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همکاران محترم
ــی  ــد، در پ ــر برس ــه نظ ــض ب ــه متناق ــم ک ــدر ه هرچق
ــدن  ــی ش ــای دیجیتال ــان مزای ــرور زم ــا به م ــیوع کرون ش
مشخص شــده بــود. بــدون وجــود اینترنــت، زندگــی 
ــا  ــه م ــن ب ــید. ای ــات فرومی پاش ــیاری جه ــی از بس اجتماع
نشــان داد کــه اتصــال و پهنــای بانــدی کــه در برابــر بحــران 
ــرق از  ــی آب و ب ــات اساس ــدازه خدم ــد، به ان ــاوم باش مق

ــتند. ــوردار هس ــادی برخ ــت زی اهمی

برجســته  مخابراتــی  شــرکت های  گذشــته،  ســال  در 
ــع PRIME و  ــای توزی ــه ماژول ه ــال ب ــن اتص ــرای تأمی ب
 Polaris( همین طــور جعبه هــای پوالریکــس شــرکت مــا
ــع  ــرم توزی ــان، پلتف ــن زم ــد. در همی ــی بودن box(  متک

 inteliPhy شــبکه  مدیریــت  نرم افــزار  و   Netscale 72

ــد.  ــب کردن ــی کس ــاز باالی ــنترها، امتی ــرای دیتاس ــا ب م
محصــوالت جدیــد دیگــری نیــز در آســتانه عرضــه بــه بــازار 

ــتند. هس

 برای خواندن مطالب بیشتر، به قسمت اخبار بروید.
دیجیتال ســازی همــراه بــا افــزودن ارزش بــه زنجیــره 
ــر  ــت تأثی ــرکت هایی را تح ــکان داده و ش ــازار را ت ــن، ب تأمی
ــه لطــف وبینارهــا، نمایشــگاه های مجــازی  قــرار می دهــد. ب
و آمــوزش آنالیــن، اکنــون می توانیــم مشــتریان خــود را در 
هــر زمــان  و به صــورت حرفــه ای پشــتیبانی کنیــم. در ســال 
ــیار  ــم بس ــرده بودی ــی ک ــه پیش بین ــا، ازآنچ ــیوع کرون ش

ــم. ــی کردی ــدن را ط ــی ش ــد دیجیتال ــریع تر رون س

 اشتراک گذاری شبکه باید برنامه ریزی شود
انتقــال بیشــتر و ســریع تر  از   )5G( اینترنــت نســل 5 
ــا دالر  ــان، میلیارده ــر جه ــد. در سراس ــر می ده ــا خب داده ه
می شــود.  ســرمایه گذاری  آنتن هــا  به روزرســانی  بــرای 
امــا چیــزی کــه متوجــه آن نمی شــوید بســیار مهــم 
اســت: برقــراری ارتبــاط تنهــا در صورتــی به راحتــی 
 5G انجــام می شــود کــه اتصــال ســلول های رادیویــی
ــوری در  ــر ن ــند. فیب ــده باش ــل ش ــبکه های FO متص ــه ش ب
آنتن هــا )FTTA( خــود یــک بــازار در آینــده اســت. بــا ایــن 
ــود  ــبکه موج ــای ش ــتراک گذاری معماری ه ــرفت، اش پیش
بیــش از هــر زمــان دیگــری اهمیــت پیــدا می کنــد. 
برنامه ریــزی آن مســتلزم انعطاف پذیــری بســیار بــاال از 

ــت. ــر اس ــوارد درگی ــام م تم

ــا را  ــه بخش ه ــوآوری در هم ــزه ن ــد انگی ــتاندارد جدی اس
فراهــم می کنــد، پــس تالشــی کــه انجــام می دهیــم 
ارزشــمند اســت. اکوسیســتم 5G ، دیجیتالــی شــدن و 
ــت.  ــوق داده اس ــدی س ــطح جدی ــه س ــیا را ب ــت اش اینترن
قســمت FOCUS را مطالعــه کنیــد تــا بفهمیــد کــدام 
ــوان  ــا به عن ــند. م ــب باش ــد غال ــاری می توانن ــای تج مدل ه
ــیر  ــویم در مس ــحال می ش ــر، خوش ــریک آینده نگ ــک ش ی

ــم. ــتیبانی کنی ــما پش ــه 5G از ش ــیدن ب رس

ــه  ــت ک ــن اس ــود، ای ــوش می ش ــراً فرام ــه اکث ــزی ک چی
ــرق  ــا ب ــال داده را ب ــرژی، انتق ــره وری از ان ــف به ــه لط 5G ب

ــمندانه  ــه هوش ــد و هنگامی ک ــام می ده ــری انج ــیار کم ت بس
اســتفاده شــود، دیجیتالــی شــدن هــم می توانــد بــه 

ــد. ــک کن ــش کم ــن بخ ــدار در ای ــرات پای تغیی

ــی  ــی از ارکان اصل ــداری یک ــد R&M، پای ــرکتی مانن در ش
ــیوه ای آگاه  ــه ش ــا ب ــه م ــد ک ــه نمان ــت. ناگفت ــازمان اس س
ــل  ــی عم ــئولیت اجتماع ــت محیطی و دارای مس ــر زیس ازنظ
 R&M مثال زدنــی  تعهــد  و  پایــدار  توســعه  می کنیــم. 
نشــان دهنده فلســفه پایــداری شــرکت ماســت. ایــن 
ــی  ــادی، اکولوژیک ــای اقتص ــن دیدگاه ه ــادل بی ــرکت تع ش
و اجتماعــی را حفــظ می کنــد. رویکــرد آزمایش شــده 

ــاظ  ــد و ازلح ــا می آی ــک م ــه کم ــده ب ــدار، در آین و پای
اســتراتژیک در تمــام ســطوح، از اهمیــت قابل توجهــی 
ــات  ــورد اطالع ــن م ــه زودی در ای ــود. ب ــد ب ــوردار خواه برخ
ــفاف تر  ــال ش ــرا در ح ــرد، زی ــد ک ــب خواهی ــتری کس بیش

کــردن گزارش هایمــان هســتیم.

ــک  ــان کم ــر جه ــی در سرتاس ــت زندگ ــه کیفی ــال ب اتص
ــگام  ــای پیش ــه پروژه ه ــحالیم ک ــر خوش ــار دیگ ــد. ب می کن
ارائــه می دهیــم. کاربــر روی  بین المللــی را بــه شــما 

ــت ــرروز ماس ــزه ه ــده، انگی ــدار آین ــاخت های پای زیرس

دیجیتالی شدن پایدار
)5G( 5 به لطف اینترنت نسل
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چیــن ســرمایه گــذاری هــای 5G خــود را در طــول ســال، دو 
ــه زودی قــرار اســت 600000 ایســتگاه  ــر کــرده اســت. ب براب

5G بــه 700000 ایســتگاه فعلــی ایــن کشــور اضافــه گــردد.

ارائــه دهنــدگان شــرکت مخابراتــی ســوییس، شــبکه 5G را 
ــن  ــد. ای ــرار دادن در سراســر کشــور در دســترس همــگان ق
ــدود ۹0٪ از  ــه ح ــال 2020 ب ــامبر س ــر دس ــبکه در اواخ ش

ــود.  ــیده ب ــت رس جمعی

ــه  دارای ۴5000  ــد ک ــی هلن ســال گذشــته، شــرکت مخابرات
ــود  ــبکه خ ــه ش ــم ب ــر را ه ــن دیگ ــود، 5000 آنت ــن ب آنت
ــز  ــد 2.1 گیگاهرت ــهر، 5G در بان ــرد. در ۴700 ش ــه ک اضاف
ــش  ــهر پوش ــر در 26 ش ــال حاض ــد. در ح ــی کن ــت م فعالی
ــود  ــی ش ــه م ــود دارد. گفت ــز وج ــد ۳.6 گیگاهرت ــل بان کام
ــان  ــت آلم ــد از جمعی ــال 2021، ۸0 درص ــان س ــا پای ــه ت ک

ــود. ــد ب ــتفاده از 5G خواهن ــه اس ــادر ب ق

 Vodafone و Telefonica ــب ــی رقی ــای مخابرات ــرکت ه ش
هــم از فعالیــت کمتــری برخــوردار نیســتند. همگــی 
میلیاردهــا دالر در راه انــدازی 5G ســرمایه گــذاری کــرده انــد 

ــه دارد. ــان ادام ــم و کاستش ــی ک ــد ب و تعه

اینها تنها چند نمونه از ترند بزرگ 5G است.

نگاهی به پشت آنتن ها بیاندازیم
ــد.  ــی افت ــاق م ــه اتف ــت صحن ــیاری در پش ــوالت بس تح
موقعیــت هــای ســلول 5G بایــد بــه عنــوان نقــاط دسترســی 
 ،FTTA( جدیــد، بــه شــبکه هــای فیبــر نــوری متصــل شــوند
ــوری  ــر ن ــای فیب ــبکه ه ــر ش ــا اکث ــال Fronthaul(. ام اتص
ــب در  ــی متناس ــا ظرفیت ــد ت ــترش یابن ــد گس ــان بای همچن
 5G ،ــن ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــاد ش ــود ایج ــای موج ــبکه ه ش
ــت  ــزی و مدیری ــه ری ــادی در برنام ــری زی ــاف پذی ــه انعط ب

ــاز دارد. ــبکه ای نی ــای ش ــاخت ه ــی زیرس عملیات

رقابــت بــرای رســیدن بــه اینترنــت نســل 5G( 5( شــروع شــده اســت. شــرکت هــای مخابراتــی در سراســر جهــان ســرمایه هــای هنگفتی 
را در شــبکه رادیویــی آینــده ســرمایه گــذاری مــی کننــد. در همیــن زمــان، اکوسیســتم 5G فرصــت هایــی را بــرای بازارگردان هــای 
جدیــد و ارائه دهنــدگان خدمــات مختلــف فراهــم مــی کنــد. هــم اکنــون وقــت آن اســت کــه در مــورد مــدل هــای تجــاری تجدیــد 

نظــر کــرده و در رابطــه بــا رویکردهــای جــذاب بحــث کنیــم.

تـرند بـزرگ

فوکوس
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ــد  ــک فراین ــال ی ــن ح ــزرگ، و در عی ــش ب ــک چال ــن ی ای
ــز  ــرای تمای ــت. ب ــل اس ــراد دخی ــام اف ــرای تم ــری ب یادگی
ــرای شــبکه ثابــت و برنامــه هــای  دادن بیــن فیبــر نــوری ب
ــن  ــزی چنی ــه ری ــراه و برنام ــن هم ــبکه تلف ــردی ش کارب
ظرفیــت هــا و هزینــه هایــی  هــر کــدام بــه طــور جداگانــه، 
از طراحــان و تکنســین هــای تجــاری اســتفاده شــده اســت. 
عــالوه بــر ایــن، بــا پیشــرفت 5G )محاســبات لبــه(، ظرفیــت 
محاســبات و ذخیــره ســازی آن بایــد بــه لبــه شــبکه منتقــل 
شــوند. در آینــده ارائه دهنــدگان در مراکــز داده لبــه، 
قــدرت پــردازش و برنامــه هــای نــرم افــزاری مــورد نیــاز را 
ــرار  ــترس ق ــان( در دس ــه داده و زم ــاس ب ــای حس )برنامه ه
می دهنــد. ایــن تنهــا راه بــرای بــه حداقــل رســاندن زمــان 
ــز داده و  ــان مرک ــیر می ــاس، در مس ــای حس ــال داده ه انتق

ــت. ــترکین  اس مش

رویکردهای جدید در بازار
ــه  ــر ب ــط 5G منج ــده توس ــاد ش ــوی ایج ــر الگ ــن تغیی ای
ــه  ــبکه، برنام ــی ش ــه طراح ــدی در زمین ــای جدی رویکرده

فیبرنوری در مقایسه با  رادیو ماکروویو قدیمی در حال گسترش است آنتن سلول کوچک

ــواع  ریــزی شــبکه و راهکارهــای زیرســاختی مــی شــود. ان
ــرای  ــاری، ب ــای تج ــدل ه ــات و م ــدگان خدم ــه دهن ارائ
مدیریــت تغییــرات و تأمیــن تقاضاهــا کمــک خواهنــد کــرد.

 5G بــرای مثــال شــرکت هــای بــزرگ، شــبکه هــای
خصوصــی را بــرای ارتباطــات و فرآیندهــای موردنیــاز 
ــی  ــود، یعن ــد خ ــای بان ــرده و پهن ــاد ک ــرکت ایج ــاص ش خ
ــد.  ــی کنن ــن م ــور تأمی ــن منظ ــرای ای ــای 5G را ب فرکانس ه
ایــن مــورد در حــال حاضــر در برخــی از کشــورهای اروپایــی 
 5G وجــود دارد کــه در آن هــا اولیــن شــبکه هــای بــی ســیم
ــا پردیس هــای شــبکه، در حــال آزمایــش هســتند. یکــی  ی
از آزمایــش هــای پیچیــده، قابلیــت همــکاری میــان تأمیــن 
ــر نهایــی صنعتــی  کننــدگان سیســتم هــای مختلــف و کارب
ــوص IoT/5G در  ــه مخص ــط برنام ــه توس ــت ک ــه اس مربوط
ــا اســتفاده از 5G، مــی تــوان دنیایــی  حــال انجــام اســت. ب
ــده  ــی ش ــای طراح ــا و راهکاره ــه ه ــد از برنام ــال جدی کام

ــاخت. س

اپراتورهــای کالســیک شــبکه تلفــن همــراه کــه اکنــون بــه 
تدریــج در زیرســاخت هــا و موقعیــت هــای آنتــن دهــی خود 
بــا فنــاوری 5G بــه روز مــی شــوند بایــد آنتــن هــای جدیــد 
را بــا شــبکه هــای فیبرنــوری تعویــض کننــد. بــا توجــه بــه 
ــده  ــبکه ها در آین ــن ش ــت، ای ــان و ظرفی ــای زم محدودیت ه

تنهــا شــبکه هــای فیبرنــوری نخواهنــد بــود.

اپراتورهــا از ظرفیــت شــبکه هــای فیبــر نــوری موجــود بــه 
طــور فزاینــده ای اســتفاده مــی کننــد. آن هــا ب اپراتورهــای 
شــبکه ثابــت، بخــش هــای FTTH و CATV، اتصــاالت 
دیتاســنترهای خصوصــی، شــبکه هــای فیبــر نــوری، 
ــتند. ــی هس ــه ای متک ــی و منطق ــات محل ــن و خدم راه آه
ــرده،  ــف ک ــای 5G را کش ــت ه ــازار فرص ــد ب ــاالن جدی فع

ظرفیــت فیبــر نــوری را گســترش داده و ســپس آن هــا را بــه 
اپراتورهــای شــبکه تلفــن همــراه اجــاره مــی دهنــد. آن هــا 
ــی طــرف« خواهنــد شــد. شــرکت هــای برجــی  ــان ب »میزب
)مالــک هــا، اپراتورهــای ارتباطــات یــا دکل هــای رادیویــی( 
ــل  ــات موبای ــدگان ارتباط ــن کنن ــا تامی ــر ب ــال حاض در ح
همــکاری مــی کننــد. آن هــا همچنیــن بــا پیشــرفت عرصــه 
5G، کارهــای جدیــدی بــه عهــده مــی گیرنــد و مــدل هــای 

تجــاری را توســعه مــی دهنــد.

در اینجا می خواهیم نگاهی دقیق به دو مدل بیندازیم.

مدل »میزبان خنثی«
ــژه در ایــاالت متحــده  ــه وی یکــی از مفاهیــم جدیــد، کــه ب
ــی  ــان ب ــوم میزب ــده، مفه ــات ش ــال اثب ــتان کام و انگلس
ــته  ــا هس ــی ب ــبکه ارتباط ــک ش ــان ی ــت. میزب ــرف اس ط
ــت  ــی از راه دور اس ــای دسترس ــاخت ه ــه و زیرس ــوری، لب ن
ــن  ــبکه تلف ــای ش ــد. اپراتوره ــی کن ــود را اداره م ــه خ ک
همــراه در مســیرهای مخصــوص ظرفیــت شــبکه نــوری را از 
ایــن ارائــه دهنــدگان خدمــات اجــاره مــی کننــد. بــه ایــن 
ترتیــب، آن هــا در ســرمایه گــذاری در زیرســاخت، ســخت 
افــزار سیســتم، هزینــه پرســنل و بهــره بــرداری و نگهــداری 
ــعه  ــرای توس ــا ب ــن آن ه ــد. بنابرای ــی کنن ــی م ــه جوی صرف
ــرم  ــای ن ــته ه ــه بس ــد، تهی ــای جدی ــه ه ــی برنام و بازاریاب
ــد.  ــی گیرن ــه م ــانه ای بودج ــوای رس ــد و محت ــزاری جدی اف
اپراتورهــای شــبکه تلفــن همــراه مــی خواهنــد در توســعه 
ــط  ــا محی ــد 5G، خصوص ــای جدی ــه ه ــرای برنام ــازار ب ب
ــتری )5G Wireless Enterpris(  و  ــه ای مش ــودآور و حرف س
ــد. ــز کنن ــی خــود، تمرک ــران نهای ــا کارب تعامــل مســتقیم ب

ــنتی و  ــرداری س ــره ب ــاخت و به ــت س ــل در نهای ــن عم ای
ــش  ــه چال ــی را ب ــای مخابرات ــرکت ه ــط ش ــی توس قدیم

ــید. ــد کش خواه
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شــخص ثالــث بــا ایجــاد معمــاری، اتصــال و خدمــات شــبکه، 
ــداری  ــدازی و نگه ــبکه را راه ان ــمت ش ــن قس ــم تری مه
از  را  زنجیــره  کل  می توانــد  خنثــی  میزبــان  می کنــد. 
ــک  ــوان ی ــه عن ــوری ب ــی فیبرن ــبکه اصل ــه ش ــا ب آنتن ه
ــده،  ــد. در آین ــه کن ــه ای تهی ــک مرحل ــد ی ــرویس خری س
ــده  ــف ش ــبکه های تعری ــد ش ــن می توان ــان همچنی میزب
توســط نــرم افــزار را تحقــق بخشــد و ظرفیت هــای مربوطــه 
ــه  ــا، ب ــرایط و تقاض ــه ش ــته ب ــپس بس ــد، س ــظ کن را حف
اپراتورهــای مختلــف شــبکه تلفــن همــراه اختصــاص داده و 

ــود. ــدی می ش ــاس بن مقی

جــدا از ظرفیــت هــای ذکــر شــده بــرای فیبرنــوری، 
ــان  ــک میزب ــه کار ی ــتر در نمون ــات بیش ــا و خدم راهکار ه
ــک  ــا ی ــه اختصاصــی ی ــس هــای اضاف خنثــی شــامل فرکان
محــدوده خــاص فرکانــس بــرای موقعیــت هــا و برنامــه هــای 
ــا  ــکان ی ــر م ــی ب ــی مبتن ــش رادیوی ــک، پوش ــلول کوچ س
بــرای مثــال، فنــاوری انتقــال و دریافــت اختصاصــی مربــوط 

ــت.  ــداد اس ــه روی ب

ــی  ــز پیچیدگ ــر نی ــخاص درگی ــداد اش ــال، تع ــن ح ــا ای  ب
ــکاری را  ــد و هم ــی ده ــش م ــاری را افزای ــای تج ــدل ه م
ضــروری مــی کنــد. ایجــاد یــک عرضــه 5G ملــی یــا منطقــه 
ــژه در  ــه وی ــن، ب ــرای همــه طــرف، ســودمند اســت. ای ای ب
ــدق  ــف ص ــای مختل ــه ه ــا و منطق ــه ه ــهرها، محل ــورد ش م
ــزرگ درخواســت خدمــات  ــرا شــرکت هــای ب مــی کنــد زی

ــد. 5G دارن

گزینه ای برای ارائه دهندگان خدمات
ــون  ــده تلویزی ــه دهن ــد ارائ ــی توان ــی م ــان خنث ــک میزب ی
ــبکه  ــه ش ــدگان پروان ــرای دارن ــد.این ب ــابق باش ــی س کابل
هــای خصوصــی و عمومــی بــا زیرســاخت هــای خــاص نیــز 
امــکان پذیــر اســت. بــه همیــن ترتیــب، بانــک هــا یــا ارائــه 
ــا زیرســاخت هــای  دهنــدگان خدمــات فنــاوری اطالعــات ب
ــه  ــن ارائ ــد. ای ــهیم ان ــه س ــن قضی ــم در ای ــود ه ــاص خ خ
ــی،  ــای کابل ــبکه ه ــوری و ش ــازار دارای فیبرن ــدگان ب دهن
دیتاســنترها، گــره هــای توزیــع، نقــاط دسترســی و اتصاالت 
توســعه یافتــه بــرای انتقــال نیــرو و داده هســتند کــه از قبل 
ــاط داغ«  ــوال در »نق ــاق معم ــن اتف ــد. ای ــود ان ــا موج در آنج
شــهر و ســایر مناطــق شهرســتانی اتفــاق مــی افتــد. ایــن 
دارایــی هــا مــی تواننــد بــرای ارائــه ظرفیــت هــای خــاص 
ــات  ــردازش و خدم ــدرت پ ــبکه، ق ــای ش ــرش ه ــبکه، ب ش

ــوند. ــتفاده ش ــث اس ــخاص ثال ــه اش ــزاری ب ــرم اف ن

معمــاری هــا و مــدل هــای تجــاری میزبــان خنثــی در ســطح 
ــب  ــیار مناس ــهری بس ــق ش ــرای مناط ــوال ب ــی، معم محل

ــتند. هس

ــب و کار،  ــای کس ــدل ه ــی« و م ــان خنث ــاری »میزب معم
معمــوال بــرای مناطــق محلــی و شــهری بــا بســیاری 
ــی،  ــای خنث ــان ه ــا میزب ــک 5G ب ــای کوچ ــلول ه از س
ــه دهنــدگان  اپراتورهــای شــبکه تلفــن همــراه و دیگــر ارائ
خدمــات مــی تواننــد مــکان هــای غیرمتمرکــزی را پوشــش 
ــه  ــا ب دهنــد کــه اغلــب، هنــوز منتظــر توســعه هســتند. ت
ــای  ــه ه ــا هزین ــی و ی ــع فن ــا از موان ــایت ه ــن س ــروز ای ام
ــات 5G را  ــکان خدم ــد ام ــدل جدی ــد. م ــی برن ــج م ــاال رن ب
ــرای اپراتورهــای شــبکه تلفــن  در چنیــن مــکان هایــی را ب
همــراه، بــدون اســتفاده از ســرمایه خــود ایجــاد مــی کنــد.

