــران امــکان مــی دهــد تــا بــا روش هــای 

جدیــد بــا داده هــا ارتبــاط برقــرار کننــد.
ــت  ــن اس ــنتر ای ــران دیتاس ــرای مدی ــده ب ــت عم ــک مزی ی
ــود  ــت خ ــاعت ها وق ــتند س ــور نیس ــر مجب ــا دیگ ــه آن ه ک
را صــرف پــر کــردن جدول هــا کننــد. KPI هــای مــورد نیــاز 
بــا کلیــک مــاوس در دســترس هســتند. ایــن امــر بــه آن هــا 
بینــش بهتــر و کنتــرل بیشــتری بــر داده هایشــان می دهــد، 
ــت  ــا را تقوی ــت آن ه ــای مدیری ــه ه ــه جنب ــن هم بنابرای

خوهــد کــرد.

)metamodels( متامدل ها
در inteliPhy net 3.0، کاربــران مــی تواننــد متامــدل ایجــاد 
ــتگاه  ــک دس ــامل ی ــد ش ــی توان ــدل م ــک متام ــد. ی کنن
ــا کارت هــای مختلــف  پیچیــده از پیــش پیکربنــدی شــده ب
پاگیــن یــا یــک کابینــت کامــًا مونتــاژی و ســیم دار باشــد. 
یــک قــدم ســاده تمــام آنچــه کــه بــرای ادغــام یــک مــدل 
ــم  ــت را فراه ــود الزم اس ــنتر موج ــک دیتاس ــل در ی کام
ــر الزم  ــزا دیگ ــزای مج ــوار رک از اج ــاخت دش ــازد. س می س
نیســت، بنابرایــن بــه طــور گســترده ای کارایــی را افزایــش 

ــرد. ــی ب ــن م ــا را از بی ــع خط ــد و مناب ــی ده م

ODF کامًا قابل تنظیم است
 FO ــدگان ــع کنن ــده توزی ــعه دهن ــوان توس ــه عن R&M ب

ــاده  ــزار پی ــرم اف ــش را در ن ــن دان ــنترها، ای ــرای دیتاس ب
ــت  ــزاری اس ــامل اب ــد. inteliPhy net 3.0 ش ــازی می کن س
کــه بــا آن هــا می تــوان ODF را بــه طــور کامــل پیکربنــدی 
و تجســم کــرد. ایــن عملکــرد جدیــد بســیار مناســب اســت، 
بــه عنــوان مثــال، بــرای برنامــه ریــزی زیرســاخت ها، بــرای 

ــود. ــر ETSI مناســب خواهــد ب ــا مبتنــی ب رک ”1۹  و ی

اخبار
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ــک شــبکه  ــی ی ــه معرف ــل ب ــه مای ــا کســانی ک ــا تنه ــز داده هســتند. ام ــرای مراک ــدی ب ــزار مفی ــای هوشــمند اب شــبکه ه
ــود دارد. ــه وج ــرای مقایس ــرد. دو روش ب ــم بگی ــی آن تصمی ــرا و طراح ــوه اج ــورد نح ــد در م ــی توانن ــند م ــمند باش هوش

ــت  ــه اینترن ــر، الی ــرویس های دیگ ــیاری از س ــد بس مانن
اشــیا از معمــاری شــبکه هوشــمند می توانــد در داخــل یــا از 
طریــق cloud پیکربنــدی شــود. همانطــور کــه اغلــب اتفــاق 
ــردن از  ــل ک ــان حاص ــز داده اطمین ــرای مراک ــد، ب ــی افت م
کارآمــد بــودن تولیــد، اهمیــت زیــادی دارد. وقتــی نوبــت به 
اینترنــت اشــیا می رســد، هرکســی کــه بخواهــد منحصــراً در 
داخــل و در ســرورهای داخلــی کار کنــد، مزایــای مهمــی را از 

ــت. ــه R&M اس ــن تجرب ــد. ای ــت می ده دس
ــدی  ــکان پیکربن ــورت ام ــیا در ص ــت اش ــای اینترن مزای
ــادگی،  ــل س ــد. اص ــش می یاب ــًا افزای ــق آن، قطع و تطبی
ــت. ــر اس ــت ناپذی ــودن شکس ــم ب ــل فه ــفافیت و قاب ش

ــا را  ــزی مزای ــه چی ــت و چ ــاده« چیس ــور از »س ــا منظ ام
می دهــد؟ افزایــش 

ــه  ــدم ب ــن، ق ــده ای ــه در آین ــد ک ــی می کن ــش بین R&M پی

ــه  ــد ک ــور می کنن ــه تص ــود. هم ــد ب ــل cloud خواه داخ
 cloud ــه ــال ب ــه اتص ــادر ب ــیا ق ــت اش ــزار اینترن ــخت اف س
ــا  ــت، کاره ــب و یکنواخ ــط مناس ــک راب ــا، ی ــت. در اینج اس
ــئوالن  ــه مس ــت ک ــی اس ــا جای ــد. اینج ــت می کن را درس
ــارت  ــم و نظ ــدی، تجس ــیا را پیکربن ــت اش ــای اینترن الیه ه
ــانی ها،  ــه روزرس ــا ب ــه آن ه ــت ک ــی اس ــن جای ــد. ای می کنن
ممیزی هــا و مــوارد دیگــر را ســازمان مــی دهنــد. نصــب بــر 
ــوخ  ــی منس ــای داخل ــا و کتابخانه ه ــرویس گیرنده ه روی س

می شــود.

یــک مقایســه: دســتگاه های دیجیتــال در یــک خانــه 
ــز داده  ــک مرک ــیا در ی ــت اش ــزای اینترن ــه اج ــمند ک هوش
ــام  ــری ادغ ــای اب ــی در فض ــه راحت ــد ب ــتند، می توانن هس
شــوند و بــا اســتفاده از تبلت هــا بــه طــور مرکــزی 

پیکربنــدی و کار کننــد.
مزایــا :فرآیندهــای خــود توضیحــی، موانــع ورود کــم، 

پذیــرش ســریع. همــه چیــز ســاده تر اســت.