یــک گزینــه جالــب: در زمــان ایــده آل، یــک میزبــان خنثــی 
مــی توانــد طیــف 5G اکتســابی خــود را بــرای ســود بیشــتر 
ــا  ــه یــک شــرکت عالقه منــد، ادغــام کننــده سیســتم و ی ب

حتــی خــود MNO، بفروشــد.

مدل »شرکت برج«
ــی  ــای دکل رادیوی ــار اپراتوره ــز در کن ــری نی ــرد دیگ رویک
یــا همــان شــرکت هــای بــرج ســاز وجــود دارد کــه معــروف 
ــاه ســیگنال  ــه دلیــل دامنــه کوت اســت. شــبکه هــای 5G ب
ــه  ــد ب ــس جدی ــق فرکان ــی از مناط ــی در برخ ــای رادیوی ه
ــه  ــاص، ب ــای خ ــرویس ه ــای س ــرخ داده و نیازه ــل ن دلی
  tightly meshed antennaهــای سیســتم  از  بســیاری 
احتیــاج دارنــد. تخمیــن زده مــی شــود کــه پوشــش مــورد 
نیــاز  5G در مقایســه بــا 4G، بــه هفــت تــا ده برابــر ســلول 
ــا  ــن ه ــد. ای ــاز دارن ــه نی ــای مربوط ــت ه ــی و موقعی رادیوی
ســلول هــای کوچکــی هســتند کــه قطــر آن هــا بیــن ده تــا 

ــر اســت. چنــد صــدم مت

5G پتانسیل ارائه دهندگان در بازار
ــد،  ــح داده ش ــاال توضی ــه در ب ــی از 5G ک ــم ناش ــر پارادای تغیی

ــاز  ــد ب ــدگان جدی ــه دهن ــواع ارائ ــرای ان ــی را ب ــای جذاب فرصت ه

ــی  ــان خنث ــق میزب ــبکه از طری ــه ش ــف از ارائ ــن طی می کند.ای

ــای  ــد. گزینه ه ــر می باش ــی متغی ــات رادیوی ــا عملی ــه، ت گرفت

دیگــر از طریــق مشــارکت عمومــی و خصوصــی، مدل هــای 

گســترده تجــاری، خدمــات و شــبکه هــای خصوصــی 5G از 

ــردد.  ــاد می گ ــود ایج ــات موج ــا و موسس ــرکت ه ش

ارائه دهندگان بالقوه بازار:

- شهرها و تاسیسات

- خدمات فناوری اطالعات، دیتاسنترها

- ارائه دهندگان تلویزیون کابلی

- شرکت های امالک و مستغالت

- مراکز خرید، مراکز برگزاری مراسم و کنگره ها

- تبلیغات در فضای باز

- فرودگاه ها، ایستگاه ها، بندرها

- اپراتورهای بزرگراه

- دانشگاه ها، مقامات

- ایستگاه های تلویزیونی، ناشران روزنامه ها

- شرکت های بزرگ صنعتی

- سرمایه گذاران خصوصی

فوکوس
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ــی  ــن را م ــای آنت ــی دکل ه ــای مخابرات ــرکت ه ــع ش در واق
ــص  ــای متخص ــی، اپراتوره ــع زمان ــن مقط ــا در ای ــازند ام س
ــرج، ایــن مســئولیت هــا  ــا شــرکت هــای ب دکل رادیویــی ی
ــراه،  ــن هم ــبکه تلف ــای ش ــد. اپراتوره ــی دهن ــام م را انج
دکل هــای خــود را بــه چنیــن شــرکت هایــی مــی فروشــند 
و و از آن هــا دوبــاره اجــاره مــی کننــد. ایــن کار کــه بیشــتر 
از زیرســاخت هــا مــورد توجــه هســتند، موجــب نقدینگــی 
ــات  ــوالت و خدم ــعه محص ــا، توس ــذاری ه ــرمایه گ ــرای س ب

ــود. ــی ش ــتر م بیش

شــرکت هــای بــرج، زیرســاخت هــا را اداره مــی کننــد و بــه 
ــه  ــد. ن ــر عهــده مــی گیرن تدریــج مســئولیت بیشــتری را ب
ــی،  ــده فعل ــب ش ــای نص ــتم ه ــرد سیس ــرای عملک ــا ب تنه
ــود در  ــای موج ــت ه ــا موقعی ــرای ارتق ــن ب ــه همچنی بلک
ــاخت  ــزی و س ــه ری ــعه، برنام ــرای توس ــی ب ــده و حت آین
ــه  ــه 5G( ب ــه عرض ــژه در زمین ــه وی ــد )ب ــایت های جدی س
مشــاوره و تبــادل تجربــه نیــاز داریــم. زیــرا ایــن موضوعــات 
ــی  ــای دکل رادیوی ــرای اپراتوره ــدی را ب ــای جدی ــش ه چال
ــه  ــتر در ارای ــروز بیش ــه ام ــا ب ــه ت ــد، ک ــی کنن ــاد م ایج
خدمــات عملیاتــی متمرکــز بــوده انــد. بــرای توســعه بیشــتر 
ســایت هــا، بــه تخصــص در زمینــه فــن آوری هــا و معامــالت 
ــرج  ــای ب ــرکت ه ــه از ش ــانی ک ــم. کس ــف الزم داری مختل
اجــاره مــی شــوند، سفارشــات را بــرای نســخه هــای کامــل 
ــای  ــایت ه ــواع س ــرای ان ــات ب ــای خدم ــته ه ــه بس و تهی
ــن  ــب بی ــادل مناس ــن تع ــد. یافت ــی دهن ــه م ــاص را ارای خ
اســتاندارد ســازی و شــخصی ســازی راه حــل هــا، بســیار پــر 
اهمیــت اســت. مســئولیت دعــوت بــه مناقصــه و انتخــاب راه 
حــل هــای سیســتم، ارزیابــی پیشــنهادات فنی و محاســبات 
پیچیــده هزینــه هــا، از اپراتورهــای شــبکه تلفــن همــراه بــه 

ــرج منتقــل مــی شــود. شــرکت هــای ب

ایــن هــا برخــی از چالــش هــا هســتند، امــا تعــداد زیــادی 
مزیــت هــم وجــود دارد:

ــد.  ــاص دارن ــن خ ــک آپش ــی ی ــای دکل رادیوی - اپراتوره
ــی را در  ــی فعل ــای عملیات ــه ه ــد هزین ــط بای ــدا، فق در ابت
نظــر بگیرنــد. ســپس رقبــای جدیــد قبــل از ورود بــه بــازار 
مجبــور مــی شــوند اول از موانــع ســرمایه گــذاری بــاال عبــور 

کننــد.

- اپراتورهــای دکل رادیویــی مــی تواننــد خدمــات میزبانــی 
را بــه چندیــن اپراتــور شــبکه تلفــن همــراه ارایــه بدهنــد. 
اشــتراک اجــازه مــی دهــد تــا درآمــد چندیــن برابــر شــود و 

ســرمایه گــذاری هــا در چندیــن پــروژه پخــش گــردد.

خدمات مشاوره ای تخصصی مورد نیاز
ــات  ــازار ارتباط ــت ، ب ــده اس ــان داده ش ــه نش ــور ک همانط
ســیار فرصــت هــای شــگفت انگیــزی را بــرای ایجــاد ارزش 
ــد  ــاد خواه ــده ایج ــای آین ــال ه ــی در س ــا اضاف ــد ی جدی

کــرد. بــا ایــن وجــود، شــبکه هــای 5G یــک امــر پیچیــده 
هســتند. مســئوالن بــا طیــف وســیعی از فناوری هــا، مســائل 
ــناخته  ــای ناش ــش ه ــیاری از چال ــی و بس ــی و مال حقوق
ــه همیــن دلیــل اپراتورهــای  ــرو خواهنــد شــد. ب دیگــر روب
ــرای  شــبکه بایــد در مراحــل اولیــه، پشــتیبانی تخصصــی ب
پروژه هــای 5G خــود پیــدا کننــد. بــه ایــن ترتیــب، آن هــا 
از هزینــه هــای غیــر ضــروری و خطــرات آینــده جلوگیــری 

مــی کننــد.

ــک  ــی از ی ــش های ــه بخ ــد ک ــی افت ــی م ــاق زمان ــن اتف ای
زیرســاخت، تجهیــزات، یــا رابــط هــا، فقــط بــا تالشــی قابــل 
توجــه بتواننــد متناســب بــا نیازهــای جدیــد ســازگار شــوند.

ــه  ــا ب ــن ه ــه ای ــد. هم ــی ده ــه م ــه ای نتیج ــاوره حرف مش
ــتگی  ــه بس ــل اولی ــب در مراح ــی مناس ــل فن ــن راه ح تعیی
ــوارد  دارد. از یــک طــرف، اپراتورهــای دکل در بســیاری از م
بــه زیرســاخت هــای سفارشــی بــا هزینــه بهینــه شــده نیــاز 
ــن  ــت، ای ــن اس ــه ممک ــا ک ــا آنج ــر، ت ــرف دیگ ــد. از ط دارن
فنــاوری بایــد اســتاندارد شــود تــا بتوانــد پــروژه هــا را بــه 

ســرعت اجــرا کنــد.

ــدی  ــای کلی ــایت ه ــوال س ــی معم ــات عموم ــهرها و خدم ش
ــرای گســترش شــبکه ســلول هــای  ــادی، مخصوصــا ب و بنی
ــن  ــد. ای ــی کنن ــم م ــوری فراه ــت فیبرن ــک 5G، ظرفی کوچ
ــا،  ــده، لوله ه ــتفاده نش ــوری اس ــای فیبرن ــل ه ــامل کاب ش
ــای  ــه ه ــی، جعب ــراغ راهنمای ــان، چ ــای خیاب ــراغ ه چ
ــفورماتور،  ــای ترانس ــن ه ــی، کابی ــای تبلیغات ــرق، تابلوه ب

ــود. ــی ش ــه م ــع تغذی ــوع و منب ــاختمان های متن س

ــن  ــا تعیی ــیار ی ــات س ــن آوری ارتباط ــوال در ف ــا معم آن ه
ــام  ــرای ادغ ــود، ب ــای خ ــاخت ه ــول در زیرس ــای معم نیازه
در جهــان 5G، تخصــص کافــی ندارنــد. ایــن دلیــل دیگــری 
اســت کــه آن هــا بایــد از تخصــص خارجــی اســتفاده کننــد.

4G 5 باG مقایسه

چشم اندازهای جدید با 5G برای شرکت های برج و اپراتورهای شبکه برق
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)5G( 5 دانش درباره ی مسیر به سوی اینترنت نسل
ایــن  نکنیــد!  طــی  به تنهایــی  را   5G اینترنــت  مســیر 
ــد.  ــنهاد می کن ــه R&M پیش ــت ک ــزی اس ــان چی ــًا هم قطع
مشــارکت های  تخصصــی،  و  دوراندیشــانه  مشــاوره های 
ــت در  ــری درس ــازار در تصمیم گی ــدگان ب ــه گردانن ــعه ای ب توس

مراحــل اولیــه کمــک می کنــد.

موضوعــات  در  می توانــد   R&M شایســتگی  و  خدمــات 
شــود: گنجانــده   5G زیرســاخت 

در  تجربــه  کســب  اشــتراک گذاری:  بــه  دانــش 
ــای  ــای پروژه ه ــزا و راهکاره ــل اج ــد و تحوی ــزی ، تولی برنامه ری
ــعه  ــٔه توس ــه درزمین ــرات ازجمل ــش مخاب ــاختی در بخ زیرس
ــد )FTTx(، آگاهــی و در نظــر گرفتــن اســتانداردهای  ــای بان پهن

ــره.  ــی و غی ــررات محل ــن مق ــت ، همچنی ــه صنع ــوط ب مرب

ــا  ــوژی ب ــبکه و توپول ــروع ش ــع ، ش ــتیبانی جام ــاوره: پش مش
نمونه هــای کســب وکار و  و همچنیــن توســعه  برنامه ریــزی 
ــکان  ــازار و م ــل ب ــترده ای از تجزیه وتحلی ــف گس ــور. طی اپرات
راهــکار   به عنوان مثــال،  ارزیابــی،  و  مشــخصات  طریــق  از 
ــا انتخــاب شــرکای مناســب پــروژه  ــوری ت زیرســاخت شــبکه ن

ــی. محل

ــارکت های  ــا و مش ــکاری در پروژه ه ــت هم ــه روی: مدیری میان
دولتــی و خصوصــی

فنــاوری: راهــکار فیبــر نــوری مــاژوالر بــرای فنــاوری شــبکه 
ــال   ــاوری اتص ــوژی FTTx، از فن ــام توپول ــال از R&M تم و اتص
فضــای بــاز در آنتــن دهــی ، پایانــه ، مســیریابی کابــل در داخــل 
ــتی  ــی و پش ــال جلوی ــای اتص ــاختمان ها ، راه کاره ــارج س و خ

راهکارهای اتصالی R&M در فضای باز برای عرضه آینده 5G در حال آماده سازی است.

ــزرگ در  ــاس ب ــوری در مقی ــع ن ــتم های توزی ــا  سیس ــه ت گرفت
ــش  ــه را پوش ــز داده لب ــا مراک ــزی ی ــر مرک ــی دفت ــزی اصل مغ

می دهــد.

ــب  ــتم های مناس ــزا و سیس ــاب اج ــتم: انتخ ــام سیس ادغ
ــردی  ــای کارب ــام ناحیه ه ــبکه. ادغ ــای ش ــه الیه ه ــرای هم ب
خصوصــی،  و  عمومــی  ارتباطــی  شــبکه های  مختلــف: 
ــی  ــای محل ــه ای، کاربرده ــز داده ی حرف ــا و مراک ــبکه های دیت ش

اینترنــت اشــیا، ســاختمان ها و شــهرهای هوشــمند.

تضمیــن کیفیــت: نظــارت بــر ریــز جزئیــات پــروژه، 
پشــتیبانی فنــی در تمــام ســطوح انتقــال داده هــا: فیبــر نــوری، 

ــروژه. ــل پ ــام مراح ــیگنال در تم ــاوری س ــس و فن م

لجســتیک: تحویــل به موقــع تمــام قطعــات بــه محــل 
پــچ  توزیع کننده هــا،  کابینت هــا،  به خوبــی  ساخت وســاز 
ــه  ــده. اضاف ــاژ ش ــش مونت ــا پی ــاژ ی ــای مونت ــا و کابل ه پنل ه
کــردن زنجیــر تأمیــن، انبــار، فروشــگاه وب و داده هــای محصــول 

ــی. ــن نواح ــه ای ــال ب دیجیت

مشــارکت های توســعه ای: R&M راهکارهــای فنــاوری 
ــتریان  ــراه مش ــه هم ــاص را ب ــوالت خ ــده و محص ــاوم در آین مق
خــود طراحــی می کنــد. مهندســی برنامه هــای کاربــردی محلــی 

ــت. ــده اس ــتR&M  ارائه ش ــای کیفی ــاس معیاره ــر اس ب

ــات  ــم عملی ــاژ و تی ــژه ی مونت ــوزش وی ــا آم ــوزش: R&M ب آم
چــه در مــکان چــه از راه دو کمــک می کنــد. پشــتیبانی 
و  مرکــزی  به صــورت   R&M کارکنــان  طــرف  از  تخصصــی 
منطقــه ای بــا اشــاره ای کوتــاه در هــر زمــان در دســترس اســت.

فرصت های تغییر
ــای  ــت. مزای ــام اس ــال انج ــرعت در ح ــه 5G به س ــال ب انتق
ــترده ای  ــف گس ــازی طی ــکان پیاده س ــامل ام ــدی 5G ش کلی
اســت.  اپراتــور  نمونه هــای  و  خدمــات   ، برنامه هــا  از 
ــد،  ــح داده ش ــاال توضی ــه در ب ــور ک ــائل همان ط ــن مس ای

بازاریابــی  و  بهره بــرداری  ســاخت،  در  به عنوان مثــال 
زیرســاخت ها رخ می دهــد. خــواه دکل هــای رادیویــی، 
ــبکه های  ــوری، ش ــر ن ــبکه های فیب ــک، ش ــلول های کوچ س

ــند. ــی باش ــات دسترس ــا خدم ــرکتی ی ش

ــای  ــت ه ــازه واردان فرص ــه ت ــت ک ــان آن اس ــون زم اکن
ــد. ــف کنن ــیار کش ــات س ــازار ارتباط ــی را در ب جالب

اپـراتـورهای شـبکه
عـمومی و خـصوصی

شـبکه ی عـمومی      

توسـعه شـهری

ارتـباط راه آهـن     
خدمات رفاهی 

فوکوس
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 measurement data( ــنج ــرویس داده س ــرکتR&M  س ش
ــد  ــد. ک ــی کن ــه م ــتریان بهین ــرای مش ــود را ب service ( خ

ــک  ــری R&Mلین ــدازه گی ــای ان ــگاه داده ه ــه پای ــه ب QR ک

ــکل و  ــت و پروت ــن کیفی ــای تضمی ــه فرآینده ــده، کلی ش
ــد. ــی کن ــر م ــاده ت ــناد را س اس

strain relief sleeve اتصــاالت R&M اکنــون دارای برچســبی 

اســت کــه دارای کــد ماتریــس و شــماره ســریال اســت. کــد 
را مــی تــوان بــا اســتفاده از تلفــن همــراه و برنامــه اســکنر 
ــزارش وب  ــش گ ــه بخ ــتقیما ب ــک مس ــن لین ــد. ای بخوانی

ــود. ــی ش ــی م ــایت R&M منته س

ــود،  ــری موج ــدازه گی ــج ان ــه نتای ــت ک ــی اس ــن جای ای
ــال را  ــر اتص ــه ه ــوط ب ــات مرب ــایر جزئی ــخصات و س مش
ــریال  ــماره س ــردن ش ــا وارد ک ــرد. ب ــی ک ــوان بازیاب می ت
ــر  ــد. دیگ ــو کنی ــت و ج ــز جس ــر را نی ــد مقادی می توانی
نیــازی بــه برچســب هــای زمــان بــر نیســت. همــه افــرادی 
کــه در ایــن پــروژه شــرکت دارنــد در وقــت، کاغــذ و منابــع 

ــد. ــی کنن ــی م ــه جوی صرف

قابلیت ردیابی به مراحل تولید
 Data Measurement On Deman جدیــد،  ســرویس 
ــل  ــه مراح ــاالت ب ــق اتص ــی دقی ــکان ردیاب ــام دارد و ام ن
ــای  ــره داده ه ــده، ذخی ــد. در آین ــی کن ــم م ــد را فراه تولی
ــر  ــل و تصوی ــایی تداخ ــرای شناس ــوری ب ــری فیبرن اندازه گی

ــود. ــد ب ــر خواه ــکان پذی ــز ام ــطح نی س

ــوالت  ــاد محص ــرای ایج ــزی ب ــه ری ــال برنام R&M در ح

ــد  ــای چن ــل ه ــا و کاب ــه ه ــا، قفس ــل ه ــد پن ــری مانن دیگ
فیبــر بــه ســرویس دیجیتــال خــود اســت. ایــن سیســتم از 
ــن معنــی اســت  ــه ای ــن ب ــدوالر اســت. ای نظــر طراحــی، م
کــه R&M مــی توانــد عملکردهــا را گســترش دهــد و دامنــه 
ــره  ــد. زنجی ــش ده ــداوم افزای ــور م ــه ط ــده را ب وارد ش
ــد و  ــان تولی ــازی زم ــه س ــرای بهین ــا ب ــن، از داده ه تأمی

ــرد. ــد ک ــتفاده خواه ــل اس تحوی
 

ــه  ــادی را ب ــا زی ــدن، مزای ــی ش ــه در دیجیتال ــن مرحل ای
ــد  ــود در ک ــک موج ــد. لین ــی بخش ــتریان م ــران و مش کارب
ــی دارد،  ــری دسترس ــای اندازه   گی ــه داده ه ــا ب ــه تنه QR ن

ــه  ــای مربوط ــم ه ــا و فیل ــار، راهنماه ــده اخب ــه در آین بلک
ــه  ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب ــد. ای ــی ده ــان م ــز نش را نی
ــا  ــی ب ــه راحت ــوان ب ــی ت ــب را م ــتورالعمل های نص دس
اســتفاده از تلفــن همــراه مطالعــه و کار را بســیار آســان تــر 
کــرد. مشــتریان همچنیــن مــی تواننــد پروتــکل هــای خــود 

ــد. ــره کنن را ذخی

ــد.  ــی کردن ــا را معرف ــا ثبــت یک نواخــت داده ه ــه ه کارخان
ــوئیس و  ــای س ــکان ه ــژه در م ــه وی ــگامانه ب ــای پیش کاره
ــه  ــی ب ــرار اســت عرضــه جهان بلغارســتان انجــام شــده و ق

ــد. ــاق بیافت زودی اتف

اندازه گیری دیجیتال
data و ایجاد

پروتــکل هــای انــدازه گیــری روی کاغــذ؟ بــرای همــه کســانی کــه درگیــر یــک پــروژه 
هســتند، )بــرای مثــال نصــب کننــدگان( مســتند کــردن دســتی داده هــای اتصــاالت 
شــبکه خســته کننــده اســت. R&M کاری متفــاوت انجــام مــی دهــد کــه در مرحلــه 

بعــدی دیجیتــال ســازی در کل شــرکت بــه صــدا در مــی آیــد.

اخبار
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فوق العاده سریع
گـسترش شـبکه

ــازار  بزرگتریــن پــروژه زیرســاختی در دهــه هــای گذشــته، در ب

ارتباطــات از راه دور بلژیــک از اواســط ســال 2020 شــروع 

ــب  ــوری جل ــر ن ــه فیب ــور را ب ــه کل کش ــروژه توج ــن پ ــد. ای ش

ــارت  ــرای تج ــر ب ــه )FttH( و فیب ــرای خان ــر ب ــد. فیب می کن

ــت  ــه اینترن ــی ب ــرای دسترس ــت ب ــرعت گیگابی ــا س )FttB(، ب

بــه زودی عــادی مــی شــوند. شــبکه Proximus حــدود 70٪ از 

فیبرنــوری کشــور را پوشــش مــی دهــد و حتــی قصــد دارد فیبــر 

ــد. ــام کن ــا 5G ادغ را ب

یک پیشرو سنتی
شــرکت حمــل و نقــل بلژیــک بــرای ایــن منظــور، حــدود ســه 

ــن  ــی از ای ــت. نیم ــرده اس ــذاری ک ــرمایه گ ــورو س ــارد ی میلی

 Geert Standaert .ــردد ــرا گ ــال 2025 اج ــد از س ــه بای برنام

مدیــر ارشــد فنــاوری Proximus، در مقالــه ای تخصصــی 

ــد » بلژیــک همیشــه در ایجــاد شــبکه هــای پرســرعت  می گوی

ــوده.« ــگام ب پیش

شــبکه هــای فیبــر نــوری قبــال بــه رک هــای خیابــان راه یافتــه 

بودنــد )FttC(. Proximus بــا فنــاوری VDSL، بیشــترین بهــره را 

از مایــل آخــر مســی بــرد. تــا امــروز حــدود ۸5٪ از مــردم بــه 

۳0 مگابیــت در ثانیــه و 50٪ بــه 100 مگابیــت در ثانیــه دسترســی 

دارنــد.

ارزیابی با دقت فراوان
 Geert .ــود ــاد و مدیریتــی خــوب، همــراه ب ــا دقــت زی پــروژه ب

Standaert در مقالــه تخصصــی گفتــه: »شــبکه فیبرنــوری یــک 

فنــاوری کامــال متفــاوت از الیــن مســی مــی باشــد کــه مدتــی 

ــه طــور  ــد ب ــه همیــن دلیــل بای ــا آن کار مــی کنیــم. ب اســت ب

جــدی در مــورد فرآیندهــا  و ابزارهایمــان تجدیــد نظــر کنیــم.«

ــه،  ــه عرض ــود ک ــل ش ــان حاص ــد اطمین ــدا، بای ــان ابت از هم

ــای  ــد. بخش ه ــرف کن ــن را ص ــان ممک ــن زم ــریع تری س

FTTH متعــدد، بایــد بــه آســانی ســاخته و نگهــداری شــوند. 

ــوری را  ــی فیبرن ــل کش ــه کاب ــد ک ــی کن ــا م Proximus ادع

ــورت  ــه ص ــه ب ــی ک ــای خاص ــی ه ــام ویژگ ــا تم ــوان ب می ت

ــای  ــواع واحده ــرد: ان ــازگار ک ــود، س ــی ش ــت م ــی یاف محل

ــا و  ــافت ه ــا، ش ــال ه ــع، کان ــای توزی ــاق ه ــکونی، ات مس

ــا. رک ه

 بزرگتریــن اپراتــور شــبکه بلژیــک در حــال رســیدن بــه ســرعت کامــل اســت. Proximus تــا پایــان ســال 2028 بیــش از 4 میلیــون و 
 R&M از شــرکت PRIME ODF 200 هــزار خانــوار و شــرکت را، بــه شــبکه فیبرنــوری پرســرعت خــود متصــل خواهــد کــرد. پلــت فــرم

ســرعت را در ایــن زمینــه افزایــش مــی دهــد.

موفقیت
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نسبت قیمت به عملکرد
 high-density ــرم ــک پلتف ــی ی ــه ارزیاب ــروه، وظیف ــک گ ی

ــع را داشــت کــه مــی توانســت  ــم هــای اصلــی توزی ــرای فری ب

ــه  ــود. نکت ــتفاده ش ــده اس ــبکه FTTH آین ــاخت ش ــرای س ب

ــر  ــداد فیب ــن تع ــد باالتری ــه بتوان ــود ک ــی ب ــن پنل ــی یافت اصل

ــتفاده  ــل اس ــد و قاب ــته باش ــد رک داش ــر واح ــن را در ه ممک

ــد از: ــم عبارتن ــکات مه ــی از ن ــد. برخ باش

- هزینــه: کــدام یــک از کیــت هــای ســاختمانی را مــی توانیــم 

بــرای اجــرای کارآمــد تــر و مقــرون بــه صرفــه تــر برنامــه هــای 

خــود اســتفاده کنیــم؟ هزینــه مالکیــت چقــدر اســت؟

ــا  ــرد؟ آی ــی گی ــرار م ــاع رک ق ــل در ارتف ــد کاب ــم: چن - تراک

می تــوان انبــوه کابــل هــا را در طبقــات هــای موجــود جــای داد؟ 

ــاند؟ ــل می رس ــه حداق ــی را ب ــای اضاف ــکار، فض ــن راه ــا ای آی

ــا  ــد ت ــه می ده ــی ارای ــع کاف ــرم مناب ــن پلتف ــا ای ــده: آی - آین

بتوانــد تقاضــای آینــده بــرای کابــل هــای فیبرنــوری آنتن هــای 

5G را پوشــش دهــد؟

ــل هــای  ــودن کاب ــا مــدوالر ب ــن پلتفــرم ب ــا ای ــودن: آی ــاز ب - ب

 feeder ســازگار اســت و آیــا کابــل هــای دسترســی historical

جدیــد و توســعه یافتــه بــا 1۹2 فیبــر را نیــز متصــل مــی کنــد؟

ــای  ــی و روش ه ــات عملیات ــول از الزام ــا محص ــات: آی - عملی

مربــوط بــه ایــن زمینــه پشــتیبانی مــی کنــد؟ آیــا اســتفاده از 

اتصــاالت بــرای تکنســین هــا آســان اســت؟ چگونــه مــی تــوان 

الیــاف را بــا تراکــم بســته بنــدی بــاال روی کشــوها متصــل کــرد؟

  FTTH ــورای ــره ش ــواالت را در کنگ ــن س ــخ ای Proximus پاس

آمســتردام در ســال 201۹ پیــدا کــرد. همــان جایــی کــه توزیــع 

ــدازی  ــوری R&M PRIME ODF راه ان ــر ن ــی فیب ــده اصل کنن

ــای ممکــن  ــن رد پ ــل در کمتری ــن تراکــم کاب ــن باالتری شــد. ای

می تواننــد   PRIME اجــزای  کــه  داد  نشــان   R&M اســت. 

ــوند. ــازگار ش ــتری س ــاز مش ــا نی ــه ب بالفاصل

ــورت  ــرعت ۴۸ و پ ــا س ــاال ب ــم ب ــا تراک ــای 1U ب ــل ه ــن پن ای

ــل  ــل )CTU( قاب ــده کاب ــه دهن ــای خاتم LC Duplex و واحده

توزیــع   ،Mechelen در   Seba Service هســتند.  اســتفاده 

کننــده مجــاز R&M اســت کــه مرکــز تــدارکات را بــرای عرضــه 

ــرد و  ــدازی ک ــاختمانی راه ان ــای س ــم ه ــه تی ــری ب انعطاف پذی

ــرد. ــدا ک ــود را پی ــر خ ــورد نظ ــل م ــه Proximus راه ح اینگون

Proximus سازگار شده برای PRIME ODF اجزای

LC Duplex 1 با ۴۸ پورتU یونیت خاتمه کابل ) سمت چپ( پنل خاتمه فیبر
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ــر  ــال تخمی ــان در ح ــر راهب ــال حاض درح
ــتند ــوری هس ــر ن ــیله ی فیب ــه وس ــو ب آبج

اپراتــور شــبکه ی بلژیکــی Proximus از یــک مثــال عملــی 

ــوق  ــا ف ــوری ب ــر ن ــاالت فیب ــای اتص ــف مزای ــرای توصی ب

ــد.  ــی کن ــتفاده م ــک اس ــای کوچ ــرکت ه ــرای ش ــریع ب س

محصــول مــورد بحــث آبجــو اســت - چیــزی کــه در بلژیــک 

بســیار محبــوب اســت.

ــی  ــنت رم ــردام س ــه نوت ــروف صومع ــازی مع ــراً آبجوس اخی

ــت آورده  ــه دس ــوری ب ــر ن ــال فیب ــک اتص ــورت ی روچف

ــو  ــی آبج ــدگان اصل ــد کنن ــر تولی ــال حاض ــت. در ح اس

ــد.  ــی کنن ــود را دیجیتال ــد خ ــای تولی ــد فراینده می توانن

ــال  ــات و انتق ــاوری اطالع ــی فن ــت طراح ــف وضعی ــه لط ب

پایــدار ســیگنال فیبــر نــوری، کتــری هــای تخمیــر 

ــوند. ــارت ش ــا نظ ــاده ی ــه کار افت ــد از راه دور ب می توانن

ــد.  ــی کن ــی م ــی آن قدردان ــانتوس از راحت ــر س ــوت گوم اب

ــدارد  ــه ســرپناه شــبانه روزی ن آبجوســازی دیگــر نیــازی ب

امــا راهبــان هنــوز مــی تواننــد از کیفیــت آبجــو اطمینــان 

حاصــل کننــد. یــک برنامــه تلفــن هوشــمند اجــازه دخالــت 

مســتقیم در تولیــد را مــی دهــد و ایــن یــک مزیــت رقابتــی 

قابــل توجــه بــرای آبجوســازی اســت.

بهترین راهکار برای ما
ــا  ــع ب ــوب نوزی ــروژه »چهارچ ــروه پ ــو گ ــر عض ــتفان کمبی اس

چگالــی بــاال« بــود، کــه یــک پلتفــرم بــا چگالــی بــاال را بــرای 

ــص  ــرد. او متخص ــی ک ــع ارزیاب ــی توزی ــای اصل ــوب ه ــار چ چه

ــبکه در  ــدازی ش ــبکه و راه ان ــی ش ــال و مهندس ــزات انتق تجهی

ــرد. ــه ک ــا R&M مصاحب ــت و ب Proximus اس

 R&M از PRIME ODF چه چیزی را درباره ی
بیشتر دوست داشتید؟

ــا  ــه ب ــی را در مقایس ــل کش ــم کاب ــی، PRIME تراک ــر فن از نظ

ــا ایــن حــال ، مــا  ــر مــی کنــد. ب پلتفــرم هــای قدیمــی دو براب

SC/ بایــد بپذیریــم کــه مــا در حــال حاضــر بــه جــای اتصــاالت

ــی از  ــه بخش ــم. البت ــی کنی ــاالت LC/APC کار م ــا اتص APC ب

ــا  ــه م ــط Seba و R&M ب ــه توس ــت ک ــتیبانی اس ــکار  پش راه

 Proximus ــه ــتیم ک ــل داش ــال  تمای ــا کام ــود. م ــی ش ــه م ارائ

ــرای نیازهــای  ــن راهــکار را ب ــه آنهــا بهتری ــم ک را متقاعــد کنی

ــد. مــا دارن

آیا می توانید تجربیات خود را با تیم R&M در 
مورد تطبیق محصوالت نهایی توصیف کنید؟

یــک محصــول اســتاندارد چیــزی اســت کــه در صــورت وجــود 

بــه نــدرت مــی توانیــد از آن اســتفاده کنیــد. مــا بایــد گذشــته 

ــاص  ــای خ ــی ه ــبکه ویژگ ــور ش ــر اپرات ــم و ه ــر بگیری را در نظ

ــرآوردن  ــرد و در ب ــوع را درک ک ــن موض ــود را دارد . R&M ای خ

ــتری  ــتیبانی مش ــود. پش ــر ب ــاف پذی ــیار انعط ــا بس ــای م نیازه

ــی. بســیار عال

تیم های شما در این زمینه به شما چه چیزی 
گزارش می دهند؟

ــب  ــت. صاح ــود داش ــت وج ــداری مقاوم ــدا مق ــوب ، در ابت خ

ــت واحــد  ــد مدیری ــر و روش جدی ــی فیب ــورد چگال نظــران در م

ــام  ــس از انج ــا پ ــتند. ام ــی داش ــل ایده های ــل ، از قب ــه کاب پایان

ــروژه ی  ــک پ ــام ی ــگاهی و انج ــای آزمایش ــت ه ــی تس برخ

ــد. ــه ش ــد پذیرفت ــب جدی ــگاهی، روش نص آزمایش

ــه را  ــواد اولی ــدی م ــور ج ــه ط ــا ب ــاه از االن، م ــه م ــرای ن ب

آزمایــش کــرده ایــم و بازخوردهــای منفــی کمــی داشــتیم. ایــن 

نشــانه خوبــی اســت. نکتــه مثبــت دیگــر ایــن اســت کــه هیــچ 

تاخیــری در تحویــل حتــی در شــدیدترین مرحلــه شــیوع کرونــا 

وجود نداشت. 

فیبرنوری پرسرعت در خانه: پروکسیموس تصمیم دارد تا سال 202۸، 70 درصد خانه های بلژیک را از فیبر تامین کند.

موفقیت
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ــو  ــه ژن ــه دریاچ ــرف ب ــذاب مش ــه ای ج ــر شیش ــی تئات آمف

هــزاره جاذبــه جادویــی داردومرکــز ماموریــت تجــارت و رویــداد 

ــت. ــوزان اس ــارج از ل ــگارد در خ آوان

ــه  ــد ب ــی توانن ــاری م ــن معم ــر گرفت ــا در نظ ــدگان ب بازدیدکنن

ســادگی احســاس کننــد کــه نــوع جدیــدی از ســبک زندگــی را 

تجربــه خواهنــد کــرد. هــر کســی کــه وارد ســاختمان می شــود 

ــر  ــه نظ ــذارد. ب ــی گ ــدم م ــر ق ــده ای دلپذی ــه آین ــگار ب ان

ــی  ــرایط کار، زندگ ــزات ، ش ــاوری ، تجهی ــی ، فن ــد طراح می رس

و ارتباطــات و فرهنــگ خدمــات بــرای هــزاره پیــش رو از آینــده 

باشــد.

و  معتبرتریــن  »مــا  گویــد:  مــی  گــذار  ســرمایه  ایــن 

ــم.  ــرده ای ــاد ک ــوئیس ایج ــاختمان را در س ــن س مبتکرانه تری

ــه طــرز قانــع کننــده ای اجــرا  اصــل »یــا بهتریــن یــا هیــچ« ب

ــد. ش

کابل کشی برای آینده
ــراه  ــه هم ــاال، R&M ب ــطح ب ــتانداردهای س ــت اس ــا رعای ب

شــرکای پــروژه بــرای توســعه زیرســاخت شــبکه پیچیــده بــرای 

ارتباطــات، فنــاوری اطالعــات ، برنامــه هــای کاربــردی دیجیتــال 

ــد. ــکاری کردن ــاختمان هم ــاوری س ــدد و فن متع

ــه  ــه توصی ــرات )backbone ( ب ــتون فق ــزی س ــه ری در برنام

R&M ، کابل کشــی Singlemode در اولویــت قــرار گرفــت.

ــا  ــی ب ــی مس ــل کش ــتم کاب ــک سیس ــه ، ی ــر دوازده طبق در ه

متــد جدیــد اجــرا مــی شــود )سیســتم ISO 6/A از R&M( ایــن 

ــت 10 و  ــتفاده از اترن ــرای اس ــاختی ب ــوان زیرس ــه عن ــل ب راه ح

25 گیگابیــت، بهتریــن عملکــرد را بــرای آینــده ارائــه می دهــد. 

ــاد  ــبکه ایج ــرد ش ــی از عملک ــای باالی ــته ه ــه خواس در نتیج

شــد. ایــن شــبکه ســیگنال هــای کنترلــی را بــه جلــوی شیشــه 

ــک  ــو الکتروکرومی ــاوری نان ــه فن ــی ک ــد، جای ــل می کن منتق

ــد. ــم می کن ــور را تنظی ــزان ن می

ــال  ــه انتق ــاز ب ــل کار، نی ــای کاری ، 1500 مح در ادارات و فضاه

اطالعــات بــی نظیــر دارد ماننــد ده اتــاق کنفرانــس ، شــرکت های 

ــای،  ــز داده، وای ف ــی، مرک ــا 500 صندل ــش ب ــالن نمای ــا، س نوپ

نمایشــگرهای دیجیتــال و فنــاوری ســاختمان هوشــمند. از نظــر 

ــر  ــران فرات ــارات کارب ــبکه، Millennium  از انتظ ــی ش کابل کش

مــی رود.

Millennium
منتظر موارد غیر منتظره باشید

Millennium یکــی از جدیدتریــن ســاختمان های ســوئیس اســت 

کــه تجهیــزات درجــه یــک شــبکه آن ازمحصوالت R&M اســت. 

موفقیت

شرکای این پروژه
- معماری: استودیو گروه معماری و شهرسازی SA، لوزان

 RTM SA برنامه ریزی فنی: تکنیک های چندگانه -

Réalisations، مارتینی

 Electro کابل کشی ساختمان: کنسرسیوم -

 Bouygues R&M متشکل از شرکای ،Millennium

، SPIE

R&M راهکار
MPO سینگل مود، 20 کیلومتر، اتصال  OS2 کابل کشی -

- کابل های فیبر نوری هماهنگ با رنگ برای شناسایی مسیرهای 

انتقال

- کابل کشی مسی Cat.7A، 200 کیلومتر، پنل های HD، اتصال 

Cat.6A ISO

- طراحی ویژه مدیریت کابل برای کابل های برق

R&M FO خدمات اتصال و اندازه گیری از تیم -
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خانه جدید BMW در ژاپن

پــارک تجــاری Goodman، خانــه جدیــد BMW، دقیقــا همــان 

چیــزی اســت کــه تولیدکننــدگان برتــر بــه دنبــال آن هســتند. 