 امنیت و عملکرد
توســعه یــک راهــکار cloud مبتنــی بــر شــبکه های 
هوشــمند، نشــان می دهــد کــه چــه چیــزی )در ایــن روش( 

ــت. ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی از اهمی
ــروری  ــت ض ــط، امنی ــک راب ــری ی ــرد بص ــا عملک ــراه ب هم
اســت. امــا نیــازی نیســت کــه امنیــت پیچیــده باشــد زیــرا 
ــود دارد.  ــده وج ــش ش ــاز آزمای ــتانداردهای ب ــیاری اس بس
ــاز،  ــتانداردهای ب ــایر اس ــامل TLS و س ــتانداردها ش ــن اس ای
ــن و کارت  ــی آنای ــات بانک ــرای معام ــی ب ــاوری امنیت فن

ــت. ــاری اس اعتب

بارهــا و بارهــا، ایــن صنعــت مفاهیــم حفاظــت انحصــاری را 
ــر اســاس اعتبــار »امنیــت از طریــق پنهــان کاری« نشــان  ب
ــز داده  ــدگان مرک ــه دهن ــابه ، ارای ــور مش ــه ط ــد. ب می ده
ــد  ــده ای متعه ــه دهن ــچ ارای ــه هی ــد ک ــاط کنن ــد احتی بای
ــکل هــا  ــاز و پروت ــه یــک روش خــاص در اســتانداردهای ب ب

ــد  ــد و می توان ــی کن ــدود م ــتم ها را مح ــون سیس ــد چ نباش
ــی  ــرای مدت ــی ب ــکاف های امنیت ــدن ش ــاز مان ــه ب ــر ب منج

ــود. ــی ش طوالن

ــت  ــود. ثاب ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــرد بای ــرانجام، عملک س
ــر  ــا گی ــت و پ ــی دس ــتم های مدیریت ــه سیس ــود ک می ش
ــری  ــرد کمت ــم کارب ــار داری ــه انتظ ــزی ک ــتند و از چی هس
ــتاندارد های  ــه اس ــت ب ــد بازگش ــر می رس ــه نظ ــد. ب دارن
ســاده و بــاز، ماننــد HTTP / HTTPS و MQTT، امــری بدیهــی 

ــت.  اس
ــرد  ــودمندی رویک ــده س ــان دهن ــر نش ــتدالل دیگ دو اس
ــتم  ــک سیس ــز. ی ــری و تمرک ــاف پذی ــت: انعط cloud اس

ــد  ــری می توان ــه دلیــل انعطــاف پذی ــری )cloud( ب عامــل اب
بــه ســرعت ســایر وظایــف DCIM ماننــد ردیابــی دارایــی یــا 
ــد  ــا می توانن ــد. اپراتوره ــام کن ــزی MAC را ادغ ــه ری برنام
ــزداده  ــن مرک ــمند چندی ــای هوش ــبکه ه ــتفاده از ش ــا اس ب
ــز  ــری متمرک ــای اب ــه، در فض ــز لب ــزداده غیرمتمرک ــا مراک ی

ــوند. ش

اصل سادگی، شفافیت و قابل فهم
بـودن شـکـست ناپـذیـر است.

شبکه های هوشمند
بـه کـمک ابـر

ترندها
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در آینــده، یکــی از پروژه هــای اداره راه هــای فــدرال ســوئیس )FEDRO( ایــن اســت کــه بزرگــراه A1 در شــمال زوریــخ را از ترافیــک 
آزاد کنــد. اداره راه هــای فــدرال )FEDRO( در حــال گســترش ســرمایه گــذاری در طــی چنــد ســال آینــده اســت. خطــوط اضافــی و 

تونل هــا بــه تنهایــی نمــی تواننــد جریــان ترافیــک را بــه انــدازه کافــی کاهــش دهنــد. 

تقاطــع و  وینینگــن  بیــن  مایلــی   7 محــدوده ی  در 
ــه در  ــایل نقلی ــداد وس ــای کاری، تع  Zurich-Nord در روزه

ــه 120 هــزار  عــدد مــی رســد.  ــخ ب کنارگــذر شــمالی زوری
ــوئیس  ــلوغ س ــیار ش ــای بس ــی از جاده ه ــش یک ــن بخ ای
اســت. تقریبــا هــر روز در آنجــا ترافیــک وجــود دارد و حجــم 
ــودی  ــد صع ــان رون ــده همچن ــال های آین ــک در س ترافی

ــت. ــد داش خواه
ــوئیس  ــدرال س ــای ف ــه اداره راه ه ــت ک ــزی اس ــن چی ای
)FEDRO( مــی خواهــد تغییــر دهــد. ایــن پــروژه، کنارگــذر  
شــمالی زوریــخ را بــه طــور مــداوم گســترش خواهــد داد تــا 
ــال 2025  ــا س ــف، ت ــای مختل ــط در جهت ه ــل 20 خ حداق
داشــته باشــد. ایــن پــروژه همچنیــن شــامل اقدامــات زیــر 

ــل اســت: ــرای ســاخت تون ب

توســعه مجــدد کامــل لوله هــای اول و دوم Gubrist، ســاخت 
ــد در  ــذر جدی ــرای Gubrist، زیرگ ــوم ب ــه س ــد لول جدی
Katzensee و همچنیــن توســعه مجــدد تونــل Stelzen. ایــن 

کار همچنیــن شــامل افزایــش تعــداد خطــوط، تجدیــد کامــل 
سیســتم های امنیتــی و همچنیــن زیرســاخت ارتباطــی 
ــی و داده ای  ــری، صوت ــیگنال های تصوی ــرای س ــد ب کارآم

اســت.