ــگاه  ــده و پای ــردی برنامه ریزی ش ــورت راهب ــه به ص ــاوری ک فن

لجســتیکی، در وســط منطقــه شــمالی اســتان چیبــا کــه ازنظــر 

ــت.  ــه اس ــت، قرارگرفت ــعه یافته اس ــیار توس ــادی بس اقتص

ــهر  ــا، در ش ــرودگاه توکیو_ناریت ــو و ف ــن توکی ــکان بی ــن م ای

ــت  ــرای هف ــداوم ب ــور م ــه به ط ــن منطق ــرار دارد. ای ــای ق ایزن

ــن،  ــی در ژاپ ــرای زندگ ــکان ب ــن م ــدی بهتری ــال در رتبه بن س

ــگفتی  ــگاه ش ــک آن منزل ــارک نزدی ــت. پ ــر اس ــه برت دارای رتب

ــن  ــی ژاپ ــالس کوه ــت گی ــن درخ ــاله، بزرگ تری ــی ۳00 س طبیع

ــت. اس

فضا برای برندهای بین المللی
ــخاوتمندانه  ــی س ــا فضای ــالک Goodman در اینج ــروه ام گ

بــرای برندهــای جهانــی ایجــاد می کنــد. این یــک مرکــز 

مناســب بــرای تجــارت،کار وزندگــی بــرای متخصصــان فنــاوری 

 ، BMW ــار ــود. در کن ــد ب ــروش خواه ــدارکات و ف ــات ، ت اطالع

چندیــن مــارک جهانــی نیــز در ایــن مــکان مستقرشــده اند کــه 

بــه زودی مســاحتی بالغ بــر ۹00000 مترمربــع را پوشــش خواهنــد 

داد و شــامل برندهــای Google، Esprit، Zalando، و متخصصان 

.Kühne + Nagel و Schenker DB ــد ــتیک مانن لجس

ــی،  ــتأجر اصل ــوان مس ــای BMW به عن ــا فروش ه ــه ۴، ب مرحل

ــد.  ــاح ش ــر 2020 افتت ــاری در اکتب ــارک تج ــرقی پ ــمت ش قس

ــتفاده  ــای قابل اس ــع فض ــاز 70000 مترمرب ــرکت خودروس ــن ش ای

ســاختمان کــه شــامل چهــار طبقــه اداری و تــدارکات می شــود 

ــر از یــک نقطــه  را اشــغال کــرده اســت. مرحلــه ۴ چیــزی فرات

ــا و  ــودرو ، کارگاه ه ــه دالالن خ ــرای عرض ــدد ب ــدازی مج راه ان

ــل  ــی و مح ــه داخل ــاری ، محوط ــت: معم ــتریان BMW اس مش

ــت  ــت و مدیری ــت اقام ــدرن ، کیفی ــی م ــا طراح ــب وکار  ب کس

ــود. ــخص می ش ــاختمان مش ــع س ــی در مناب ــات صرفه جوی خدم

ــر و  ــاختمان ، دفات ــت س ــار داش ــی BMW انتظ ــازمان ژاپن س

ــرف  ــر را برط ــد برت ــک برن ــای ی ــر نیازه ــر نظ ــزات از ه تجهی

ــی 201۹  ــاه م ــرارداد در م ــای ق ــان امض ــد. Goodman زم کن

ــا  ــازنده اتومبیل ه ــروترین س ــروه BMW پیش ــرد:» گ ــالم ک اع

و موتورســیکلت های برتــر و ارائه دهنــده خدمــات مالــی و 

ــه ای  ــش منطق ــز پخ ــا مرک ــت ب ــرار اس ــک، ق ــی درجه ی پویای

ــانی  ــاری Goodman ، خدمات رس ــارک تج ــود در پ ــد خ جدی

ــدی برســاند«. ــه ســطح جدی ــن ب ــه مشــتریان خــود را در ژاپ ب

BMW در خانه در ژاپن برای ۴0 سال: برند برتر

لــذت رانندگــی بی نقــص به انــدازه طراحــی جادویــی، ســنت غنــی و فنــاوری جــذاب، بخشــی از ژاپــن اســت. شــرکت BMW  نیــز ایــن 
ویژگی هــا را در خــود جــای داده اســت. بــه همیــن دلیــل ایــن برنــد 40 ســال اســت ژاپــن را خانــه خــود می دانــد. اکنــون BMW یــک 
مرکــز پخــش منطقــه ای جدیــد همــراه بــا شــبکه ای بــا کارایــی بــاال ســاخته اســت تــا ایــن ارزش هــا را از چیــزی کــه هســت بهتــر 

بیــان کنــد.

موفقیت
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R&M نقش کلیدی
ــات و  ــاوری اطالع ــرای فن ــن ب ــه همچنی ــات مبتکران تأسیس

شــبکه اعمــال می شــود. R&M از ابتــدا نقــش کلیــدی در ایــن 

 BMW ــا ــی ب ــک و بلندمدت ــارکت نزدی ــرد و مش ــا ک ــه ایف زمین

در سراســر جهــان و به ویــژه در منطقــه فــروش آســیا و 

ــر کیفیــت و توانایــی تأمیــن،  اقیانوســیه شــروع کــرد. عــالوه ب

ــش  ــات نق ــی خدم ــاوره فن ــه مش ــی ب ــی محل ــتن دسترس داش

 R&M از محصــوالت مســی و فیبــر BMW .تعیین کننــده ای دارد

باســابقه ی مصــرف قبلــی اســتفاده می کنــد کــه کیفیــت خــوب 

و عملکــرد ثابت شــده را تضمیــن می کنــد.

ــه  ــت ب ــن توانس ــه R&M در ژاپ ــود ک ــاری ب ــن ب ــن اولی ای

ــه ای  ــازار منطق ــازمان ب ــد. س ــک کن ــل کم ــتری در مح مش

امــالک  توســعه دهنده  از  ارزیابــی  و  مناقصــه  مراحــل  در 

 R&M ، حمایــت کــرد. عــالوه بــر خدمــات مشــاوره  Goodman

ــا تولیدکننــدگان رک و نصــب کننــدگان ارتبــاط برقــرار کنــد. ب

Goodman
ــان«  ــای جه ــن جاه طلبی ه ــرای بزرگ تری ــدارکات ب ــای ت » فض

 Goodman ــتغالت ــالک و مس ــروه ام ــت، گ ــن مأموری ــق ای طب

ــا و  ــاری، تجارت ه ــای تج ــا، پارک ه ــد، انباره ــع در نیوزلن واق

ــت،  ــد. مالکی ــان اداره می کن ــر جه ــا را  در سراس ــب  وکاره کس

ــور  ــی به ط ــالک صنعت ــت ام ــرکت و مدیری ــاره ش ــعه، اج توس

ــاز  ــای ممت ــال مکان ه ــه دنب ــد. Goodman ب ــر ش ــی ذک عموم

ــهرهای  ــی ش ــان در نزدیک ــی آس ــا دسترس ــردی، ب ــر راهب ازنظ

بــزرگ اســت. ایــن گــروه دارای ۳۹2 ملــک در 1۳ کشــور اســت 

ــی  ــاری Goodman در نزدیک ــارک تج ــا پ ــی از آن ه ــه یک ک

ــی  ــای اصل ــه طرح ه ــه ب ــا توج ــق ب ــن مناط ــت. ای ــو اس توکی

ــع و مشــتریان  ــر اســاس نیازهــای خــاص صنای توســعه یافته و ب

طراحی شــده اند. به عنوان مثــال، گودمــن همچنیــن میزبــان 

برندهــای تجــارت  ، صنایــع ســبک،  فضــای مراکــز داده 

الکترونیــک و خرده فروشــی اســت. Goodman عــالوه بــر 

ــل ،  ــت حمل ونق ــدارکات و مدیری ــرای ت ــات ب ــن امکان ــه ای هم

خدمــات یکپارچــه ای را در مکان هــای خــود ارائــه می دهــد کــه 

ــی ،  ــالن های تفریح ــا، س ــتوران ها، مغازه ه ــامل رس ــا ش این ه

تناســب اندام و امکانــات تفریحــی ، مراقبــت از کــودکان و 

مراقبــت پزشــکی می شــوند. Goodman به انــدازه ی رشــد 

ــتریان و  ــا مش ــط ب ــت ، رواب ــت از محیط زیس ــرای حفاظ ــود ب خ

ــت. ــل اس ــادی قائ ــت زی ــکان، اهمی ــعه م توس

BMW ژاپن 
 BMW AG زیرمجموعــه ی  ژاپــن   BMW فــروش  ســازمان 

ــن  ــرار دارد. ای ــن ق ــر مرکــزی آن در مونیــخ ژاپ اســت کــه دفت

ــل و  ــن اتومبی ــازنده بهتری ــن س ــوان برتری ــی به عن ــد قدیم برن

موتورســیکلت های جهــان شــناخته می شــود. BMW ژاپــن 

ــن  در ســال 1۹۸1 تأســیس شــد و اولیــن زیرمجموعــه کامــل ای

 BMW شــرکت خودروســازی در ژاپــن بــود. از آن زمــان بــه بعــد

ــده  ــر عه ــی را ب ــای واردات ــب وکار خودروه ــری کس ــن رهب ژاپ

داشــته اســت و معیارهــای مختلفــی را در ابتــکارات محصــوالت ، 

ــت. ــرده اس ــن ک ــداری را تعیی ــتری م ــات و مش خدم

 MINI و برنــد BMW ژاپــن امــروز فروشــنده خودروهــای BMW

ــئول  ــت و مس ــور اس ــر کش ــگاه در سراس ــق 200 نمایش از طری

ــروش مســتقیم آن اســت. ــی و ف مالیات

راهکار R&M برای BMW در پارک تجاری 
Goodman

تجهیزات شبکه داده محلی در مرکز پخش جدید BMW در ژاپن 

از سرعت انتقال داده 10 گیگابایت بر ثانیه پشتیبانی می کند ، که 

برای محیط های اداری مناسب است.

زیرساخت آن شامل موارد زیر است:

کابل کشی مسی و فیبر نوری مورد تائید BMW شامل پیچ کوردها

E2000 برای اتصال فیبر نوری 

ماژول های Cat. 6A EL STP برای اتصال های مسی

Cat. 7 S/FTP نصب 12000 متر کابل تک حالِت و 60000 متر کابل

ــش  ــاد را افزای ــوع اعتم ــن موض ــن:»و ای ــا گفت Goodman ب

ــده  ــن تهیه کنن ــد. ای ــد می کن ــوع را تائی ــن موض ــد.« ای می ده

پــارک تجــاری تصمیــم گرفــت R&M را به عنــوان تأمین کننــده 

ــز  ــه ۴ نی ــاختمان مرحل ــرای س ــبکه ب ــی ش ــاری کابل کش انحص

انتخــاب کنــد.

ــای  ــرب راهکاره ــص مج ــه متخص ــب، ب ــرارداد نص ــپس ق س

فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، MIRAIT Corporation ، اعطــا 

ــب  ــرعت نص ــی و س ــر راحت ــت تأثی ــرور تح ــا به م ــد. آن ه ش

تکنولــوژی محصــوالت R&M قــرار گرفتنــد. شــرکا ایــن پــروژه 

ــان را  ــن اطمین ــه BMW ای ــد و ب ــرا کردن ــه اج ــق برنام را طب

ــد کــه لــذت رانندگــی بی نقــص همچنــان در ژاپــن برقــرار  دادن

می شــود.
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هوشمند سازی 
برای هر شبکه

ــه  ــد هم ــز داده می توانن ــردی، مراک ــازی ف ــاده س ــس از آم ــت. پ ــمند اس ــای هوش ــبکه ه ــرویس ش ــدازی س ــال راه ان R&M در ح

پچ پنل هــا را در مدیریــت زیرســاخت )Data Center Infrastructure Management (DCIM خــودکار خــود ادغــام کننــد.

 inteliPhy ــازی ــی س ــه سفارش ــد برنام ــرویس جدی ــن س ای

ــکان  ــاخت ام ــران زیرس ــه مدی ــه ب ــام دارد. ک Brownfield ن

بهینــه ســازی پــچ پنــل هــای الیــه اینترنــت اشــیا را مــی دهــد. 

ــت. ــر اس ــی نظی ــان ب ــر جه ــرویس در سراس ــن س ای

الیــه )اینترنــت اشــیا( IoT یــک راهــکار مبتنــی بر سنســورهای

RFID R&M  اســت کــه بــا پــچ پنل هــا و پــچ کوردهــای موجــود 

مقاوم ســازی شــده و بــا نــرم افــزار مدیریــت زیرســاخت شــبکه 

)DCIM( ارتبــاط برقــرار مــی کند.

 )یک استفاده فعال از اینترنت اشیا(

بینش در زمان واقعی
بینــش بــدون درنــگ براســاس معمــاری شــبکه هــای هوشــمند 
ــرای  ــودن را ب ــک ب ــودن و اتوماتی ــمند ب ــه هوش ــت ک R&M اس

ــر از  ــرف نظ ــی آورد. ص ــان م ــه ارمغ ــبکه ب ــی ش ــه فیزیک الی
ــبکه را در  ــل ش ــش کام ــل، بین ــچ پن ــل و پ ــده کاب ــن کنن تأمی
ــال را  ــر اتص ــداوم ه ــور م ــه ط ــرده و ب ــم ک ــی فراه ــان واقع زم

ــد. ــی کن ــرل م کنت
کاربــران از یــک الیــه )اینترنــت اشــیا( IoT سفارشــی و از نــرم 
 inteliPhy همچنیــن  و   R&M DCIM inteliPhy net افــزار 
ــی از  ــوان بخش ــه عن ــه ب ــوند ک ــی ش ــد م ــره من Manage به

ــوند. ــی ش ــه م ــز ارائ ــات inteliPhy Brownfield  نی خدم

DCIM امــکان مســتند ســازی کل شــبکه و  نــرم افــزار 

بومی ســازی و شناســایی ســریع اجــزای شــبکه را فراهــم 

ــی  ــه روش ــردن ب ــدی ک ــرهم بن ــد س ــی مانن ــد. تغییرات می کن

ــات کاری  ــاس سفارش ــرد و براس ــورت می گی ــده ص ــرل ش کنت

ــت.  ــده اس ــره ش ــل DCIM ذخی ــتم عام ــه در سیس ــت ک اس

تمــام داده هــای مربــوط بــه زیرســاخت شــبکه بــه صــورت بــه 

ــی   ــورد بررس ــه م ــد همیش ــتند و می توانن ــترس هس روز در دس

قرار گیرنــد.

سفارشی سازی با مشتری
ــامل  ــه ش ــتری ک ــاص مش ــای خ ــروژه ه ــد پ ــی توان R&M م

 inteliPhy Brownfield ــرویس ــا س ــل ب ــچ پن ــش از ۳00 پ بی

اســت را انجــام دهــد. ایــن خدمــات دارای ســه مرحلــه اســت: 

 R&M طــی یــک مطالعــه امــکان ســنجی ســه هفتــه ای، تحلیــل

ــه  ــای ارائ ــچ کورده ــا و پ ــا پچ پنل ه ــه آی ــن ک ــاس ای ــر اس ب

 IoT )شــده توســط مشــتری بــرای ادغــام الیــه )اینترنــت اشــیا

مناســب هســتند یــا خیــر بــود. مرحلــه نمونــه ســازی تــا شــش 

ــه هــای اولیــه در محــل  ــا آزمایــش پذیــرش نمون هفتــه بعــد ب

مشــتری بــه پایــان مــی رســد و بــه دنبــال آن سلســله ای تولیــد 

مــی شــود.

ــا، ادارات  ــرودگاه ه ــی، ف ــع داروی ــامل صنای ــوه ش ــران بالق کارب

ــه  ــتند. ب ــکان هس ــای هم م ــز داده ه ــا و مراک ــک ه ــی، بان دولت

ــل  ــیا را در کاب ــت اش ــه اینترن ــک الی ــال، R&M ی ــوان مث عن

ــا از  ــت ت ــرده اس ــام ک ــی ادغ ــزرگ داروی ــروه ب ــک گ ــی ی کش

یــک تامیــن کننــده شــخص ثالــث هــم در پــچ پنــل هــا و هــم 

ــد. ــتفاده کن ــا اس ــچ کورده از پ

اخبار
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ویژگی هادر هتل رکسوس 
ســاحل طالیــی دریــای آبــی الجــوردی. ســوییت هایی همــراه بــا اســتخر و منظــره ای از طلــوع خورشــید. و در اطــراف آن طبیعــت ، 
پــارک و جنگل هــای مدیترانــه ای. فضــای موجــود در هتــل پنــج ســتاره رکســوس بســیار خوشایند اســت. یــک شــبکه داده ی اینترنتــی 

جدیــد کــه به صــورت لوکســی توســعه داده شــده اســت.

هتــل رکســوس یــک ســبک زندگــی را دربرمــی گیــرد. و ایــن 

ــج  ــار خلی ــاده کن ــالت س ــک تعطی ــتر از ی ــی بیش ــل خیل هت

ــل دارد کــه  ــاق تمای ــا بیــش از 700 ات ــا اســت.این هتــل ب آنتالی

ــط  ــا، محی ــید، دری ــت، خورش ــذاب از طبیع ــی ج ــک هارمون ی

ــد. ــق نمای ــردی را خل ــی و منحصربه ف عرفان

CAT.6 شبکه جدید همراه با
هتــل رکســوس برنامــه ی کالســیک Cat.6  را از R&M  به عنــوان 

پایــه ای بــرای زیرســاخت های جدیــد شــبکه برمی گزینــد. 

بالغ بــر 1100 خروجــی بایــد جایگزیــن شــوند. ایــن برنامــه 

همچنیــن شــامل نصــب کابل هــای جدیــد خارجــی و داخلــی، پــچ 

ــام   ــه ن ــود.اتصال دهنده هایی ب ــا می ش ــورد ه ــچ ک ــا و پ ــل ه پن

ــاده  ــورت س ــد ، به ص ــن رادارن ــب در زمی ــت نص ــه قابلی FM45 ک

ــوند. ــی می ش ــیاری منته ــای بس ــه مکان ه ــده ب  ش

یـک چـالش مـنحصربـه فرد، جـایگزین کـردن مرحـله به مرحله ی

کابـل کـشی بـدون مزاحـمت در اتاق های مهمان هنگام داشتن یک

ــواد  ــود کــه R&M م ــه همیــن دلیــل ب ــود. ب ــه ی فشــرده ب برنام

ــا  ــک ب ــکاری نزدی ــک هم ــع  در ی ــت به موق ــاز را درس موردنی

ــن  ــه همچنی ــت ، ک ــل داده اس ــی تحوی ــات محل ــرکت تأسیس ش

ــد. ــن می کن ــی را تضمی نامجوی

ــان  ــع، مهمان ــن مجتم ــع از ای ــزار مترمرب ــعت 250000 ه در وس

ــا  ــان باغ ه ــی در می ــی، ویالهای ــای عال ــد در پارک ه می توانن

انــرژی بگیرنــد و از گرمــای خورشــید مدیترانــه ای در ایوان هــا و 

ــای  ــه از جنگل ه ــش ک ــیم نیروبخ ــد. از نس ــذت ببرن ــا ل بالکن ه

ــد. ــراوت یابن ــد، ط ــاروس می وزن ــوه ت ــراف و ک اط

پیشــنهادهای  و  ویالهــا،  ســوییت ها،  در  ویژگی هــا  ایــن 

ــا داشــتن یــک رســتوران اختصاصــی، اســتخر،  جــذاب هتــل ب

ســرگرمی، ســالن های زیبایــی و باشــگاه تناســب اندام یــا 

ــد. ــه می یابن ــویی ادام ــگ ش ــبک فن ــاژ در س ماس

 WLANسراسری 
ــاز دارد  ــوی نی ــاخت های ق ــه زیرس ــده ب ــط پیچی ــن محی ای

ــرای  ــورد ب ــن م ــد و ای ــت کنن ــت فعالی ــورت یکنواخ ــا به ص ت

ــت،  ــه اینترن ــی ب ــد. از دسترس ــدق می کن ــز ص ــبکه LAN نی ش

ــی و  ــای خدمات ــت در فضاه ــه اینترن ــال ب ــا اتص ــن ت IT و تلف

اتــاق مهمــان متغیــر اســت. چنــد صــد نقطــه دسترســی کامــل 

ــت های  ــا درخواس ــبکه ی LAN  ب ــده ش ــت.در آین ــده اس تهیه ش

ــی  ــرای راض ــان ب ــالت مهمان ــش تمای ــت و افزای ــاالی مدیری ب

ــزه  ــل مدرنی ــن هت ــرای همی ــود. ب ــه می ش ــا مواج ــردن آن ه ک

کــردن زیرســاخت شــبکه را در فوریــه 2020 آغــاز کــرد و آن هــا 

ــی  ــه ی کابل کش ــر برنام ــد در دفت ــش بودن ــه دنبال ــزی را ک چی

ــد. R&M یافتن

کیفیت سوییسی 
ــر  ــی مدی ــم کارگ ــل R&M و ابراهی ــاک مدیرعام ــلیمان توکم س

فنــی، مدیریــت راهکارهــای R&M را متقاعــد کرده بود.ســلیمان 

ــد  ــح می ده ــل توضی ــات هت ــتم اطالع ــت سیس ــاواش، مدیری س

کــه کیفیــت سوئیســی و ســهولت کار بــرای کاربــران دو نکتــه ی 

ــه  ــد ک ــاس می کن ــل احس ــت هت ــود. مدیری ــت ب ــی و مثب قطع

ــاز  ــدون نی ــادوام و ب ــژه ی ب ــاخت های وی ــردن زیرس ــل ک کام

ــًا  ــه مطمئن ــزی ک ــت چی ــروری اس ــر ض ــک ام ــر ی ــه تعمی ب

مقرون به صرفــه خواهــد بــود و دفتــر برنامــه ی کابل کشــی 

ــد. ــرآورده می کن ــز ب ــت را نی ــن درخواس R&M  ای

 » نــکات مثبــت تعیین کننــده: کیفیــت سوئیســی و مزایــای بهره بــرداری 
»R&M راهکار  از 

Süleyman Savaş, مدیر سیستم اطالعات هتل رکسوس

موفقیت
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یک شبکه ی گیگابایت
برای شهر ِهیل

ــتان ها  ــهر ها و شهرس ــیاری از ش ــرای بس ــش ب ــک چال ــت ی ــف اینترن ــال ضعی اتص
اســت. وقتــی صحبــت از مشــارکت در جامعــه اطالعاتــی و فرصــت هــای دیجیتالــی 
ــی  ــهرکی آلمان ــند. ش ــوردار باش ــاوی برخ ــوق مس ــد از حق ــهروندان بای ــود، ش می ش
در شــمال غربــی شــهر هیــل بــه نــام وســتافالیا، بــه راه حــل ایــده آل دســت یافتــه 

اســت.

 hallewestfalen.net GmbH ــل ــتریکمن ، مدیرعام ــن اس یوخ

می گویــد:» در جامعــه ی اطالعاتــی، اینترنــت پرســرعت از 

نظــر زیرســاخت بــه انــدازه نوشــیدن آب، مســیرهای دوچرخــه 

ــوع  ــن موض ــت دارد.« و ای ــی اهمی ــای ریل ــبکه ه ــواری و ش س

فقــط یــک حــرف تــو خالــی نیســت بلکــه چیــزی اســت کــه در 

ــه صــورت آزمایشــی در حــال اجــرا اســت.  شــهر هیــل ب

ــل  ــش کام ــروم پوش ــق مح ــه مناط ــن ک ــان از ای ــرای اطمین ب

پهنــای بانــد را دریافــت کننــد، تــالش هــای قابــل مالحظــه ای 

ــت. ــام اس ــال انج در ح

ــرا ایــن  و ایــن امــر در تابســتان 2020 اتفــاق خواهــد افتــاد. زی

ــخصی، 261  ــه ی ش ــاختمان،11۳2 خان ــه ۸00 س ــت ک ــی اس زمان

ــوری  ــر ن ــرعت فیب ــت پرس ــه اینترن ــه ب ــرکت و 20 مدرس ش

ــان  ــت. R&M آلم ــد داش ــگان خواهن ــی رای ــت دسترس گیگابی

بــرای موفقیــت در چنیــن توســعه جدیــدی نقــش مهمــی را ایفــا 

 (PoP( Point of Presence می کنــد : کلیــد ایســتگاه

شهر نوین
ــل  ــهر در آوری ــورای ش ــق ش ــای مواف ــا رای ه ــا ب ــه این ه هم

2015 شــروع شــد. آن هــا تصمیــم گرفتنــد تهیــه پهنــای بانــد در 

ــازی  ــه ی پیاده س ــه وظیف ــت ک ــی اس ــاز اساس ــک نی ــت ی حقیق

فعــال آن بــر عهــده ی شــهر اســت.