برنامه ریــزی  اتمــام  از  اطمینــان  بــرای   Cablex AG

زیرســاخت ارتباطــات فیبرنــوری، توســط FEDRO ســفارش 
ــزی  ــئول برنامه ری ــت. R. Brüniger AG مس ــده اس داده ش
ــال  ــا س ــه ده ه ــن زمین ــرکت در ای ــر دو ش ــد و ه می باش

ــد. ــه دارن تجرب

مدیریت کارآمد ترافیک 
ــا  ــاخت ها، تنه ــن زیرس ــترش ای ــود، گس ــن وج ــا ای ب
ــان ترافیــک اســت.  یکــی از ابزارهــای بهینــه ســازی جری
ــای  ــک، فض ــد ترافی ــت کارآم ــاخت های مدیری ــا زیرس ب
جــاده بــا کارایــی بیشــتر و روشــی هوشــمندانه تــر مــورد 
ــرد. »جــاده هوشــمند« نامــی اســت  ــرار می گی اســتفاده ق
ــته اند. در  ــر روی آن گذاش ــک ب ــزان ترافی ــه برنامه ری ک
ــرای  ــر ب ــورهای دیگ ــا و سنس ــیر از دوربین ه ــول مس ط
ــتفاده  ــک اس ــع ترافی ــورد وض ــات درم ــع آوری اطاع جم
ــک در Letten و  ــرل ترافی ــز کنت ــپس در مرک ــوند، س می ش
مرکــز مدیریــت ترافیــک در Emmenbrücke نمایــش داده 

ــد.  ــد ش خواهن

ــرل  ــتم کنت ــی، سیس ــای ترافیک ــن داده ه ــک ای ــا کم ب
ترافیــک شــرایط عملیاتــی ماننــد محدودیــت ســرعت و یــا 
در صــورت تصــادف، بســته شــدن خــط را تعییــن مــی کنــد. 
برخــی از ایــن داده هــا در اینترنــت قابــل مشــاهده هســتند 
ــن  ــرای یافت ــیریابی ب ــای مس ــر در برنامه ه ــی دیگ و از برخ
ــن  ــه چنی ــود. FEDRO ب ــتفاده می ش ــب اس ــیر مناس مس
ســناریوهایی اعتمــاد مــی کنــد و بنابرایــن جریــان کارآمــد 

ــد.  ــی کن ــن م ــل تضمی ــل و نق ــات را در حم اطاع

کنارگذر شمالی زوریخ

همراهی فیبرنوری
A1 بـزرگـراه

موفقیت
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شــبکه هــای ارتباطــی دیتــا و فیبرنــوری اختصاصــی بــرای ترانزیــت، شــبکه 
راه ملــی را همراهــی مــی کننــد. شــبکه ی کنــار گــذر  شــمال زوریــخ درحــال 

انجــام کاری بســیار متخصصانــه بــا ظرفیتــی بیــش از 20 ســال اســت.
»Cablex AG  مدیر پروژه ی Enos Pizio ,«

FEDRO شــبکه هایی را راه انــدازی می کنــد کــه بــرای 

ــزار  ــا ه ــوری صده ــود. فیبرن ــد ب ــدگار خواه ــا مان مدت ه
مدیریــت  و  جاده هــا  در   conduit systems در  مایــل 
تونل هــا حضــور دارد. ایــن امــر بــا دسترســی عــام، توزیــع 
ــی،  ــی و زمین ــای زیرزمین ــاالت در کابینت ه ــاوری اتص و فن
اتاق هــای بــرق و مراکــز کنتــرل عملیــات تکمیــل می شــود. 
زیرســاخت ها بایــد بتواننــد در برابــر شــرایط ســخت 
ــت  ــی مقاوم ــس دمای ــات و تلران ــد ارتعاش ــی مانن محیط

ــد. کنن
 FO ــدوده ــخ، R&M مح ــمالی زوری ــذر ش ــورد کنارگ در م
ــت.  ــرده اس ــی ک ــی طراح ــای ترافیک ــص پروژه ه را مخت
 FEDRO  در کتابچــه راهنمــای تخصصــی FO الزامــات اجــزای
 VII مشــخص شــده و همچنیــن در اســتانداردهای ورژن
توســط محصــوالت R&M آورده شــده و در حــال اثبــات خود 
ــد. ــف می باش ــی مختل ــتم های ترافیک ــا و سیس در تونل ه

R&M محدوده ی خاص
Armin Pramstaller   مدیــر ســایت ، درمــورد اولویــت 

ــرای تحقیــق  توضیــح مــی دهــد »محــدوده خــاص R&M ب
و توســعه  تونــل و جــاده چندیــن مزیــت دارد. در ایــن مــورد 
نیــز، ایــن برنامــه دقیقًا مطابــق بــا الزامــات و اســتانداردهای 
ــران  ــی عم ــر مهندس ــط FEDRO و دفت ــده توس ــف ش تعری

ــود.«  ــمالی ب ــذر ش ــرای کنارگ ــخ ب Cantonal زوری

Enos Pizio، مدیــر پــروژه در Cablex AG در مــورد کیفیــت، 

ــان  ــر را بی ــوارد زی ــل م ــعه راه ح ــطح توس ــت و س مقاوم
ــدت 20  ــخ در م ــمالی زوری ــذر ش ــبکه در کنارگ می کند:«ش
ــان نیازهــای فنــی و ظرفیــت مشــخص  ــده همچن ســال آین

ــرد.« ــد ک ــرآورده خواه ــده را ب ش

تدارکات هموار و سریع
ــت  ــاص آن، کیفی ــه خ ــول و دامن ــت محص ــار کیفی در کن
خدمــات نیــز در گســترش کنارگــذر شــمالی زوریــخ نقــش 
توضیــح مــی دهــد:   Armin Pramstaller دارد.  مهمــی 
»تــدارکات همچنیــن بــرای مدیــران ســایت و مونتــاژ 
ــا،  ــداری جایگاه ه ــرای نگه ــی دارد. ب ــش مهم ــدگان نق کنن
مــواد بایــد در مــکان و در زمــان مناســب موجــود باشــد. «
R&M همچنیــن بــرای تضمیــن خدمــات تحویــل، راه 

ــت،  ــن حال ــد. در ای ــه می ده ــی ارائ ــر متعارف ــای غی حل ه
ــان کــه الزم باشــد یــک کارمنــد کاالهــا را ســاعت  هــر زم
ــد  ــایت بتوان ــر س ــا مدی ــد ت ــاده می کن ــح آم ــش صب ش
ــرد.  ــل بگی ــود تحوی ــیر کار خ ــتقیمًا در مس ــا را مس آن ه
ایــن کار مســیرهای حمــل و نقــل و زمــان تحویــل را کوتــاه 
Armin Pramstaller   اضافــه می کنــد: »اگــر  می کنــد. 
ــه  ــان ک ــر زم ــم ه ــی توان ــد، م ــش بیای ــوری  پی ــک کار ف ی
ــا R&M تمــاس بگیــرم. همیشــه یــک نفــر  مجبــور باشــم ب
ــاط و  ــد. ارتب ــک کن ــن کم ــه م ــه ب ــور دارد ک ــا حض آنج

ــت.« ــی اس ــیار عال ــا بس ــکاری آن ه هم

محدوده تحقیق و توسعه R&M برای ساخت 
تونل و جاده

R&M محــدوده کابــل کشــی مشــخصی را بــرای داده هــا 

ــم  ــل فراه ــل و نق ــی FO در حم ــبکه های ارتباط و ش
ــامل: ــدوده ش ــن مح ــه ای ــد ک می کن

ــور  ــه ط ــد ب ــی توانن ــه م ــاالت ک ــدن اتص ــته ش - بس
)IP68 ــت ــد )حفاظ ــرار بگیرن ــر آب ق ــی در زی دائم

- sub-rackهــای تقویــت شــده بــرای توزیــع کننــدگان 
اتصــاالت

- پچ پنل ها و سینی های کابل پچ ساخته شده از صفحه 
آلومینیوم

- جعبه های تقسیم فیبر فلزی باریک
- ماژول های فیبر، سینی های اتصال با صفحه جلویی فلزی

 Breakout و Varioline کابل های -
کلیپس هــای  بــا  یافتــه  ســازمان  پچ کوردهــای 
ــای  ــه ج ــن )ب ــردن تنش ــن ب ــرای از بی ــتیکی ب الس
اتصــال کابــل کــه مــی توانــد بــر عملکــرد تأثیــر منفــی 
ــک  و  ــویی، غلط ــه های کش ــن  قفس ــذارد( و همچنی بگ
ــورت  ــا را بص ــه R&M آن ه ــت ک ــب کابین ــای نص کیت ه
اختصاصــی   بــرای  شــبکه FEDRO تولیــد کــرده اســت.

در سال FEDRO ،2022 سومین لوله از تونل Gubrist را برای بازدید باز خواهد کرد.
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 رابطــی ملمــوس، میــان دســتگاه IT و LAN: پــچ کوردهــا! هرچــه تجهیــزات ترمینــال بــا قابلیــت بــاال در شــبکه وجــود داشــته باشــد، 
اهمیــت پــچ کوردهــا بیشــتر مــی شــود. بــا ایــن حــال، هــر ســناریوی مــورد اســتفاده دارای الزامــات مختلفــی اســت. بــرای اطمینــان 

از انتخــاب پــچ کــورد مناســب، طیــف وســیعی از معیارهــای مختلــف را بایــد در نظــر گرفــت.

ــت.  ــخت اس ــت، س ــچ الزم اس ــل پ ــدر کاب ــه چق ــاور اینک ب
آن هــا هــر روز بــه دلیــل دســت زدن و موقعیت هــای 
ــیاری  ــوند. در بس ــی می ش ــترس مکانیک ــار اس ــوار دچ دش
ــخت  ــرایط س ــرض ش ــز در مع ــا نی ــچ کورد ه ــا، پ از کاربرده
ــید و  ــور خورش ــار، ن ــرد و غب ــا، گ ــد گرم ــی مانن محیط

ــد. ــرار دارن ــت ق رطوب
اضافــه  را   Power over Ethernet )PoE(کــه هنگامــی  و 
ــی  ــان فعل ــل جری ــه دلی ــاالت ب ــا و اتص ــل ه ــد، کاب می کنی

ــد. ــرار می گیرن ــی ق ــش گرمای ــرض تن در مع

ــوز  ــا هن ــوند، ام ــی ش ــر م ــرعت پی ــه س ــچ ب ــای پ کابل ه
هــم بایــد انتقــال بــدون دخالــت را تضمیــن کننــد. در عیــن 
ــر  ــازک و انعطاف پذی ــن ن ــد ممک ــا ح ــد ت ــا بای ــال آن ه ح
ــاال و هندلینــگ مناســب  ــا تراکــم بســته بنــدی ب باشــند ت

حاصــل شــود.

نتیجــه گیــری: پــچ کوردهــا هــر قطعــه کابــل بــا دو شــاخه 
ــل  ــزای کاب ــترین اج ــع بیش ــا در واق ــتند. آن ه RJ45 نیس

کشــی LAN هســتند. و همانطــور کــه در مــورد یــک زنجیــره 
ــه  ــن حلق ــدازه ضعیف تری ــه ان ــط ب ــد، فق ــاق می افت اتف

ــت. ــوی اس ــبکه ق ش

ــت  ــر ثاب ــک تمــاس فن ــن نیمــه تمــاس ی ــا IDC، هــادی بی ب

ــود،  ــده می ش ــق بری ــق عای ــاس از طری ــه تم ــود. نیم می ش

انعطــاف پذیــری را روی کابــل رشــته ای فشــار دهیــد و 

ــاس  ــر تم ــت در براب ــود. مقاوم ــرار می ش ــاس برق ــن تم بنابرای

ــم و  ــه ک ــرای همیش ــال IDC ب ــال اتص ــات انتق و خصوصی

پایــدار می ماننــد.IDC مبنــای بهینــه بــرای اســتفاده از

ــاال در عملکــرد  ــان هــای ب ــا جری Power over Ethernet ب

مــداوم اســت.