هــدف بلندپروازانــه آنهــا ایجــاد یــک شــبکه ی پایــدار تامیــن 

ــه  ــان ک ــرای خودش ــرعت ب ــر س ــا حداکث ــوری ب ــر ن ــده فیب ش

توســط یــک شــرکت خصوصــی ســاخته و اجــاره شــده اســت، 

ــال 2016،  ــاز س ــا آغ ــه ب ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد. ب می باش

شــهر وســتفالیا هیــل، شــرکت hallewestfalen.net GmbH را 

بــه عنــوان زیرمجموعــه ای کامــل در شــهر تاســیس کــرد. ایــن 

ــه  ــز ب ــش هــا را نی ــا چال ــا ، ام اســتقالل طیــف وســیعی از مزای

ــراه دارد. هم

مناطق خارج از شهر در محرومیت قرار دارند
شــهر،  از  خــارج  و  روســتایی  مناطــق  بــر  پــروژه  ایــن 

مخصوصا»نقــاط ســفید« در نقشــه ی پهنــای بانــد تمرکــز 

می کنــد. ایــن مناطــق بــه ایــن دلیــل محــروم تلقــی 

ــرعت  ــا س ــی در آنج ــای مخابرات ــرکت ه ــرا ش ــدند زی می ش

 FTTH دانلــود ۳0 مگابیــت برثانیــه را بــدون ســرمایه گــذاری در

ــد  ــی مانن ــده عموم ــن کنن ــک تأمی ــد. ی ــی کردن ــه  م عرض

hallewestfalen.net مجــاز اســت در چنیــن مناطقــی کاربــران 

نهایــی را تامیــن کنــد، در حالــی کــه رقابــت بــا ارائــه دهنــدگان 

ــاز  ــده مج ــن ش ــهرهای تأمی ــل ش ــی در داخ ــش خصوص بخ

ــتند. ــت هس ــن رقاب ــا قوانی ــن ه ــت. ای نیس

ــرای  ــع متعــددی ب ــا وجــود ایــن پیــش نیازهــای واضــح، موان ب

تصویــب ایــن پــروژه مهــم وجــود داشــت. در مثــال دیگــر، حــق 

ــی،  ــر ایالت ــط ناظ ــد توس ــی بای ــردد عموم ــه ت ــتفاده از ناحی اس

آژانــس شــبکه ی فــدرال آلمــان، تاییــد مــی شــد. 

تــا آمــاده شــدن بودجــه دولــت بــرای پوشــش ۹0 درصــد هزینــه 

پــروژه یعنــی درکل 21 میلیــون یــورو، صبــر الزم بــود. ایــن پــول 

ــه ی  ــورو( و از برنام ــون ی ــمالی )7.۴ میلی ــتفالیای ش از رین_وس

تامیــن بودجــه پهنــای بانــد فــدرال )۹.۳ میلیــون یــورو( تهیــه 

مــی شــد.

»هیــچ چیــز بهتــر از چیــزی کــه مــا قــرار اســت اینجــا بنــا کنیــم نیســت« 
hallewestfalen.net GmbH یوخــن اســتریکمن ، مدیرعامــل

موفقیت
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جبران برای زمین خسارت دیده
بــا وجــود برنامــه ریــزی هــای فشــرده ، شــروع ســاخت و ســاز 

ــه  ــم افتتاحی ــاد. مراس ــق افت ــه تعوی ــاه ب ــش م ــدت ش ــه م ب

ــبکه 120  ــک ش ــود ی ــرار ب ــد. ق ــزار ش ــر 201۹ برگ در 11 اکتب

کیلومتــری FTTH در عــرض 1۴ مــاه در مســاحت 52.7 کیلومتــر 

ــا در بهــار ســیل  ــدازی شــود ام ــه راه ان ــع در سراســر ناحی مرب

ــیوع  ــن ش ــد. همچنی ــاز ش ــاخت و س ــت س ــف موق ــث توق باع

ــاز  ــرات نی ــی تغیی ــش داد و برخ ــرعت کار را کاه COVID-19 س

بــود تــا در الزامــات فنــی ایجــاد شــود امــا کار از تابســتان 2020 

ــرد. ــرفت ک ــریعتر پیش ــیار س بس

ــح  ــایت از BIB TECH GmbH در توضی ــر س ــگ مدی ــار یون لوت

ــه روی  ــق اتصــاالت خان ــا از طری ــد: » م ــروژه می گوی ــات پ جزئی

ــدن  ــغول ش ــه مش ــن مرحل ــم.« اولی ــال کار می کنی ــاط اتص نق

شــرکت های ســاخت و ســاز بــه دفــن کــردن لولــه هــا از امتــداد 

ــای  ــل ه ــه دوم، کاب ــود. در مرحل ــاختمان ها ب ــه س ــا ب خیابان ه

 )APL( ــبکه ــای ش ــدند و پایانه ه ــا ش ــه ه ــوری وارد لول ــر ن فیب

در ســاختمان هــا نصــب شــدند.

خطــوط از ســاختمانها بــه Spliter 44 کــه هرکــدام بــه ترتیــب 

بــه پنــج جایــگاه PoP متصــل شــده انــد، منتهــی می شــوند. در 

رقابــت مناقصــه، R&M آلمــان قــرارداد فنــاوری شــبکه مربوطــه 

ــی  ــتم کابل کش ــه سیس ــر ب ــاز برت ــود. امتی ــده ب ــده ش را برن

 PoP تجهیــز اســپیلیتر و جایگاه هــای ، R&Mfoxs مــاژوالر

تعلــق گرفــت.

 R&M ــط ــل توس ــور کام ــه ط ــلول های PoP ب ــه س ــا ک از آنج

ــن  ــاز در ای ــاخت و س ــرکتهای س ــد ، ش ــده ان ــاخته ش ــش س پی

زمینــه از مراحــل کاری وقــت گیــر صــرف نظرکردنــد. ایــن امــر 

بــه تســریع پــروژه و جبــران زمــان از دســت رفتــه کمــک کــرد.

 ،AG Deutsche ــرات تمــام شــرکا_ hallewestfalen.net، مخاب

BIBTECH، R&M و  IEBL، مدیــر پــروژه  شــرکت مشــاوره 

ــروژه ی FTTH را راه  ــودر و SPIE_ پ ــاز ل ــاخت و س ــرکت س ش

انــدازی کردنــد. مخابــرات AG Deutsche ســیگنال هــا را 

ــن  ــد. ای ــی کن ــت م ــود تقوی ــبکه ی خ ــاب از ش ــق 5 ه از طری

ــد  ــوری شــهر را اجــاره کــرده اســت و مــی توان شــبکه فیبــر ن

ــه  ــی عرض ــتریان نهای ــه مش ــت را ب ــرعت گیگابی ــت پرس اینترن

ــه اهــداف خــود رســیده اســت. ــد. شــهر هیــل وســتفالیا ب کن

ــوالت  ــات محص ــی R&M و جزئی ــات آموزش ــًا از جلس ــا واقع ــان م »کارکن
ــد.« ــتقبال کردن اس

Lüders Dienstleistungs GmbH  مایکل الدرز ، مدیرعامل

» R&M همیشــه بــه موقــع تحویــل داده مــی شــد ، همیشــه ســریع پاســخ 
مــی داد و در کل پــروژه مفیــد بــود«

IEBL Ingenieurbüro Werle Trammer GbR مایکل ترامر ، شرکت مهندسی 

Point of Presence (PoP( مسیر هدایت کننده فوری یا
ــم  ــن محک ــه از بت ــن ک ــاالی ۳0 ت ــا وزن ب ــای ب ــن PoP ه ای

ــاری  ــای ب ــر ه ــی کانتین ــه بزرگ ــد ب ــی توانن ــده، م ــاخته ش س

ــک  ــای ی ــه اپراتوره ــت ک ــی اس ــه چیزهای ــامل هم ــند و ش باش

ــدا  ــاج پی ــه آن احتی ــره ب ــه ی گ ــر نقط ــبکه  FTTx در ه ش

 R&M ــط ــده توس ــت کنن ــیر هدای ــای مس ــگا ه ــد. جای می کن

ــد. ــده ان ــاخته ش ــش س ــعه و پی ــان توس آلم

ــتری  ــای مش ــه ه ــق مولف ــای PoP را مطاب ــلول ه R&M س

مجهــز کــرده و آن هــا را بــه عنــوان مــاژول هــای کلیــدی روی 

ــر  ــن ام ــد. ای ــی دهن ــل م ــل تحوی ــای flat bed در مح تریلر ه

ــا شــرکت هــای ســاخت و ســاز از مراحــل وقــت  باعــث شــد ت

ــد  ــه بای ــا کاری ک ــل ، تنه ــد. در مح ــر کنن ــرف نظ ــر کار ص گی

ــه داخــل  انجــام دهیــد ایــن اســت کــه کابــل هــا را از زمیــن ب

ــد. ــل کنی ــا را وص ــید و آنه ــت بکش کابین

تمــام   R&M اســت.  شــریک  یــک   -  PoP یــک  اصــل 

فناوری هــای پســیو و اکتیــو مــورد نیــاز را ادغــام کــرده اســت: 

ــع  ــای توزی ــه ه ــل ، محفظ ــی کاب ــای ورودی و خروج ــه ه لول

 ODF ،زیرزمینــی، راهنمــای مســیر کابــل ، رک هــای 1۹ اینچــی

ــنایی،  ــی ، روش ــب برق ــه PRIME، نص ــا برنام از R&Mfoxs ی

ــا،  ــش، دزدگیره ــر آت ــت در براب ــوع، حفاظ ــه مطب UPS، تهوی

کنتــرل دسترســی. ســلول هــا در ســه ســایز اســتاندارد از  ۳×۳ 

تــا ۳×6 عرضــه مــی شــوند. ســلول هــای داخلــی، فضــا را بــرای 

نصــب ۴60۸ تــا ۳2256 فیبــر یــا درگاه فیبــر فراهــم مــی کنــد. 

ــتگی دارد. ــاص ODF بس ــوم خ ــه مفه ــم آن ب حج

R&M جایــگاه هــای PoP را بــه صــورت جریــان خطــی 

 ،R&M ــاوران ــا مش ــات ب ــن مالق ــد. در اولی ــزی می کن برنامه ری

ــا  ــوع ب ــن موض ــود. ای ــی ش ــرح داده م ــک ط ــتریان ی ــه مش ب

محاســبات، الیــه هــا، لیســت بخــش هــا، برنامــه هــا، تــدارکات 

ــال  ــاب فع ــه ه ــس از دوازده مرحل ــد. پ ــی یاب ــه م ــب ادام و نص

ــود. ــی ش م

راهکار R&M برای شهر هیل
• 5 مسیر هدایت کننده فوری یا PoP همراه با  ODF از

R&Mfoxs program

(SCM( با سیستم مدیریت تک مدار (NVT( ۴۴ اسپلیتر •

• 6۹0 عدد پوالریس باکس و 2۳ عدد ونوس باکس به عنوان سرویس 

اینترفیس منطقه

پشتیبانی همه جانبه: مشاوره برنامه ریز، مشخصات فنی، پشتیبانی و 

همچنین آموزش کاربر در محل و تدارکات به موقع

شرکای پروژه
hallewestfalen.net GmbH :مشتری •

 IEBL Ingenieurbüro Werle Trammer GbR, :برنامه ریز پروژه •
 Wilhelmshaven

BIB TECH GmbH, Rodenberg :مدیریت ساخت و ساز مکان •

R&M Deutschland GmbH, Gummersbach :فناوری شبکه •
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CTO RIO-
FTTH جعبه 

برزیــل قصــد دارد دسترســی فیبــر نــوری را بــا ســرعت هرچــه 

ــت  ــاند. صنع ــکونی برس ــای مس ــه ه ــه خان ــه هم ــتر، ب بیش

مخابــرات ایــن کشــور در حــال ســرمایه  گــذاری  هــای عظیمــی 

ــکار R&M، ادوات  ــتفاده از راه ــا اس ــد ب ــی توانن ــه م ــت ک اس

ــد. ــن کنن ــری را جایگذی ــب ت مناس

ــن  ــه ای ــان ب ــوری در جه ــچ کش ــت هی ــوان گف ــی ت ــع م در واق

ــه  ــی ک ــا جای ــت ت ــرده اس ــتفاده نک ــت اس ــدازه از اینترن ان

ــی را  ــات اینترنت ــرای خدم ــا ب ــور تقاض ــن کش ــرات ای مخاب

ــی  ــی برزیل ــده اینترنت ــت: » پدی ــرده اس ــزاری ک ــه نامگ اینگون

ــال  ــرای ده س ــده ب ــرح ش ــوع مط ــه موض ــه اینک ــه ب ــا توج ». ب

ــه  ــون رو ب ــا تاکن ــزان تقاض ــان می ــی همچن ــت ول ــش اس پی

افزایــش بــوده اســت. ایــن کشــور بــه شــبکه  هایــی بــا پهنــای 

ــرات  ــه مخاب ــاز دارد در نتیج ــوری نی ــتری از فیبر ن ــد بیش بان

ــوری  ــر ن ــای فیب ــبکه ه ــترش ش ــرای گس ــا دالر ب میلیارده

ــوی  ــده از س ــه  ش ــار ارای ــاس آم ــد. براس ــرمایه گذاری می کن س

ــه  ــه عرض ــال 2020، س ــط س ــی Anatel ، در اواس ــع نظارت مرج

ــوار  ــون خان ــه 22.5 میلی ــی FTTH را ب ــزرگ دسترس ــده ب کنن

ــد.  ــه کردن ــا( ارائ ــه  ه )خان

ــد  FTTH  و   ــده جدی ــع کنن ــه توزی ــک جعب ــا ی ــل ب R&M برزی

ــا  ــن ه ــاط تلف ــراری  ارتب ــه برق ــاز ب ــای ب ــان در فض ــب آس نص

کمــک بســزایی مــی کنــد: ایــن پــروژه یــک پایانــه RIO بــا نــام 

ــت . ــی اس Optica Inter حقیق

ــه نصــب کننــدگان در  ــش هــای روزان ــه چال ــا توجــه ب جعبــه ب

ــرای ســایر  شــهرهای برزیــل طراحــی شــده اســت. همچنیــن ب

ــوی،  ــک FTTH ق ــدگان کوچ ــع کنن ــه توزی ــه ب ــی ک بازارهای

ــوت  ــاط ق ــت. نق ــب اس ــد، مناس ــاز دارن ــردی نی ــی و کارب ابتدای

ــل. ــاژ، تکمی ــاخت، مونت ــده CTO RIO: س ــن کنن تعیی

ــه،  جعبــه ســاخته شــده از پالســتیک PC + ABS در برابــر ضرب

ــیار  ــظ IP67 بس ــا کالس محاف ــازگار ب ــد آب و س ــرارت ، ض ح

مقــاوم اســت. همچنیــن  بــرای آب و هــوای گرمســیری ایــده آل 

ــای  ــًا درهرج ــه )231x296 mm(  تقریب ــه محرمان ــت. جعب اس

محیــط بیرونــی قابــل اســتفاده اســت. CTO RIO بــرای مونتــاژ 

در دکل هــا، طنــاب و نمــای خارجــی ســاخته شــده  اســت، امــا 

ــورد اســتفاده  ــز م ــره نی ــن و غی ــش ، زیرزمی ــد در دودک می توان

قــرار گیــرد. بــدون ابــزار خــاص مــی تــوان آن را در هــر جایــی 

متصــل کــرد.

بــدون  را  جعبــه  روی  قــاب  می تواننــد  کننده هــا  نصــب 

ــرده  ــام ک ــت، ادغ ــچ دس ــت م ــک حرک ــا ی ــه ب ــتن جعب برداش

ــل،  ــامل کاب ــینی ش ــن س ــد. ای ــه بردارن ــپس از روی جعب و س

ــاالت plug از  ــده و اتص ــکاف دهن ــال، ش ــینی اتص ــر، س فیب

می باشــد.  FTTH توزیع کننــده 

بــه لطــف two - part concept، گــروه هــای نصــب مــی تواننــد 

کار را بــه اشــتراک بگذارنــد. یــک تیــم روی زمیــن کار می کنــد 

ــم  ــال، تی ــن ح ــاند. در همی ــان می رس ــه پای ــی را ب ــل کش و کاب

ــپس آن را  ــد و س ــاژ می کن ــاالی دکل مونت ــه را در ب ــر جعب دیگ

داخــل قــاب مــی گذارنــد.

ــردد  ــه عنــوان راهــکار ت ــرای تکمیــل شــبکه و ب ایــن جعبــه  ب

شــبکه مناســب اســت. قــاب هــای ایــن جعبــه، بــه هفــت رنــگ 

مختلــف تقســیم مــی شــود. ایــن امــر شناســایی ســاختمان ها، 

ــد. ــت می کن ــترکان را راح ــا و مش خیابان ه

CTO RIO ظرفیت
ــه  ــرای س ــی ب ــای کاف ــل ، فض ــج ورودی کاب ــار پن در کن

ــده  ــال دهن ــر 16 اتص ــا حداکث ــک ب ــده کوچ ــع کنن توزی

ــود  ــال وج ــا LC Duplex) و ۴۸ اتص )™اSC ، E-2000 ی

ــادل و  ــی متع ــل کش ــا کاب ــم را ب ــن تنظی ــه چندی دارد ک

نامتعــادل امــکان پذیــر مــی کنــد. ایــن محــدوده شــامل 

یــک کابــل بــا قطــره مناســب 16 خروجــی کابــل اســت و 

درنســخه  هــای از پیــش خاتمــه یافتــه بــکار رفتــه  اســت.

اخبار
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راه اندازی هوایی :
هنگام تقسیم احتیاط کنید!