ــل  ــچ کاب ــرای پ ــاوری IDC ب ــگامان فن ــی از پیش R&M یک

R&Mfreenet منحصــراً  RJ45 اســت. کابل هــای  هــای 

انتخاب پچ کورد مناسب
ــرایط  ــتفاده و ش ــورد اس ــناریوی م ــئله س ــه مس اول از هم
محیطــی وجــود دارد. هرچــه انتقــال گیرنــده بیشــتر 
ــد بیشــتر باشــد.  ــز بای ــچ نی باشــد، قــدرت ســیم کشــی پ
ــل تأثیــر  ــع تداخــل از اطــراف در انتخــاب ســاختار کاب مناب
ــه  ــت از PoE ب ــرار اس ــا ق ــه آی ــوال ک ــن س ــذارد. ای می گ
ــدا  ــتری پی ــت بیش ــود، اهمی ــتفاده ش ــترده اس ــورت گس ص
ــد  ــه بای ــی ک ــچ کوردهای ــا پ ــورت، تنه ــن ص ــد. در ای می کن
اســتفاده شــوند، کابل هایــی هســتند کــه می تواننــد 
ــد  ــال دهن ــر را انتق ــرای کل عم ــده ب ــل ش ــدار منتق مق

.)powerSafe(

ــک  ــورد IPC، ی ــتند. در م ــی IDC هس ــیم کش ــه س ــز ب مجه

ــال  ــد و اتص ــوراخ می کن ــته را س ــق هس ــزی عای ــوک فل ن

ــرفته و  ــن روش پیش ــد. ای ــاد می کن ــته را ایج ــیم رش ــه س ب

اقتصــادی اســت امــا معایــب خاصــی دارد. مقاومــت بــه تمــاس 

بــا گذشــت زمــان بــه دلیــل افزایــش ســن و تأثیــرات محیطــی 

ــود. ــر می ش ــرل بدت ــل کنت ــور غیرقاب ــه ط ب

کابل هــای فــن آوری پیرســینگ بــرای انتقــال قــدرت بیــش از 

اترنــت بــرای مــدت زمــان طوالنــی و در ســطح قــدرت باالتــر 

ــوند. ــه نمی ش توصی

Insulation displacement contact )IDC( or insulation piercing contact )IPC(

پچ کوردها: بیشترین
کامپوننت کابل کشی

داخلی شبکه

اخبار
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شاخص برای انتخاب پچ کوردهای مسی
category: Cat. 5e,Cat. 6 or Cat. 6A  >-- عملکرد انتقال برنامه ریزی شده:1 یا 2.5 یا 5 یا 10 گیگابیت بر ثانیه _

PoE  powerSafe  با کارایی باال و مداوم

)U/UTP( یا بدون شیلد S/UTP و S/FTP :زیرساخت کابل، شیلد :EMC محیط _
_ هندلینگ: قطر، مقطع سیم، شعاع خمش، انعطاف پذیری کابل

_ حساس بودن اپلیکیشن، قابلیت مورد نیاز: فن آوری سیم کشی، کاهش فشار، زیرساخت کانکتور
_ برای حریق: جکت پاستیکی کابل 

_ راحتی کاربر و جلوگیری از خطا: کد رنگ، سیستم امنیتی
_ در دسترس بودن، تدارکات

_ نسبت قیمت به عملکرد

R&Mfreenet ارزش افزوده با
 R&Mfreenet انعطاف پذیــر  و  جهانــی  وصلــه  پچ کــورد 
ــت.  ــتفاده اس ــف اس ــق مختل ــرای مناط ــب ب ــول مناس محص
کابل هــای R&Mfreenet بهتریــن کیفیــت، حاشــیه سیســتم 
ــد.  ــان می ده ــور را نش ــه مح ــای برنام ــدار و ویژگی ه پای
ــا در  ــری از خط ــرای جلوگی ــاری ب ــی اختی ــتم امنیت سیس
ــکان  ــتیکی، ام ــی لجس ــای اضاف ــدون هزینه ه ــرد ب عملک
کدگــذاری رنــگ مــداوم و محافظــت از پاگیــن / پاگیــن را 
ــراً  ــا منحص ــال دهنده ه ــای اتص ــد. هادی ه ــم می کن فراه
بــا اســتفاده از فنــاوری جابجایــی عایــق، IDC ســیم کشــی 

.powerSafe ــی ــیم کش ــر س ــارت دیگ ــه عب ــوند: ب می ش

راه حل برای کاربردهای ساده
ــورد ــزوده پچ ک ــه ارزش اف ــه ب ــردی ک ــق کارب ــرای مناط ب

ــچ  ــد پ ــواده جدی ــد، R&M خان ــازی ندارن R&Mfreenet نی

ــه می دهــد.  ــل R&Mclassic را در بازارهــای منتخــب ارای کاب
ــت و  ــاس IPC  اس ــر اس ــورد ب ــچ ک ــواده پ ــن خان ــوم ای مفه

ــت. ــی اس ــرد جذاب ــبت قیمت/عملک دارای نس
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ــوری آینــده فنــاوری اطاعــات هســتند. آن هــا  فیبرهــای ن
ــانند.  ــه و اداره ای می رس ــر خان ــه ه ــرعت ب ــا س ــا را ب داده ه
بــا ایــن حــال، بــازار بــه دنبــال راه حل هــای عملــی، ســاده، 

جهانــی، مقــرون بــه صرفــه و ســریع اســت.
 

ــد.  ــرآورده می کن ــا FO Field ب ــته ها را ب ــن خواس R&M ای

ــل  ــه کاب ــان ب ــر زم ــوان در ه ــر را می ت ــورد نظ ــاگ م پ
ــراد  ــرای اف ــکان را ب ــن ام ــرد و ای ــل ک ــوری متص فیبرن
ــور  ــه ط ــا ب ــرد ت ــم ک ــایت فراه ــر در س ــه ای حاض حرف

خــودکار و بــه طــور مســتقل بــدون هیــچ گونــه عارضــه، در 
ــد. ــم کنن ــال FO Field را فراه ــکان، اتص ــر م ه

عملکرد انتقال باال
 APC ــا ــا تمــاس ب ــا SC ب ــه عنــوان اتصــال LC ی FO Field ب

ــژ  ــا PC در دســترس اســت و در رنگ هــای ســبز، آبــی و ب ی
ــود. ــه می ش ارائ

تعــداد  افزایــش  امــکان   R&M از   QR کانکتورهــای 
ــا 50  ــاع رک ت ــد ارتف ــر واح ــوری در ه ــای فیبرن پورت ه
ــی  ــن معن ــه ای ــم push-pull ب ــد. مکانیس ــا60٪ می ده ی
اســت کــه دیگــر نبایــد فاصلــه   ای بیــن آداپتورهــا حفــظ 
شــود. ایــن اجــازه می دهــد تــا درگاه هــا بــه هــم نزدیکتــر 
ــل  ــود متص ــای موج ــتری در فض ــای بیش ــوند و فیبره ش
ــت 400 گیگابایتــی را  ــه اترن ــر مهاجــرت ب ــن ام شــوند. ای

تســهیل می کنــد.

مجموعه MPO و LC اکنون کامل شده اند
ــاالت LC و  ــامل اتص ــت و ش ــده اس ــل ش ــون کام QR اکن

ــال 2020 ،  ــتفاده از MPO-QR در س ــا اس ــت. ب MPO اس

ــد  ــورت در واح ــا 120 پ ــد ت ــدی می توان ــته بن ــم بس تراک
ــد.  ــش یاب ــاع افزای ارتف

 خصوصیــات مکانیکــی و نــوری بــا کیفیــت اتصــاالت پیــش 
 FO Field .ــه مطابقــت دارد ســاخته و آزمایــش شــده کارخان
 Grade Cf / 1 نیازهــای انتقــال ســطح عملکــرد تــک حالــت
)APC( یــا)Grade Cf / 2 )PC و ســطح عملکــرد چنــد حالتــه 

ــد. ــرآورده می کن Grade Bmf / 3 را ب

ــی  ــن 1.4 و ۳ میل ــر بی ــا قط ــای ب ــواع کابل ه ــا ان FO Field ب

ــا  ــب ب ــده متناس ــاح ش ــوع اص ــت. ن ــازگار اس ــر س مت
ــداری  ــت. پای ــاده اس ــای افت ــا کابل ه ــه ی ــای پروان کابل ه

ــی  ــوان از آن در مناطق ــه می ت ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای آن ب
ــه  ــا 70+ درج ــاد )25- ت ــیار زی ــای بس ــاف دم ــا اخت ب

ــرد. ــتفاده ک ــانتیگراد( اس س

MPO-QR بــا اتصــاالت®MPO / MTP کــه بــه راحتــی در 

دســترس هســتند ســازگار اســت. 

LC-QR duplex همچنیــن تراکــم بســته بنــدی 120 پــورت 

در واحــد ارتفــاع یــا 10.0۸0 الیــاف در هــر کابینــت شــبکه 
و  جمــع   LC-QR simplex می کنــد.  پذیــر  امــکان  را 
ــا اســتفاده از آن،  جورتریــن اتصــال LC R&M اســت کــه ب
تراکــم بســته بندی 60٪ افزایــش می یابــد، یعنــی تــا 

ــود. ــر می ش ــکان پذی ــال در ۳/4 رک ام ــر ۹6 اتص حداکث

پـورت بیشتر
QR با فرمول

فـیبرنـوری
2020

راه رســیدن بــه اترنــت 400 گیگابایتــی روشــن اســت. R&M تمــام تــوان خــود را بــه 
کار گرفتــه تــا مراکــز داده را قــادر ســازد تــا زیرســاخت های شــبکه خــود را ارتقــا داده 
و تلفیــق کنــد. خانــواده کانکتورهــای QR فیبرنــوری نیــز در ایــن امــر ســهیم هســتند.

اخبار
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SPE Alliance سیستم
تاسیس شد

R&M بــه همــراه دیگــر شــرکت هــای بیــن المللــی فنــاوری، اتحــاد سیســتم اترنــت )Single Pair Ethernet( را 
تاســیس کــرده اســت. هــدف ایــن اتحــاد پیــش بــرد توســعه تــک اترنــت جفــت )SPE( بــرای اینترنــت صنعتــی 

اشــیا )IoT( و اتوماســیون ســاختمان اســت.

اترنــت تــک جفــت امــکان تصــوری غیرمجــاز بــرای 
ســاخت، پــردازش و اتوماســیون صنعتــی را ایجــاد می کنــد. 
ایــده: یــک کابــل دو هســته ای نــازک پروتــکل اترنــت را در 
ــاط  ــن ارتب ــد. ای ــل می کن ــر منتق ــر 1000 مت ــافت حداکث مس
ــکان  ــه cloud ام ــور ب ــع را از سنس ــدون مان ــت / IP ب اترن
ــوخ  ــی منس ــدان اختصاص ــای می ــد. اتوبوس ه ــر می کن پذی
ــرژی  ــن ان ــرای تأمی ــوان ب ــط می ت ــان خ ــوند و از هم می ش
ــام ــا ن ــه ب ــزی ک ــرد، چی ــتفاده ک ــال اس ــزات ترمین تجهی

)Power over Data Line )PoDL شناخته می شود.

ایجاد یک پایگاه گسترده
اتحــاد سیســتم )Single Pair Ethernet( قصــد دارد تــا 
موضــوع SPE را بــرای کاربردهــای صنعتــی در گســترده ترین 
شــکل ممکــن قــرار دهــد. پذیــرش فنــاوری بایــد بــا نشــان 
ــن  ــد. ای ــا یاب ــا SPE ارتق ــش ب ــک بخ ــا در ی دادن راه حل ه
 SPE تنهــا راهــی اســت کــه مــی تــوان ســریعًا راه حل هــای

را بــه بــازار عرضــه کــرد.

 Phoenix Contact ،شــامل  ،R&M موســس  اعضــای 
ــتند، و  Weidmüller ، Fluke Networks و Telegärtner هس

ــه کــه هــم اکنــون مجموعــًا شــامل چهــارده تولیــد  اتحادی
ــورها،  ــده سنس ــد کنن ــرکت ها تولی ــن ش ــت. ای ــده اس کنن
ــه های  ــری و تراش ــزات اندازه گی ــاالت، تجهی ــا، اتص کابل ه

ــتند. ــبکه هس ــتگاه های ش ــن دس ــادی و همچنی ــه ه نیم
ــا  ــد. ب ــان می ده ــه SPE نش ــادی ب ــه زی ــت عاق ــن صنع ای

ــای  ــدام روش ه ــد ک ــت ببین ــر اس ــوز منتظ ــال، هن ــن ح ای
ــن  ــن در بی ــازی و همچنی ــتاندارد س ــود را در اس ــل خ راه ح