پیشــرفته ترین  بــرای  تقاضــا  بــزرگ،  شــهرهای  هماننــد 

ــه  ــز رو ب ــت نی ــتایی و کم جمعی ــق روس ــد در مناط ــای بان پهن

افزایــش اســت. بهتریــن راه بــرای تأمیــن کاهــش ایــن شــکاف، 

شــبکه های فیبــر نــوری هســتند. در مناطــق روســتایی، 

ــی و  ــتقرار هوای ــا اس ــم ب ــه ک ــا هزین ــوان ب )FTTH( را می ت

فنــاوری توزیــع غیرفعــال انجــام داد.  راه انــدازی هوایــی بهتریــن 

ــا  روش بــرای اپراتورهــای شــبکه اســت تــا بــا ســرعت کــم و ب

ــد. ــعه دهن ــد را توس ــن فرآین ــه ای ــن هزین کمتری

ــرویس دهی  ــی و س ــی هوای ــتفاده از کابل کش ــه اس ــناریو بهین س

ــن  ــرف کمتری ــا ص ــی ب ــافت های طوالن ــترکان در مس ــه مش ب

ــم  ــاوت مه ــک تف ــن روش ی ــی در ای ــت. ول ــن اس ــان ممک زم

بــا کابل کشــی زیرزمینــی وجــود دارد: هنــگام اســتفاده از 

ســیگنال های  هوایــی،  کابل کشــی  در  تقســیم کننده ها 

ــیگنال  ــوان س ــه ت ــوند. درنتیج ــعب می ش ــز منش ــتریان نی مش

ــیگنال  ــتر س ــه بیش ــود. هرچ ــتفاده می ش ــارن اس ــور نامتق به ط

ــور  ــود، به ط ــیم ش ــد و تقس ــت کن ــه حرک ــداد مجموع در امت

ــد. ــش می یاب ــدی کاه تصاع

نسبت تقسیم مهم است
کارشناســان تقســیم ناهمــوار ســیگنال را بــرای توزیــع جریــان 

قســمت  می کننــد.  توصیــه  یکنواخــت  به طــور  بیشــتر 

بزرگ تــر ادامــه دارد و بخــش کوچــک در حالــت کشــویی 

اســتفاده می شــود. در اینجــا مــا بــه دنبــال نســبت های 

تقسیم شــده ۹0/10 ، 70/۳0 و غیــره هســتیم کــه بــه کــم شــدن 

ــران انشــعابات، الزم  ــرای جب ــد. ب ــع ناهمــوار کمــک می کن توزی

ــاوت  ــیم متف ــبت تقس ــیم نس ــر جعبه تقس ــرای ه ــه ب ــت ک اس

ــود. ــاب ش انتخ

ــد  ــیم بای ــر جعبه تقس ــه ه ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــع ب درواق

ــی،  ــیگنال متوال ــیم س ــرات تقس ــا اث ــود ت ــی ش ــت طراح به دق

ــکان  ــری ام ــاظ نظ ــل ازلح ــن کار حداق ــود . ای ــوس ش معک

ــی آورد  ــم م ــتریان را فراه ــن مش ــود بی ــان موج ــترش جری گس

ــوری  ــط ن ــه خ ــال در پایان ــران فع ــداد کارب ــت تع ــن اس و ممک

ــد. ــش یاب )OLT( افزای

ــیم کننده  ــر تقس ــا ه ــیگنال ب ــه س ــری بودج ــود کس ــا این وج ب

ــت  ــیم کننده های کیفی ــود تقس ــی باوج ــد، حت ــش می یاب کاه

ــت.  ــرر dB 1 اس ــدود ض ــیم ح ــبت تقس ــر از نس ــاال. صرف نظ ب

ــل  ــود ، حداق ــار ش ــورت آبش ــیم به ص ــار جعبه تقس ــر چه اگ

60٪ از قــدرت خروجــی از بیــن مــی رود. بنابرایــن تعــداد 

 )backbone(ــرات ــتون فق ــر س ــه ازای ه ــیم ب ــای تقس جعبه ه

ــت. ــدود اس مح

ــاده و  ــال) passive( س ــاری غیرفع ــن معم ــر ای ــال حاض در ح

ــر  ــت در نظ ــد به دق ــبکه بای ــای ش ــا اپراتوره ــت. ام ارزان اس

بگیرنــد کــه آیــا از راه حــل غیرفعــال ) passive( اســتفاده کننــد 

ــال. ــتم های فع ــا سیس ی

ــق  ــوری در مناط ــر ن ــد فیب ــای بان ــش پهن ــروری پوش ــاز ض ــرای نی ــل ب ــک راه  ح ــی ی ــی هوای کابل کش
روســتایی و رشــد اینترنــت عمومــی اســت. در ایــن معمــاری، درجایــی که قــرار اســت اتصاالت مشــترکین 

منشــعب شــود، ســیگنال تقســیم می شــود. 

Splitters ســیگنال ها را بــرای مشــتریان جــدا می کنــد. امــا دقیقــاً اینجاســت کــه اپراتورهــای شــبکه 
بایــد مراقــب باشــند.

ترندها
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ODF
Iron Mountain برای مرکز داده های

ــا رشــد ســریع هســتند،  ــی ب ــات  مرکــز داده جهان ــک ســازمان  خدم مراکــز داده  Iron Mountain ی
ــان  ــن اطمین ــث ای ــر ضــروری اســت و باع ــک ام ــوری ی ــر ن ــای فیب ــت کابل ه ــه در آن مدیری ــی ک جای
می شــود کــه اطالعــات ارزشــمندی کــه در هــر مرکــز داده ی Iron Mountain وجــود دارد، همیشــه 

بــه طــور ایمــن در دســترس باشــد.

هــر چقــدر اطالعــات دیجیتالــی بیشــتری بــرای ذخیــره 

 Iron  ــرکت ــه ی US ش ــر پای ــای ب ــرویس ه ــند، س ــازی باش س

Mountain بیشــتر مــورد تقاضــا قــرار مــی گیرنــد و بــه همیــن 

دلیــل اســت کــه مرکــز داده ی پردیــس AMS-1 نزدیــک 

آمســتردام بــا قــدرت در حــال رشــد هســتند و فقــط ایــن تنهــا 

نیســت. در موقعیــت 15 در آمریــکای شــمالی، اروپــا و ســنگاپور، 

ــی  ــای زمین ــز داده ه ــای Iron Mountain، مرک ــز داده ه مراک

لبــه دار، در مقیــاس بــزرگ و ایمــن از نظــر را راه انــدازی کــرده 

ــد. ــی ده ــترش م و گس

در حــال حاضــر فقــط پردیــس غــرب آمســتردام، هشــت ســالن 

ــع  ــر مرب ــز داده را  از 17000 مت ــوص مرک ــه ی مخص ــک ناحی و ی

ــا  ــن مجموعــه ی مرکــز داده ی ب ــن بزرگتری شــامل می شــود. ای

قابلیــت چنــد دسترســی و اولیــن مرکــز داده ای در هلنــد اســت 

ــز داده ی  ــدی مرک ــاز بع ــت. ف ــی اس ــی خٍنث ــر دمای ــه از نظ ک

ــترش  ــد گس ــی توان ــع م ــعت ۴0000 مترمرب ــه در وس ــس ک پردی

یابــد برنامــه ریــزی شــده اســت.

اتصال اضافه
ــور  ــه ط ــد ب ــز داده بتوانن ــه مراک ــت ک ــم اس ــیار مه ــن بس ای

ــی  ــل دسترس ــی قاب ــیرهای اضاف ــان روی مس ــر زم ــن در ه ایم

باشــند. بــه همیــن دلیــل اســت کــه Iron Mountain از چنــد 

ــی اســتفاده  ــه شــبکه هــای IP جهان ــرای ورود ب نقطــه ورودی ب

ــه  ــر ب ــدون تاخی ــوط ب ــا خط ــات آن ه ــر ملزوم ــد. دیگ می کن

ــت  ــرات اینترن ــری و تغیی ــای اب ــدگان فض ــن کنن ــمت تامی س

ــاال و  ــرد ب ــت عملک ــا قابلی ــاالت ب ــای اتص ــیر ه ــتند. مس هس

مراکــز داده ی متصــل بــه هــم ، مــکان هــا و اتاق هــای کامپیوتــر 

ــد و از  ــل می کنن ــد متص ــم کار مفی ــده ی حج ــش کنن ــه پخ را ب

ــد. ــی کنن ــل م ــان حاص ــی آن اطمین دسترس

ــه  ــوع ب ــاالت متن ــن اتص ــرای ای ــش:  Iron Mountain ب چال

ــر  ــترش، در ه ــت گس ــا قابلی ــزرگ ب ــای ب meet-me room ه

ــد. ــاز دارن ــالن نی س

نقــاط گــره بیــن دنیــای بیــرون  و فضاهــای ســفید بایــد حجــم 

عظیمــی از اتصــاالت کابــل هــای فیبــر نــوری را در خــود جــای 

دهنــد.

یک کابینت برای همه چیز
ــک  ــال ی ــه دنب ــز داده ب ــات مرک ــم عملی ــال 201۸ تی در س

شــکل جدیــدی از پخــش نــوری بودنــد. هــدف متمرکــز شــدن 

مدیریــت فیبــر نــوری در meet-me room هــا بــود. آن هــا بــه 

ــد کــه همــه چیــز را در خــود  دنبــال یــک کابینــت واحــد بودن

جــای دهــد. روش ســنتی کــه در آن فیبرهــای نــوری بــه صــورت 

ــده  ــش کنن ــمت پخ ــه قس ــی ب ــای داخل ــل ه ــه از کاب جداگان

کشــیده مــی شــدند، یــک کار بســیار پــر زحمــت بــود کــه بــه 

زمــان و مــواد اولیــه زیــادی نیــاز داشــت. یــک کابینــت مرکــزی 

ــد  ــر خواه ــان ت ــیار آس ــردن بس ــرهم ک ــرای س ــر و ب ــب ت مرت

بــود. ایــن باعــث مــی شــود کــه خطــر مشــکالت در کابل کشــی 

ــه حداقــل برســد. و خطاهــای شــبکه ب

Iron Mountain مزیت های
ــات Iron Mountain، از  ــد خدم ــدس ارش ــتاین مهن ــس رویجس فران

نزدیــک مزایــای اســتفاده از توزیــع کننــده اصلــی ODFهــای R&M را 

مــورد بررســی قــرار داد و از آن هــا فهرســتی بــه ایــن صــورت تهیــه 

ــای  ــاال و گزینه ه ــی ب ــا چگال ــدی ب ــته بن ــا بس ــرد:» ODF-SCM ب ک

شــاه  می توانــد  کــه  می شــود  مشــخص  منعطــف  اســتفاده ی 

ســیم های فیبــر را بــه هــم متصــل کنــد یــا بــه عنــوان  یــک کابینــت 

ــر دو  ــن روش، ه ــد. و در ای ــل کن ــی عم ــده ی کابل کش ــال دهن اتص

ــت  ــد. مزی ــا بگیرن ــن ODF ج ــان در ای ــور همزم ــه ط ــد ب می توانن

دیگــر ایــن اســت ODF بــه راحتــی قابــل گســترش هســت کــه باعــث 

ــک  ــن ی ــد ای ــود و بع ــده می ش ــات در آین ــپس ثب ــری و س مقیاس پذی

تکنولــوژی بــا نصــب ســریع همــراه بــا یــراق هــای ضــد ضربــه اســت. 

ــوند. ــب ش ــزاری نص ــچ اب ــه هی ــاز ب ــدون نی ــد ب ــا می توانن ماژول ه

موفقیت
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ــر  ــن ت ــر و ایم ــت بهت ــا مدیری ــت ب  Iron Mountain توانس

ــن  ــتر کند.ای ــز داده را بیش ــتفاده ی مرک ــت اس ــوری قابلی فیبر ن

ــد و در ایــن حــال تیمــی  ــود کــه آن هــا دنبالــش بودن چیــزی ب

ــدند. ــل ش ــرای ODF از  R&M  وارد عم ب

 R&M ODF  ــا راهــکار ــی  ب ــم فن ــه تی ــود ک ــان ب ــن زم و در ای

 R&M رو بــه رو شــدند. آن هــا ایــده اولیــه را در کامیــون

ــه دســت  ــود ب ــا در آن زمــان در محــل ب Roadshow کــه اتفاق

 ODF بــه تیــم ایــن فرصــت را داد تــا بــا R&M ،آوردنــد. ســپس

ــوند. ــنا ش ــتری آش ــکان مش ــده در م ــط زن ــک محی در ی

شروع موفقیت آمیز
ــد  ــم Iron Mountain متقاع ــه، تی ــادل تجرب ــن تب ــس از ای پ

شــد و R&M پیکربنــدی مــورد نظــر را ارائــه کــرد و ایــن شــروع 

یــک همــکاری موفقیــت آمیــز بــود.

ــود  ــالن ۹ ب ــرای س ــدی ODF ب ــترک، پیکربن ــروژه مش ــن پ اولی

کــه در اواخــر ســال 2020 تکمیــل شــد. R&M بــا طراحــی بــاور 

نکردنــی ارزش افــزوده بــرای مشــتری کمــک کــرد و بــه همیــن 

ــدند.  ــا ش ــف ره ــدادی از وظای ــام تع ــا از انج ــم آن ه ــل تی دلی

 Bestconnection ــرکت ــدازی از ش ــب و راه ان ــان نص کارشناس

کابینــت هــا را مطابــق بــا مشــخصات R&M بــا یــک تکنســین 

R&M کــه در محــل بــه آنهــا کمــک مــی کنــد مونتــاژ کردنــد.

فرانــس رویجســتاین ، مهنــدس ارشــد ارائــه خدمــات در 

همــکاری  می  کنــد:»  تاییــد   Iron Mountain مراکــزداده 

ــی و  ــتیبانی فن ــام پش ــا تم ــت. م ــاده اس ــوق الع ــا R&M ف ب

ــن  ــم.« او همچنی ــت کردی ــود را دریاف ــاز خ ــورد نی ــروش م ف

پشــتیبانی لجســتیکی ارائــه شــده توســط R&M را قانــع 

ــفارش داده  ــوالت س ــل محص ــل از تحوی ــد:» قب ــده می دان کنن

ــه  ــی و ب ــه زمان ــه چ ــد ک ــالع می ده ــا اط ــه م ــده، R&M ب ش

چــه روشــی محصــوالت بــه مــا تحویــل داده می شــود و ســپس 

از مــا مــی پرســند کــه آیــا چیــز دیگــری نیــاز داریــم یــا خیــر. 

ــت.« ــزرگ اس ــت ب ــک مزی ــن ی ای

نتیجــه  او   ،R&M از   ODF از نصــب 500 کانکشــن در  پــس 

ــا از  ــت، م ــداده اس ــتی رخ ن ــچ شکس ــون هی ــرد:» تاکن می گی

 Iron Mountain کیفیــت بســیار راضــی هســتیم.« مراکــز داده

ــرای  ــن ب ــا همچنی ــد داد. ODFه ــه خواهن ــکاری ادام ــه هم ب

ــده  ــس آین ــعه پردی ــای توس ــه ه ــات در برنام ــای مالق اتاق ه

ــتند.« ــاز هس ــورد نی م

این شرکت
Iron Mountain Data Centers یــک پلتفــرم کولوکیشــن جهانــی 

ــای  ــا راهکار ه ــازد ت ــادر می س ــتریان را ق ــه مش ــد ک ــرا می کن را اج

داده ای متناســب، پایــدار، حامــل و ابــری خنثــی بســازند. ایــن شــرکت 

به عنــوان بخشــی مفتخــر از Iron Mountain Inc.، یــک رهبــر 

ــد از  ــه ۹5 درص ــا ک ــا و دارایی ه ــن داده ه ــت ایم ــی در مدیری جهان

Fortune 1000 بــه آن اعتمــاد دارنــد، موقعیــت منحصــر بــه فــردی 

بــرای محافظــت، اتصــال و فعــال کــردن داده هــای مشــتریان بــا ارزش 

ــا  ــیار ب ــاق بس ــز داده را در انطب ــت مرک ــرکت صنع ــن ش ــاال دارد. ای ب

ــب وکار  ــداوم کس ــی و ت ــت فیزیک ــی، امنی ــداری محیط ــررات، پای مق

ــش از 1200  ــا بی ــز داده Iron Mountain ب ــد. مراک ــری می کن رهب

مشــتری بــه منظــور ایجــاد و پشــتیبانی از تحــول دیجیتــال بلندمــدت 

خــود در مســاحتی بــه وســعت ۳.5 میلیــون فــوت مربــع کــه ۳ قــاره را 

در بــر مــی گیــرد، همــکاری مــی کنــد. اطالعــات بیشــتر :

.www.ironmountain.com/data-centers 

Iron Mountain برای R&M راهکار
ــر  ــت 2۳0۴ فیب ــا ظرفی ــوری ب ــع ن ــای توزی ــم ه ــدی فری پیکربن

ــت: ــر اس ــوارد زی ــامل م ــدام ش ــر ک ــوری ه ن

• ماژول های ODF SCM و مدیریت کابل

• اتصال LC داپلکس

ــده  ــی ش ــت، طراح ــال و شکس ــا اتص ــوط ب ــی مخل ــل کش • کاب

ــتری ــای مش ــا نیازه ــت ب ــرای مطابق ب

• درب هــای شیشــه ای کــه نمایــی از کل فیبــر نــوری و مدیریــت 

ــد ــه می دهن ــچ را ارائ پ

همــه چیــز در یــک کابینــت: تنــه هــای فیبــر، اتصــال و کابــل کشــی در کابینــت هــای ODF-SCM از R&M. اینگونــه Iron Mountain مدیریــت 

فیبــر نــوری را در اتاق هــای مالقــات در پردیــس مرکــز داده AMS-1 در نزدیکــی آمســتردام متمرکــز می کنــد.

» ما از کیفیت راهکارهای R&M  بسیار راضی هستیم«

Iron Mountain فرانس رویجستاین ، مهندس ارشد ارائه خدمات در مراکز داده
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ــا  ــک در اروپ ــاخت کلینی ــای س ــروژه ه ــن پ ــی از بزرگتری یک

ــکی  ــگاه پزش ــت. دانش ــیده اس ــان رس ــه پای ــر ب ــال حاض در ح

)Gdańsk  (GUM و دانشــکده کلینیــک آن در آغــاز عصــر 

ــن  ــر بی ــات معتب ــورد تحقیق ــر در م ــن ام ــت . ای ــدی اس جدی

ــمال  ــتی در ش ــای بهداش ــت ه ــن مراقب ــی آن و همچنی الملل

لهســتان و آمــوزش متخصصــان جــوان پزشــکی صــدق می کنــد.

ــاختن  ــردن و س ــزه ک ــرای مدرنی ــا ب ــال ه ــت و )GUM( س دول

ــرده  ــذاری ک ــرمایه گ ــد س ــک جدی ــای کلینی ــاختمان ه س

بودنــد. پــروژه ی بــزرگ اخیــر آن مرکــز پزشــکی غیــر تهاجمــی 

ــد. ــی یاب ــان م ــال 2020 پای ــر س ــدکه اواخ ــی باش )CMN( م

پروژه ساخت و ساز پیچیده
ــد  ــکان، CMN جدی ــز م ــش برانگی ــرایط چال ــه ش ــه ب ــا توج ب

ــا در  ــد. کاره ــق یاب ــه ای تحق ــه روش مرحل ــت ب ــا می توانس تنه

ســاختمان های درمانــگاه مجــاور نبایــد متوقــف شــود. در طــول 

 ،Arch-Deco ســالها همــه افــراد درگیــر، از اســتودیوی معمــاری

ــا شــرکای  ــروژه گرفتــه ت ــران پ ــره دانشــگاه و مدی هیئــت مدی

نصــب، جزئیــات متعــددی را هماهنــگ کردنــد.

ــا 2020  ــال  201۸ ت ــاز 2 از س ــا 201۸ ، ف ــال 2015 ت ــاز 1 از س ف

ــه  ــور ب ــی مجب ــهای کلینیک ــدا ، بخش ــد. ابت ــول انجامی ــه ط ب

جابــه جایــی در داخــل محوطــه دانشــگاه شــدند تــا فضــا بــرای 

ــاختمان  ــه س ــال آن، س ــه دنب ــود. ب ــد آزاد ش ــاختمان جدی س

ــه جــای آن هــا، شــرکتهای ســاخت و  قدیمــی تخریــب شــد. ب

ســاز شــش طبقــه را نصــب کردنــد کــه از پناهــگاه پرتودرمانــی 

ــه مرکــز پزشــکی غیــر تهاجمــی  ــا پــل هــا ب شــروع شــده و ب

ــد. ــی ش ــم م ــد ) CMI( خت جدی

عصر جدیدی 
برای پزشکی در

Gdańsk دانشگاه

  Gdańsk شــش اســتاد در دانشــگاه پزشــکی
جــزو برتریــن محققــان در حوزه ی پزشــکی 
در سراســر جهان هســتند. آن هــا تحقیقات 
ارزشــمند خــود را در کلینیــک جدید انجام 
مــی دهنــد. هــم اکنــون نیــز آن هــا مرکــز 
ــی  ــر تهاجم ــای غی ــرای روش ه ــد ب جدی
پزشــکی دارنــد کــه تحقیقــات پیشــرفته را 
بــه خوبــی معالجــه ده از هــزار بیمــار ارائــه 
مــی دهــد. شــبکه R&M از پزشــکان بــرای 

انجــام کارهایشــان حمایــت می کنــد.