ــد. ــت می کن ــد PROFINET تثبی ــر مانن ــای کارب گروه ه

اتصاالت SPE برای صنعت
ــر روی  ــی ب ــای فعل ــی ه ــر، رایزن ــوارد دیگ ــه م از جمل
ــز  ــاالت SPE متمرک ــی اتص ــوع صنعت ــرای ن ــن ب ــوع پاگی ن
اســت. در ســری اســتاندارد IEC 63171، الزامــات مکانیکــی، 
الکتریکــی و زیســت محیطــی بــا آزمایشــات همــراه 
مشــخص شــده اســت. در حــال حاضــر، پنــج چهــره پاگیــن 
مختلــف در حــال اســتاندارد شــدن اســت. بــرای کاربردهــای 
-IEC 63171 و ــت: 5ا ــرا اس ــال اج ــوع در ح ــی، دو ن صنعت
کــه  نیســت  مشــخص  هنــوز   .  IEC 63171-6ا

ایــن  از  یــک  کــدام  کاربــری  مختلــف  گروه هــای 
می دهنــد. ترجیــح  را  دهنــده  اتصــال  سیســتم  دو 

ــک  ــه ی ــد ک ــور می کنن ــان تص ــال، کارشناس ــن ح ــا ای ب
ــب  ــرد غال ــن M8 گ ــه پاگی ــرای محفظ ــن ب ــه پاگی صفح
ــرای  ــًا ب ــچ مخصوص ــخ پی ــا ن ــب M8 ب ــود. قال ــد ب خواه
ــتفاده از  ــکان اس ــت. ام ــب اس ــخت مناس ــای س محیط ه

ــود دارد. ــط M8 وج ــود راب ــواع موج ان

بــه نظــر می رســد در محیــط اتوماســیون ســاختمان، 
ــری  ــابه LC دارای برت ــن مش ــه پاگی ــا صفح 1ا-IEC 63171  ب

ــر شــده  ــه در ISO / IEC 11801 ذک ــل ک ــن دلی ــه ای اســت ب
ــد از  ــا ایــن حــال،  2ا-IEC 63171  همچنیــن می توان اســت. ب
ــخه  ــک نس ــوان ی ــه عن ــد و ب ــرت کن ــی مهاج ــش صنعت بخ
ــتفاده  ــه اس ــن برنام ــا IP20 از  5ا-IEC 63171 در ای ــازگار ب س

شــود.

در چنــد مــاه آینــده مشــخص می شــد کــه کــدام 
ــق  ــده، در مناط ــال دهن ــتم اتص ــات سیس ــب خصوصی ترکی
 Single Pair ــت ــتم اترن ــاد سیس ــرد دارد. اتح ــف کارب مختل
ــای  ــا و بحث ه ــوع فراینده ــن ن ــرای ای ــده آل ب ــتر ای بس

اســت. تصمیم گیــری 
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انتقال موفقیت آمیز دیتاسنتر
در هفت مرحله 

سـاختمان های جـدید
در سـاحل شرقی ایاالت

متحده افتتاح شد

ــده  ــه ش ــل، ارای ــرت از مح ــد مهاج ــای جدی ــاب راهنم کت
توســط کمپانــی R&M ، مطالعــه ویــژه ای را بــرای مدیــران 
دیتاســنتر و همچنیــن مدیــران فنــاوری اطاعــات و 
ارتباطــات فراهــم می کنــد. R&M بــه عنــوان یــک شــریک 
ــبکه ها در  ــرای ش ــاد ب ــل اعتم ــاور قاب ــی و مش اختصاص
ــتقرار  ــرای اس ــا را ب ــن روش ه ــان، بهتری ــر جه ــرتا س س
زیرســاخت های دیتاســنتر می دانــد و از بــه اشــتراک 

ــت. ــحال اس ــیار خوش ــش بس ــن دان ــتن ای گذاش
ایــن کتابچــه راهنمــا بــه هفــت فصــل تقســیم شــده کــه 

ــترش  ــم در گس ــف مه ــه عط ــک نقط ــد ی ــکان جدی م
ــده  ــاالت متح ــه ای ــوئیس ب ــعه R&M از س ــق و توس تحقی
ــاز  ــا آغ ــال 2016 در Milpitas کالیفرنی ــه در س ــت، ک اس
ــع  شــد. دفتــر و مرکــز تولیــد  الکریــج 10 هــزار متــر مرب
اســت کــه بــه مشــتریان R&M در شــرق، جنــوب و غــرب 
میانــه واشــنگتن دی ســی و ویرجینیــا شــمالی و همچنیــن 
ــوالت  ــا محص ــده ب ــاالت متح ــش ای ــاخه های ارت ــه ش کلی

ــرد. ــد ک ــت خواه ــاص خدم خ

ــود: ــامل می ش ــر را ش ــات زی موضوع

- درک نیازها و برنامه ریزی برای پروژه
- دارایی و موجودی برنامه

RFP تنظیم چارچوب و انتشار -
- برنامه ریزی زیرساخت های جدید

- اقدامات قبل از مهاجرت
- مهاجرت

- اقدامات پس از مهاجرت

ایــن کارخانــه در الکریــج راهکارهــای خــاص مــس 
و فیبر نــوری را بــا کیفیــت و ویــژه مشــتری، ارایــه 
ــه  ــتر دامن ــترش بیش ــزایی در گس ــهم بس ــد و س می ده
محصــوالت محلــی، جهانــی و سفارشــی در آمریکای شــمالی 
خواهــد داشــت. در ســال جــاری، تمــام جنبه هــای تجربــه 
مشــتریان در سراســر ایــاالت متحــده، یکپارچــه می شــوند 

ــد. ــم کنن ــما فراه ــرای ش ــتثنایی ب ــات اس ــا خدم ت

یــک راهنمــای عملــی بــرای کمــک بــه کاربــران بــرای کســب اطاعــات از برنامه ریــزی، 
ــد قبــل  مشــخصات طراحــی زیرســاخت های فیزیکــی و جنبه هــای اســتراتژی کــه بای

از انجــام انتقــال موثــر بــه دیتاســنترهای مــکان یابــی مــورد توجــه قرارگیــرد.