موفقیت
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LAN چندمنظوره
تــردد بــی وقفــه داده هــا نقــش مهمــی در ایــن محیــط پزشــکی 

ایفــا مــی کنــد. حجــم عظیمــی از داده هــا در طــول تشــخیص 

ــه  ــوند ک ــی ش ــد م ــا تولی ــگاه ه ــان و آزمایش ــاری ، درم بیم

ــر  ــاال ، تصاوی ــوح ب ــا وض ــگاری ب ــر پرتون ــامل تصاوی ــن ش ای

ــل و  ــه و تحلی ــل از تجزی ــای حاص ــایر داده ه ــی و س رادیولوژیک

تجســم اســت. بایگانــی رادیولــوژی یــک بیمارســتان دانشــگاهی 

ــن  ــد. ای ــته باش ــم داش ــت حج ــد ترابای ــد ص ــد چن ــی توان م

اطالعــات بایــد بــرای مشــاوره ، تحقیــق ، مراقبــت هــای ویــژه و 

ــد.  ــترس باش ــه در دس ــس همیش اورژان

تبــادل اطالعــات بــا یکدیگــر و بــا صنعــت تحقیقــات - در ســطح 

محلــی و بیــن المللــی از طریــق فضــای ابــری و همــکاری از راه 

دور در بیــن پزشــکان در حــال افزایــش اســت. بــرای انجــام ایــن 

ــن  ــد چندی ــه بتوانن ــد ک ــاز دارن ــی نی ــبکه های ــه ش ــا ب کار، آنه

ــد. 6000  ــل کنن ــت منتق ــدر رف ــدون ه ــه را ب ــر ثانی ــت ب گیگابی

ــرای  ــوی ب ــزات ق ــار تجهی ــکی در GUM انتظ ــجوی پزش دانش

ــه ،  ــای کاری رایان ــتگاه ه ــد: ایس ــی را دارن ــوزش دیجیتال آم

ــد.  ــای بان ــاالت پهن ــریع ، اتص WLAN س

دســتگاههای حســاس پزشــکی و انتقــال ســیگنال بــا فرکانــس 

بــاال نیــاز بــه محافظــت مــداوم دارنــد. بایــد از تخلیــه اتصــاالت 

ــای  ــتگاه ه ــاران و دس ــاورت بیم ــژه در مج ــه وی ــاخه ب دوش

ــود. ــاب ش ــگ اجتن مانیتورین

ــت  ــار را مدیری ــزار بیم ــا ه ــات صده ــگاه اطالع ــک دانش کلینی

مــی کنــد. بایــد بــرای داده هــای ایــن بیمــاران حفاظــت فعــال و 

غیرفعــال از خروجــی LAN تــا مرکــز داده تضمیــن شــود. عــالوه 

ــع  ــدن جام ــی ش ــرای دیجیتال ــد ب ــا بای ــک ه ــن ، کلینی ــر ای ب

ــمند«  ــتان هوش ــده »بیمارس ــدی آین ــه کلی ــوند. کلم ــاده ش آم

اســت.

راهگشایی برای 10 گیگ بر ثانیه
شــبکه ی داده Non_Invasive Medicine Center در دانشــگاه 

ــوژی  ــتاندارد توپول ــاس اس ــر اس ــکی )Gdanski (GUM ب پزش

ــاخت  ــاز، زیرس ــاخت و س ــه س ــر دو مرحل ــت. در ه ــتار اس اس

ــا  ــرات و باالبره ــتون فق ــرای س ــوری ب ــی فیبر ن ــامل کابل کش ش

ــد. ــی باش ــف م ــرای ک ــه  ب ــی دو الی ــی مس و کابل کش

فیبر نوری:
ستون فقرات:کابل های OS2/OM4 و ۹6 فیبر

باالبر: کابل های OS2/OM4 و ۴۸ و 2۴ فیبر

.Unirack2 OS2/OM4(190 pcs( :پچ پنل ها

مسی:
کابل کشی افقی روی زمین

نصب کابل ها: Cat. 7 S/FTP  برایMHz ا1,000 

1U with 24 or 48 Cat. 6A ISO/s modules :پچ پنل ها
(.pcs 560(

Cat. 6A ISO modules, FM45 :خروجی ها

ایــن 10۴ رک بــا 750 پــچ پنــل مــی توانــد بــا سیســتم مدیریــت 

ــازی  ــاوم س ــاره مق ــد دوب ــی توان ــاخت R&MinteliPhy  م زیرس

شــود.

ایزولــه کننــده هــای شــبکه SafeLine از R&M جداســازی 

گالوانیکــی تجهیــزات الکتریکــی نزدیــک بــه تخــت هــای بیمــار 

ــد. ــی کنن ــن م ــا IEC 60601-1 تضمی ــق ب را مطاب

ــا حفاظــت مکانیکــی  ــه ای R&M ب سیســتم امنیتــی ســه مرحل

اتصــاالت از دســتکاری و خطاهــای وصلــه جلوگیــری مــی کنــد.

ایزوله کننده شبکه
ــه کننــده شــبکه جداســازی گالوانیــک در شــبکه های  یــک ایزول

برپایــه اترنــت را تضمیــن می کنــد و اتصــاالت رســانای الکتریکــی 

بیــن محیــط و دســتگاه هــا را قطــع مــی کنــد. ایــن یــک اقــدام 

پیشــگیرانه بــرای محافظــت از بیمــاران و فنــاوری حســاس 

پزشــکی اســت. دلیــل ایــن امــر ایــن اســت کــه در صــورت تماس 

ــان  ــار، جری ــا بیم ــتگاه ب ــس دس ــل لم ــانای قاب ــمت های رس قس

بــرق را روی بــدن بیمــار ایجــاد نشــود. یــک ایزولــه کننده شــبکه 

ــان  ــه هم زم ــی ک ــد در حال ــری می کن ــات جلوگی ــع جریان از تجم

ــدون ضــرر را ممکــن مــی کنــد. ــان تقریبــا ب جری

» خوشحالم که دانشگاه خوبی مانند مرکز پزشکی Gdański  قرار است مراکز تحقیقاتی و علمی 

پیشرفته ای داشته باشد. بدون آن ها، پزشکی به سادگی پیشرفت نخواهد کرد.«

.Nieinwazyjnej (CMN( به مناسبت افتتاح اولین بخش از مرکز پزشکی ،Łukasz Szumowski وزیر بهداشت لهستان، پروفسور

(km 1,300(
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در نتیجــه: بهتــر اســت شــبکه اطالعاتــی کلینیــک، کارکرد هــای 

مختلــف و بســیار مفیدی دربرداشــته باشــد.

ایــن شــبکه بایــد بســیار قدرتمندتــر و قــوی  تــر از یــک شــبکه 

معمولــی محلــی عمــل کنــد.

)Gdański( دانشگاه پزشکی گدانسک
بزرگ تریــن   Gdanski Uniwersytet Medyczny (GUM(

ــن  ــت. ای ــتان اس ــمال لهس ــکی در ش ــی پزش ــه علم موسس

ــه طــور میانگیــن ســاالنه 6000 دانشــجو را  دانشــکده آمــوزش ب

ــدود  ــی آن ح ــوزان بین الملل ــش آم ــی دان ــده دارد و خروج برعه

ــت. ــد اس 17 درص

ــش  ــش پژوه ــت. بخ ــده اس ــیس ش ــال 1۹۴5 تاس GUM  در س

 Gimnazjum بنیــاد  بــه   Gdansk پزشــکی   آمــوزش  و 

ــگاه  ــن دانش ــردد. ای ــاز می گ ــال 200۸ ب Akademickie در س

ــده  ــی برگزی ــگاه تحقیقات ــک دانش ــوان ی ــه عن ــال 201۹ ب در س

ــن  ــا ای ــتان ب ــور لهس ــگاه کش ــا دانش ــال حاضرتنه ــد و در ح ش

ــت. ــرایط اس ش

ــی  ــای تخصص ــه ه ــمند دارد. زمین ــگاه GUM، 1051 دانش دانش

ــتخوان،  ــز اس ــه، مغ ــب، ری ــد قل ــامل پیون ــگاه ش ــن دانش ای

ــر از  ــش نف ــت. ش ــی اس ــات بالین ــرفته و تحقیق ــرطان پیش س

ــن  ــدی از تاثیرگذارتری ــراد GUM در رده 2 درص ــتادان و اف اس

ــتند. ــان هس ــکی جه ــان پزش محقق

ــا در  ــتنفورد کالیفرنی ــگاه اس ــط دانش ــدی توس ــه  بن ــن رتب ای

همــکاری بــا شــرکت های Elsevier و SciTech ســازماندهی 

ــت. ــده  اس ش

 Centrum Medycyny شـامـل کـلیـنیـک دانـشـگاه GUM

 Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI( و   Nieinwazyjnej (CMN(

اســت. ایــن دو مرکــز بایکدیگــر از بــزرگ  تریــن و پیشــرفته  ترین 

ــه  ــد، ک ــکیل می دهن ــتان را تش ــکی در لهس ــای پزش ــع ه مجتم

ــه عنــوان دانشــگاه  ــا هــم ب ــه فقــط درلهســتان بلکــه در اروپ ن

ــوند. ــناخته می ش ــاال ش ــات ب ــا آمارتحقیق ــی ب ــزی بالین مرک

ــدودا 60000  ــاری ح ــه آم ــاس جامع ــگاهی براس ــات دانش تحقیق

ــی  ــام م ــرپایی انج ــار س ــاالنه 250000 بیم ــتری وس ــار بس بیم

ــه  ــک منطق ــص ی ــک، مخت ــی کلینی ــورد بررس ــار م ــود و آم ش

آبریــز ۳.5 میلیــون نفــری اســت. در مجموعــه آمــاری، پزشــکان 

ــد و دو  ــی دهن ــام م ــی را انج ــل جراح ــدود 21000 عم ــاالنه ح س

ــوند. ــت می ش ــگاه تس ــه در آزمایش ــون نمون میلی

ــام  ــط Arch-Deco Spz o.o., Gdynia انج ــروژه توس ــن پ ای

شــده اســت.

آمار و اطالعات مربوط به مرکز پزشکی 
Nieinwazyjnej

ــادل  ــتان  )مع ــون PLN لهس ــرمایه گذاری: 600 میلی ــم س - حج

1۳5 میلیــون یــورو، 1۴5 میلیــون فرانــک ســوئیس(

ــش  ــتفاده در ش ــل  اس ــای قاب ــع فض ــر مرب ــدود 75000 مت - ح

ــه طبق

- بیش از 2000 اتاق ، 6۸۸ تختخواب در بیمارستان

ــی در  ــو درمان ــا پرت ــی ت ــرژی شناس ــی از آل ــش بالین - 20 بخ

ــزی ــگاه مرک ــالوه آزمایش ــی، بع ــگاه زیرزمین ــکیالت پناه تش

- بخــش هــای بــزرگ همــراه بــا حمــام، رســتوران هــا و نقــاط 

ســرویس دهی

R&M انتخاب
ــد:  ــبکه دارن ــی ش ــرای ارزیاب ــی ب ــار اصل ــه معی ــان س طراح

کیفیــت، قابــل اطمینــان بــودن و نحــوه ی عملکــرد؛ بــر همیــن 

ــن  ــد. همچنی ــرده ان ــذاری ک ــتم CMN را نامگ ــاس سیس اس

ــی   ــتاندار جهان ــا اس ــق ب ــی مطاب ــل کش ــتم کاب ــان، سیس طراح

ــد. ــام داده ان R&M انج

ــی و  ــای تکنیک ــام گزینه ه ــه تم ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب ای

عملکــردی در ســطح زیرســاخت شــبکه بــه صــورت  غیرفعــال 

 Michal(ــال دودو ــط میش ــر توس ــن ام ــتند، ای ــترس هس در دس

ــد شــده  ــت فنــیIT  در کلینیــک دانشــگاه، تایی Dudo( مدیری

اســت.

موفقیت
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خرید شبکه inteliPhy به صورت

 آنالین
ــن  ــل مســتقیم ای ــا موجــود هســتند. R&M تحوی ــن شــاپ ه ــون در آنالی ــم اکن ــت زیرســاخت شــبکه inteliPhy ه ــزار مدیری ــرم اف ن
محصــول را از طریــق اینترنــت عرضــه مــی کنــد. کاربــران هــم چنیــن مــی تواننــد از همیــن روش یــک نســخه ی آزمایشــی رایــگان 

بــه مــدت محــدود را هــم دانلــود کننــد.

R&M در حــال گســترش فــروش نــرم افــزار مدیریــت   

زیرســاخت شــبکه inteliPhy   مــورد عالقــه کاربــران، از طریــق 

ــن  ــد ای ــی توانن ــران م ــد و کارب ــراد عالقمن ــت. اف ــت اس اینترن

R&M (www.rdm. ــه طــور مســتقیم از ســایت ــرم افــزار را ب ن

ــد.  ــت کنن ــن دریاف ــورت آنالی ــه ص com/inteliphy-net) ب

ــتفاده از کارت  ــا اس ــود را ب ــد خ ــادگی خری ــه س ــران ب کارب

ــز در  ــگان نی ــون رای ــوز آزم ــد. مج ــی دهن ــام م ــاری انج اعتب

ــت. ــود اس ــال وب موج پورت

کاربران می توانند بین دو سطح یکی را انتخاب کنند:

– شبکه استاندارد inteliPhy برای کاربرد های آسان 

– شبکه inteliPhy پالس برای نیاز های پیچیده تر 

نــرم افــزار مدیریــت زیرســاخت شــبکه )DCIM( بــرای 

، هوشــمند و متمرکــز  ســازمان های مرکــز داده دیجیتــال 

ــتگاه و  ــال، دس ــژه، اتص ــور وی ــه ط ــود و ب ــی ش ــتفاده م اس

ظرفیــت شــبکه هــا ، کابینــت هــا ، منابــع تغذیــه و دارایــی هــا 

ــد. ــی کن ــن م را ممک

ایــن نــرم افــزار عنصــر اصلــی معمــاری شــبکه هــای هوشــمند 

ــا  ــخه ه ــام نس ــبکه inteliPhy از تم ــت. ش ــط R&M اس توس

و زمــان خالــص نظــارت بــر مناطــق مختلــف مرکــز داده 

پشــتیبانی می کنــد. اجــزای شــبکه ، منابــع آزاد، ســرهم بنــدی 

ــان در  ــر زم ــه در ه ــد بالفاصل ــی توانن ــکالت م ــن مش و همچنی

ــدازه  ــان ان ــه هم ــه ، ب ــوند. در نتیج ــع آوری ش ــه جم ــک نقط ی

ــران  ــه کارب ــد ب ــی کامــل می کن ــه طــور عال کــه بازرســی ها را ب

ــات و  ــطح خدم ــای س ــه ه ــا توافقنام ــا ب ــد ت ــی کن ــک م کم

ــوند. ــنا ش ــای MTTR آش ــت ه مهل

ــل  ــود در کاب ــه خ ــا تجرب ــه ه ــعه، R&M از ده ــول توس در ط

کشــی و تجهیــز مراکــز داده اســتفاده کــرد بــه ویــژه نیازهــای 

ــن  ــا در ای ــبکه و CIO ه ــران ش ــا ، مدی ــین ه ــره تکنس روزم

توســعه گنجانــده شــده اســت. نتیجــه ی آن منجــر بــه 

ــز داده  ــر مراک ــی اگ ــه حت ــد ک ــزاری ش ــرم اف ــول ن ــک محص ی

ــته  ــتفاده برجس ــهولت در اس ــر س ــه خاط ــند، ب ــده باش پیچی

ــر وســیله هــای داشــبورد،  ــاًل تحــت تأثی اســت. مشــتریان کام

عملکردهــای کشــیدن و رهــا کــردن ، شــاخص هــای اجرایــی و 

ــد. ــرار می گیرن ــدی ق ــه بع ــم س تجس

اخبار
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همکاری در
Brisbane

ســطح کیفیــت زندگــی و کاری در بریزبــن بســیار عالــی اســت.  

ــه  ــود Christie Spaces »ارائ ــر، وج ــن ام ــل ای ــی از دالی یک

دهنــده دفاتــر کاری درجــه یــک درمنطقــه ی مرکــزی تجــاری« 

ــه  ــاخت درج ــاد زیرس ــه ایج ــکار Cat.6A از R&M ب ــت. راه اس

یــک کمــک مــی کنــد.

»مــا چیــزی فراتــر از یــک فضــای مشــترک اداری هســتیم. مــا 

یــک گالــری بوتیــک فضــای کاری بــی نظیــر هســتیم.«

ــر،  ــاف پذی ــی انعط ــا روش ــه کار ب ــما را ب  Christie Spaces ش

ــن  ــان Adelaide 320 در بریزب ــت در خیاب ــبکه و راح دارای ش

دعــوت مــی کنــد. »مــا متعهــد شــده ایــم کــه کار مشــترک را 

ــم.« ــداع کنی ــاره اب ــتی دوب ــه کریس ــرای کل جامع ب

ــط  ــدد در محی ــی متع ــات رفاه ــه امکان ــه ک ــاًل مبل ــری کام دفات

ــای کاری  ــد. میزه ــی دهن ــه م ــازه ارائ ــی ت ــیله طراح ــه وس را ب

ــد  ــی توانن ــه م ــه ای ک ــای  کاری جداگان ــتگاه ه ــت  - ایس راح

ــه از جذابیــت خاصــی  ــد – ک ــری کنن ــاق هــای هتــل براب ــا ات ب

ــتند. ــوردار هس برخ

دفاتر کلیدی
Christie Spaces رویکــردی انعطــاف پذیــر دارد. این ســاختمان 

ــم در  ــه مه ــش نقط ــی از ش ــه یک ــان Adelaide، ک در خیاب

ــای  ــا اندازه ه ــکاری ب ــای هم ــرار دارد.فضاه ــت، ق ــترالیا اس اس

مختلــف )از ابعــادی بــه انــدازه چنــد متــر مربــع بــا یــک میــز 

ــا کل یــک طبقــه( تعبیــه شــده اســت.  ــر ت تحری

توجــه اصلــی بــر ایــن اســت کــه بــه افــراد و شــرکت ها فرصــت 

ــای کار  ــاد اتاق ه ــدف از ایج ــود. ه ــدی داده ش ــد و کار تولی رش

مشــترک ایجــاد یــک فضــای کاری پویــا و تولیــد کننــده اســت. 

ــراری  ــرای برق ــط ب ــوان واس ــه عن ــم Christie Spaces ب تی

ارتبــاط بیــن مشــارکت هــا و ارتباطــات صنعــت عمــل مــی کنــد.

 Christie Spaces

  WiFi، دارای محــدوده پشــتیبانی از خدمــات دربــان 7/2۴ 

ــه  ــذاری  صفح ــتراک گ ــرای اش ــت ب ــریع وEthernet  گیگابی س

ــت. ــون زوم اس ــات تلویزی ــش امکان نمای

ــه  دهنــده خدمــات اینترنتــی  ــه عنــوان ارائ Christie Spaces ب

ــه  ــغول ب ــر مش ــال حاض ــده، در ح ــد ش ــبکه تایی ــای ش و فضاه

ــت. ــود اس ــه خ ــص ب ــای  edge data مخت ــز مکان ه تجهی

ــترالیایی،  ــرکت 100٪ اس ــک ش ــوان ی ــه عن Christie Spaces ب

بــر روی نــوآوری، قابلیــت اطمینــان، راحتــی و انعطــاف پذیــری 

ــت  ــبکه های داده جه ــوان ش ــه عن ــًا ب ــه طبیعت ــز دارد، ک تمرک

موفقیت
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ــه  ــت ب ــی نوب ــد. وقت ــی رون ــمار م ــکاری بش ــای هم موقعیت ه

ــوئیس  ــت س ــه کیفی ــتری ب ــد ، مش ــی رس ــال م ــراری اتص برق

ــد. ــی کن ــاد م R&M اعتم

اتصال جهانی 
ایــن مــورد در جدیدتریــن پــروژه مجموعــه  فــوق نیــز صــادق 

 Adelaide ــان ــی در خیاب ــر مربع ــای کاری 1750 مت ــت ، فض اس

ــت. ــده اس ــذاری ش ــام Common Ground نامگ ــا ن ــه ب ک

 R&M ــده از ــت ش ــکار محافظ ــک راه ــوان ی ــه عن Cat. 6A ب

بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای مختلــف کاربــران انتخــاب شــده 

اســت.