ــال  ــج، MD، در س ــرکتOptimum Fiberoptics در الکری ــد ش ــال خری ــه دنب ب
2019، کارخانــه مدرنیــزه شــد و در ابتــدای ژوئــن ســال 2020 افتتــاح شــد. با اســتفاده 
از رویــداد مجــازی »Open House«. مراســم بــه محــض لغــو قوانیــن پاندمــی بــرای 

ــود. ــزار می ش ــا، برگ کرون

Video of the virtual «Open House»:
https://youtu.be/b59InV7KiQs

Image video R&M USA, Inc.:
https://youtu.be/f3f5ghYQZck
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R&M’s Cat. 6 یــک اتصــال موفــق بــرای شــبکه های داده، بیســت ســالگی خــود را  
ــل  ــا RJ45 عام ــی در فض ــی و صرفه جوی ــب جهان ــا قال ــات ب ــرد. ارتباط ــن می گی جش

جهــش کوانتومــی فنــاوری اطاعــات در آغــاز هــزاره بــود.

در تاریــخ 1 آگوســت، R&M ســوئیس، 20 ســال بــا Cat. 6 را 
جشــن گرفــت. در ایــن زمینــه بیــش از 100 میلیــون مــاژول 
ــده اند.  ــد ش ــته تولی ــال گذش ــی 20 س ــه ط ــود دارد ک وج
ــرد،  ــاد ک ــا ایج ــک داده ه ــی در ترافی ــال انقاب Cat. 6 اتص

اینترنــت بانــد پهــن را بــه محــل کار آورد و راهــی را بــرای 
دیجیتالــی شــدن نشــان داد. Cat. 6 امــکان افزایش ســرعت 
ــز را  ــه 250 مگاهرت ــد ب ــای بان ــش پهن ــال داده و افزای انتق
ــا  ــادی از داده ه ــر زی ــان، مقادی ــرد. از آن زم ــم ک فراه
ــه  ــوند ک ــل ش ــا منتق ــاختمان ه ــد در ادارات و س می توانن
ــم  ــوز ه ــروز، Cat. 6 هن ــی ام ــد. حت ــور نمی ش ــًا تص قب
ــت.  ــان اس ــر جه ــبکه در سراس ــال ش ــن اتص ــر نصب تری پ
در نتیجــه فنــاوری پیگیــری)Cat. 6 )Advanced همچنیــن 
ــرده  ــال ک ــت را فع ــه اترن ــت در ثانی ــه 10 گیگابای ــش ب جه

اســت.

در مراحل اولیه حمله
از همــان ابتــدا R&M بــه طــور فعــال در اســتاندارد ســازی 
Cat. 6 نقــش داشــته و از اوایــل ســال 1۹۹۹ حتــی قبــل از 

ــود  ــه کار خ ــوند، ب ــب ش ــال تصوی ــای انتق ــه پارامتره اینک
ادامــه داده اســت.

R&M از همــان ابتــدا درگیــر اســتاندارد ســازی Cat. 6  بــود، 

ــای  ــه پارامتره ــل از اینک ــال 1۹۹۹ قب ــل س ــی در اوای حت
انتقــال تصویــب شــوند. ایــن شــرکت Cat. 6خــود را توســعه 
  state-of-the-artــام ــه ن ــرفته ب ــول پیش ــک محص داد و ی

راه انــدازی کــرد.

ــه  ــوییس ک ــود در س ــزی خ ــر مرک ــک دفت ــی نزدی در محل
 R&M .ــوند ــد می ش ــا تولی ــز در آنج ــا نی ــروزه ماژول ه ام
اولیــن تولیــد کننــده ای بــود کــه  Cat. 6 کامــًا خــودکار و 
ــازنده ای  ــا س ــرد.  R&M تنه ــه ک ــود را ارای ــت خ ــا کیفی ب
ــارت  ــران خس ــرای جب ــی ب ــدار چاپ ــرد م ــه از ب ــت ک اس
ــیگنال های داده  ــطح س ــد. س ــتفاده نمی کن در  Cat. 6 اس
مســتقیمًا از اتصــال کابــل بــه پریــز بــدون انتقــال جریــان 
می یابنــد. ایــن صنعــت بــه دلیــل کیفیــت آن، بــه زودی از 
محصــول R&M بــه عنــوان »مــاژول آبــی شــگفت انگیــز« 

ــد. ــاد می کن ی

داستان موفقیت سوئیس
ــی  ــت واقع ــتان موفقی ــروع Cat. 6، داس ــهم R&M در ش س
ــواده  ــی خان ــد کارآفرین ــجاعت و تعه ــت. ش ــوییس اس س
ــر  ــز ب ــدان و تمرک ــه کارمن ــاد ب ــت، اعتم ــک و مدیری مال
ــا  ــی ارتق ــل توجه ــور قاب ــروژه را بط ــرفت پ ــن کار پیش ای
ــروژه  ــن پ ــت در ای ــن، موفقی ــر ای ــاوه ب ــد. ع می بخش
ــد  ــدگان بلن ــن کنن ــا تأمی ــر ب ــط اعتماد پذی ــدون رواب ب
مــدت امکان پذیــر نبــود. چشــم انــداز بــی نظیــر SME در 
ســوییس عامــل مهمــی در ایــن موفقیــت چشــمگیر بــود.

ــاالت  ــرای اتص ــی ب ــت. ماژول ــرده اس ــد ک ــول Cat. 6 را تولی R&M، محص
شــبکه داده در یــک کارخانــه تولیــد کامــًا خــودکار در Bubikon )ســوئیس( 

ــه مــدت بیســت ســال.  ب

جشــن بیســتمین ســالگرد تولــد Cat. 6  R&M. مــاژول f.l.t.r: میشــل ریــوا ، مدیــر عامــل شــرکت مارتیــن رایشــل، مالــک و نایــب رئیــس هیئــت مدیــره؛ 
LAN آدریــان هیرلــی، رئیــس مجمــع اتوماتیــک ماتیــاس گربــر، مدیــر شــبکه کابــل کشــی

بیست سال با
Cat. 6
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www.instagram.com/lavanertebat

www.linkedin.com/in/lavanertebat

www.t.me/lavancom

www.aparat.com/lavancom

www.twitter.com/LavanErtebat
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