ــی  ــه تنهای ــود ب ــوی R&M ، خ ــال ق ــاوری اتص ــت فن قابلی

تضمینــی جهــت همــکاری هــای الزم اســت. ایــن بــدان معنــی 

ــتند  ــور نیس ــداد مجب ــای روی ــاق ه ــران ات ــه کارب ــت ک اس

ــد. ــود بیاورن ــا خ ــی را ب ــا اختصاص ــم ی ــای حجی کانکتوره

  R&M معتبــر  شــریک   Sunshine State Electrical (SSE(

کابل کشــی را بــا موفقیــت نصــب کــرد و یکــی از تامیــن 

بــه دلیــل کیفیــت   Christie Spaces کننــدگان منتخــب 

بی نظیــر در کار و توجــه بــه جزئیــات اســت.
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ــای  ــت  ه ــترده ای از قابلی ــف گس ــل طی ــه دلی ــه SPE ب ــه ب عالق

ــت.  ــش اس ــال افزای ــت در ح ــا و صنع ــاختمان ه ــتفاده در س اس

ــه Single Pair Ethernet  در  ــیس اتحادی ــا تاس ــوع، ب ــن موض ای

ــتاندارد  ــت. اس ــهود اس ــی مش ــه خوب ــته ب ــال گذش ــک س ی

کاربــردی IEEE802.3cg زمینــه را بــرای اســتفاده گســترده تــر از  

ــت. ــرده اس ــم ک ــاختمان فراه ــیون س SPE در اتوماس

ــن  ــی ای ــتم های کابلکش ــاص  سیس ــای خ ــرد ه ــی از کارب یک

ــال را گســترش می دهــد.  ــقف دیجیت ــه SPE مفهــوم س اســت ک

ایــن امــر بــه ادغــام اینترنــت اشــیا )IOT) در شــبکه LAN کمــک 

ــرعت  ــور-محرک س ــطح سنس ــا س ــترش IP را ت ــد و گس می کن

ــی از  ــش بزرگ ــن بخ ــد جایگزی ــی توان ــد. SPE م ــی بخش م

ــود.  ــود ش ــاس موج ــای فیلدب کاربرده

سیستم کامل
در ایــن بیــن ، R&M سیســتم کابلکشــی کاملــی را بــر اســاس دو 

ــط )1-اSPE، LC-Cu (IEC63171 و )2-اMSP (IEC63171 ایجــاد  ــوع راب ن

کــرده  اســت.

سیســتم های  بــرای  را   LC-Cu کابل کشــی،  متخصصــان 

کابل کشــی ســاختاریافته و اتوماســیون ســازی ســاختمان 

ــرکت ها  ــیاری از ش ــی ، بس ــط صنعت ــد. درمحی ــب می  دانن مناس

سیســتم اتصــال MSP بــا طراحــی جمــع و جــور امــا با اســتحکام 

 R&M .را ترجیــح مــی دهنــد. بــرای راحتــی انتخــاب مشــتریان

ــیون  ــرای اتوماس ــح ب ــاب ارج ــا  LC-Cu )انتخ ــت ت ــم گرف تصمی

ســاختمان( و MPS )بــرای شــبکه  هــای صنعتــی( را باهــم ارائــه 

دهــد.

ــر  ــند IDC را در ه ــر پس ــده و کارب ــی آزمایش ش R&M سیم کش

ــرده  ــت فش ــد. فرم ــازی می کن ــال SPE پیاده س ــتم اتص دو سیس

کانکتورهــا چگالــی بــاالی اتصــال را تضمیــن مــی کنــد. ترمیــم 

فشــار کابــل برجســته و پوشــش ضــد فشــار در کانکتــور اداره و 

ــد. ــان می کن ــا را آس ــی پچ کورده بررس

برد بیش از 600 متر
در کنــار نصــب کابــل ، یــک مــدل AWG-22 بخشــی از تجهیــزات 

اصلــی اســت. بــا اســتفاده از پروتــکل Base 10، سیســتم 

کابلکشــی می توانــد بــه فواصــل انتقــال بیــن 70 تــا 600 + متــر 

برســد. ایــن دامنــه بــه ســطح عملکــرد منبــع تغذیــه ای کــه از 

ــتگی دارد. ــرد بس ــی گی ــتفاده قرارم ــورد اس راه دورم

اترنت تک جفت
بررسی اولین محصوالت

اترنــت تــک جفــت یــا SPE( Single Pair Ethernet) در ســال 2020 بــا موانــع قطعــی روبــرو شــد. یــک اســتاندارد کاربــردی پایــه کــه 
مــورد قبــول واقــع شــده اســت. R&M و ســایر تولیدکننــدگان اتحادیــه سیســتم اترنــت تــک جفــت )SPE) را تأســیس کردنــد و اکنــون 

ــدازی می کنــد. R&M اولیــن سیســتم کابــل کشــی SPE پیوســته را راه ان

اخبار
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LC-Cu و ســوکت داپلکــس MSP می تواننــد دو اتصــال SPE را 

 RJ45 درخــود جــای دهنــد. ســطح جلویــی آن مطابــق بــا بــرش

ــاالت  ــاد اتص ــکان ایج ــن ام ــال، ای ــوان مث ــه عن ــن ب ــت و ای اس

ــم  ــکل 10Base-T1s را فراه ــتفاده از پروت ــرای اس ــره ای ب زنجی

می کنــد.

فناوری اتصال امتحان و آزمایش شده
ــته را  ــی SPE پیوس ــل کش ــه کاب ــت ک ــرکتی اس ــن ش R&M اولی

ــا  ــعه تنه ــث ، توس ــورد بح ــام م ــان تم ــد. در می ــی ده ــه م ارائ

ــر روی یــک شــکل مســتقل از کانکتــور متمرکــز نبــود بلکــه  ب

ــن  ــود. ای ــز ب ــز متمرک ــال نی ــرای کان ــی ب ــوم کل ــک مفه ــر ی ب

ــرای  ــال )ب ــای اتص ــاژول ه ــا ، م ــل ه ــچ کاب ــامل پ ــتم ش سیس

ــت. ــب اس ــل نص ــک کاب ــا( و ی ــی ه ــا و خروج ــل ه ــچ پن پ

ــش  ــای روز، آزمای ــوژی ه ــر تکنول ــی ب ــال مبتن ــن آوری اتص ف

ــورد  ــران در م ــه کارب ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــده اند و ب  ش

 IDC ــاوری ــت. R&M فن ــد داش ــی نخواهن ــل نگران ــر نس تغیی

 SPE ــال ــاژول اتص ــا و در م ــچ کورده ــرای پ ــور SPE ب را در کانکت

پیاده ســازی کــرده اســت و میلیــون هــا بــار در فنــاوری اتصــال 

ــی،  ــن صنعت ــاالت پی ــت. اتص ــرده اس ــت ک ــود را ثاب RJ45 خ

ــد.  ــاد می  کن ــوکت را ایج ــور و س ــان کانکت ــاط می ــرای ارتب برق

ــناخته  ــی ش ــه خوب ــن ب ــرای چندی ــوژی ب ــن تکنول ــن ای همچنی

ــت.  ــرده اس ــت ک ــود را ثاب ــده و خ ش

ــاژوالر  ــرم م ــت ف ــا R&M freenet، پل سیســتم کابل کشــی SPE ب

ــه  ــاختار یافت ــی س ــرای کابلکش ــه ب ــر R&M ک ــاس پذی و مقی

اســت، ســازگار می باشــد. مــاژول هــای اتصــال SPE در پریزهــا و 

پانــل هــای freenet قــرار مــی گیرنــد کــه ایــن بــه برنامه ریــزان 

ــادر  ــا ق ــد و آن ه ــن را می ده ــه ی ایم ــری و فاصل انعطاف پذی

ــرای هــر موقعیــت خــاص  ــود محصــوالت متناســب ب خواهنــد ب

ــد  ــا می توانن ــن ، آن ه ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــرار دهن ــم ق ــار ه را کن

سیســتم کانکتــور مناســب را بــرای هــر ناحیــه عملیاتــی. چــه 

ــد. ــاب کنن ــا MSP انتخ LC - Cu و ی

 ،SPE ــران آینــده ــرای کارب ــد ب ــه بتوان ــود ک ــن ب هــدف R&M ای

ــا ایــن لحظــه  خدمــات خریــد یــک مرحلــه ای ایجــاد کنــد و ت

 R&M ،بســیار خــوب عمــل کــرده  اســت. بــرای اهــداف توســعه

ــرای هــر یــک از دو سیســتم کانکتــور  یــک کیــت ارزیابــی را ب

قــرار داده اســت کــه هــر کــدام شــامل دو پچ کــورد، دو 

ــت. ــب اس ــل نص ــر کاب ــاژول و 10 مت ــن م کانکش

MSP و LC - Cu استانداردهای مربوط به
 IEC 63171 ــتاندارد ــش اس ــال SPE در بخ ــای اتص ــتم ه سیس

قــرار گرفتــه انــد و انــواع مختلفــی در ایــن اســتاندارد مشــخص 

شــده اند.

ــال،  ــوان مث ــه عن ــت. ب ــه LC-Cu اس ــوط ب IEC 63171-1: مرب

ایــن سیســتم کانکتــور بــرای اســتفاده در اتوماســیون ســاختمان 

ــی  ــل کش ــت کاب ــس جه ــش نوی ــط MICE 1 در پی ــرای محی ب

ــود. ــی ش ــه م ــتاندارد  ISO / IEC 11801-6 توصی اس

ــای  ــت کاربرده ــور MSP  جه ــه کانکت ــوط ب IEC 63171-2: مرب

MICE1. بســیاری از کارشناســان در زمینــه صنعتــی ایــن 

اســتاندارد را بــه دلیــل ابعــاد فشــرده ای کــه دارد، مزایــای فنــی 

IEC 63171-3 ــی ــالف خارج ــا غ ــنا ب ــازگاری آش و س

 external sheath M8 ترجیح می دهند .

 IEC 63171-5 : مربــوط بــه کانکتــور MSP اســت. اتصــال بــرای 

کاربردهــای MICE3 در خانــه M8 (IP67 محافظــت شــده(

 IEC 63171-6 : ایــن کانکتــور در هــر دو نســخه MICE1 و 

ــتاندارد  ــن اس ــال، ای ــوان مث ــه عن ــت. ب ــود اس MICE3 موج

ــه  ــی ISO/ IEC 11801-3 توصی ــل کش ــتاندارد کاب ــط اس توس

ــت ــاد آن نیس ــا ابع ــب ب ــا متناس ــود، ام می ش

کانکتورهای SPE R&M: LC-Cu )عکس باال( MSP )عکس پایین(
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ــت  ــان در پایتخ ــی عم ــن الملل ــتان بی ــب بیمارس ــن ترتی ــه ای ب

ــالمی،  ــنتی اس ــاری س ــق از معم ــی موف ــقط، ترکیب ــود مس خ

ــان  ــدگان نش ــد کنن ــه بازدی ــه را ب ــی و مدرنیت ــراث عمان می

می دهــد. ایــن بیمارســتان، مراقبت هــای بیــن المللــی پزشــکی 

 GHS ــه مــی دهــد. شــرکت توســط اپراتــور مشــهور  GHS ارائ

مســئول کل پــروژه از مرحلــه ی طراحــی، راه انــدازی تــا نصــب 

اســت.

ایــن بیمارســتان ارتبــاط بیــن ۴۳ کلینیــک تخصصــی و مراکــز 

ــی  ــتان خصوص ــن بیمارس ــت. اولی ــرده اس ــرار ک ــکی را برق پزش

ــس  ــا رزونان ــدی ب ــه  بع ــکنر س ــک اس ــه ی ــت ک ــور اس در کش

ــق و  ــخیص دقی ــرای تش ــال ) 3T MRI (  ب ــی ۳ تس مغناطیس

ــر ایــن، یــک سیســتم آزمایشــگاه  ســریع بافــت دارد. عــالوه ب

ــا  ــت ب ــاق کار، 100 تخ ــه ات ــاژوالر، س ــای کار م ــک، اتاق ه رباتی

قابلیــت تنظیــم ، یــک چشــمه ی آب  گــرم درمانــی و یــک اتــاق 

ــت.  ــده اس ــه ش ــتان تعبی ــن بیمارس ــاعته در ای ــس 2۴ س اورژان

بــه عبــارت دیگرایــن بیمارســتان یــک ســاختمان پنــج ســتاره 

ــز بهداشــتی اســت. ــد از یــک مرک نســل جدی

اعضای هیئت مدیره بیمارستان بین المللی عمان در بازدید از مکان بیمارستان

IT نقش کلیدی
ــری  ــده نگ ــب آین ــک ترکی ــکیالت، ی ــن تش ــام ای ــس تم در پ

شــده از سیســتم  هــای فــن آوری اطالعــات بالینــی وجــود دارد 

ــت و  ــه شده اس ــی CIBERBIT ارائ ــرکت بین الملل ــط ش ــه توس ک

پزشــکان را جهــت تشــخیص، درمــان وانجــام امــور پزشــکی از 

ــی  ــس اجرای ــو، رئی ــل کاروالی ــد . مانوی ــتیبانی می کن راه دور پش

ــد : ــح می ده ــان توضی ــی عم ــتان بین الملل بیمارس

بهترین پزشکی
برای عمان

هــم اکنــون شــهروندان و میهمانــان ســلطنتی عمــان در کشــور خــود ازپیشــرفته  تریــن فــن آوری مراقبت هــای بهداشــتی و پزشــکی 
بهره منــد شــده و در نتیجــه از ســفرهای طوالنــی بــه کلینیک هــای ویــژه در خــارج از کشــور بــی نیازشــدند. بیمارســتان بین المللــی 

جدیــد عمــان در مســقط ، داروهــای دارای فــن آوری پیشــرفته و درجــه یــک را فراهــم کــرده اســت.

موفقیت
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ــر بیــن متخصــص  ــا ایجــاد ارتبــاط موث » فــن  آوری اطالعــات ب

ــد.  ــا می کن ــاران را ایف ــان بیم ــدی در درم ــی کلی ــار نقش و بیم

بــه ایــن صــورت کــه بــا لمــس یــک دکمــه مــی تــوان ارتبــاط 

متخصصانــی از سراســر دنیــا را جهــت ارائــه خدمــات بهتــر بــه 

بیمــار برقــرار کــرد. ایــن امــر دلیــل اصلــی مــا بــرای انتخــاب 

پیشــرفته  تریــن و مــدرن  تریــن سیســتم ) فــن  آوری اطالعــات 

بهداشــتی ( اســت.«

ــود  ــل کاروالیــو و تیمــش ایــن ب ــرای مانوئ ــل توجــه ب نکتــه قاب

ــن  ــکل ممک ــن ش ــه بهتری ــده، ب ــای پیچی ــاخت ه ــه زیرس ک

ــک  ــتان ی ــاز بیمارس ــورد نی ــی م ــه ی اصل ــوند. مولف ــبکه ش ش

ــود. ــا دوام ب ــن و ب ــدی په ــا بان ــبکه داده ب ش

ــن  ــرد. همچنی ــه ک ــبی ارائ ــکار مناس ــه R&Mfreenet راه برنام

ــی  ــد میکروب ــر R&MhealthLine ض ــت تأثی ــزان تح ــه ری برنام

ــور  ــا ام ــد ت ــی کن ــک م ــتان کم ــه بیمارس ــد.IT  ب ــرار گرفتن ق

ــاق  ــبکه درات ــاالت ش ــا اتص ــود و ب ــت ش ــر رعای ــتی بهت بهداش

ــه  ــاری ب ــه بیم ــال ب ــت و ابت ــر عفون ــار، خط ــاق بیم ــل و ات عم

ــد. ــل برس حداق

زنجیره تامین معتبر
 LLC، R&M ــرات ــاد Bahwan & LLC ، مخاب ــل  اعتم ــروه قاب گ

ــن  ــره تامی ــان، زنجی ــی عم ــرکای محل ــکاری ش ــا هم META ب

ــت  ــن حمای ــد. ای ــازماندهی کردن ــب را س ــم نص ــتیبانی تی و پش

منطقــه  ای از R&M در طــول مراحــل  نقــش مهمــی در ســاخت 

ــرد . ــا ک ــال 2020 ایف ــاز در س  وس

 GHS گروه ایده آل
مجــری بیمارســتان بیــن المللــی عمــان ، گــروه IGHS پرتغالــی اســت. ایــن 

مرکــز چندیــن بیمارســتان و کلینیــک در خــارج از کشــور را اداره مــی  کنــد 

 IGHS .ــد ــت می کن ــتی حمای ــکی و بهداش ــتانداردهای پزش ــن اس و از باالتری

همیشــه از پیشــرفته تریــن فنــاوری پزشــکی در بیمارســتانها اســتفاده مــی 

ــر  ــکی آن ، دیگ ــکده پزش ــرا و دانش ــگاه کویمب ــا دانش ــکاری ب ــد. در هم کن

موسســات و شــرکت  هــای مشــهور بین المللــی بــه ویــژه بــا زیمنــس ، ایــن 

ــان  ــداوم کارکن ــوزش م ــه آم ــه ب ــرد ک ــیس ک ــی IGHS را تاس ــروه آکادم گ

ــکده  ــرا و دانش ــگاه کویمب ــکاری دانش ــا هم ــت . ب ــاص داش ــکی اختص پزش

ــه  ــی ، ب ــن الملل ــهور بی ــات و شــرکت هــای مش پزشــکی آن ، ســایر موسس

ــاص  ــه اختص ــی IGHS ک ــروه آکادم ــک  Siemen، گ ــکاری نزدی ــژه باهم وی

ــعه  ــرای توس ــد. ب ــاد ش ــکی دارد، ایج ــان پزش ــداوم کارکن ــوزش م ــه آم ب

ایــن پــروژه ، شــرکای شــرکت ســرمایه گــذاری Brunei عمــان ، هلدینــگ 

گــروه Suhail Bahwan و گــروه IGHS شــرکت توســعه و ســرمایه گــذاری 

ــد. ــیس کردن ــان Al Afia را تاس ــت و درم بهداش

راهکار R&M برای بیمارستان بین المللی عمان
شــبکه بیمارســتان براســاس R&Mfreenet اســت. برخــی از 

امکانــات نصــب  شــده:
- اسکلت، 2 کیلومتر

 ،Cat. 6A ســاختاری مبتنــی بــر مــس. کابــل کشــی -
نگهــداری شــده ، ۸0 کیلومتــر

- Cat. 6A ماژول ارتباطی، حفاظت نشده
هــای  پنــل  و  هــا  خروجــی   ،R&MhealthLine  -

ISO 22196 بــا  جلوییســازگار 

ــی  ــوع، تمام ــن موض ــا ای ــاری کرون ــری بیم ــه  گی ــود هم ــا وج ب

ــل  ــع تحوی ــه موق ــرای نصــب، همیشــه ب ــاز ب ــورد نی ــاس م اجن

ــدند. داه ش

 Bahwan & LLC ــای ــر کل پروژه ه ــر، مدی ــد خی ــر محم یاس

،می گویــد : » حتــی در زمانــی کــه اقدامــات الزم جهــت 

جلوگیــری از شــیوع بیمــاری باعــث ســخت شــدن کار مــی شــد 

ــم .« ــه دهی ــود ادام ــی خ ــدول زمان ــه ج ــتیم ب ــا توانس ، م

وی اضافــه مــی کنــد: »عــالوه بــر ایــن، R&M قــادر بــه اجــرای 

 Bahwan LLC ــروژه ــم پ ــرای تی ــازی ب ــی مج ــات آموزش جلس

در یــک اطالعیــه فــوق کوتــاه اســت. آن هــا بــه کارمنــدان مــا 

ــرای  ــه ب ــی ک ــا و اطالعات ــه ابزاره ــوری ب ــی ف ــکان دسترس ام

ــه  ــتند را ارائ ــاز داش ــه نی ــن زمین ــود در ای ــای خ ــام کاره انج

ــد. « ــرده ان ک

آماده برای توسعه بیشتر 
ــدی  ــه بن ــا رتب ــکی ب ــات پزش ــم آوری امکان ــت فراه مأموری

ــتیبانی  ــا پش ــت و ب ــده اس ــام ش ــور انج ــه کش ــی ب کالس جهان

R&M و Bahwan Projects & Telecoms LLC، مراحــل پایانــی 

ــام  ــال اتم ــرعت در ح ــه س ــان ب ــی عم ــن الملل ــتان بی بیمارس

ــت. اس

ــبکه  ــتان ، ش ــت بیمارس ــترش ظرفی ــا گس ــده ب ــالهای آین در س

ــل  ــد و اص ــته باش ــه داش ــد یکپارچ ــا آن رش ــد ب داده می توان

ــل کشــی R&Mfreenet امــکان گســترش  مــدوالر سیســتم کاب

ــری شــبکه را فراهــم مــی کنــد. و مقیــاس بنــدی انعطــاف پذی

»حتــی در طــول همــه گیــری بیمــاری و برگــزاری جلســات آموزشــی کوتــاه مــدت R&M بــرای تیــم 
ــه  ــا ب ــه آنه ــوری ک ــه ط ــت، ب ــه داش ــب ادام ــد نص ــرات LLC رون ــم مخاب ــای Bahwan و تی پروژه ه

ابزارهــا و اطالعــات دسترســی فــوری داشــتند.«

LLC و مخابرات Bahwan یاسر محمد خیر، مدیر کل پروژه های
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فیبرنوری در خانه ها
ــط  ــوری در محی ــر ن ــم، معمــوال منظــور اســتفاده از فیب ــه صحبــت مــی کنی ــر در خان ــی از فیب وقت
ــوان از آن  ــه چطــور مــی ت ــا در داخــل خان ــا زیرزمیــن اســت. ام ــه ی ــی خان ــرون از محیــط داخل بی

ــود. ــه گام منطقــی بعــدی خواهــد ب ــر درخان ــرد؟ اســتفاده از فیب اســفاده ک

ــد  ــک واح ــه در ی ــت ک ــده اس ــادی ش ــناریو ع ــن س ــروزه ای ام

ــا  ــه ب ــان در خان ــور همزم ــه ط ــراد ب ــره ، اف ــد نف ــکونی چن مس

ــریع  ــیار س ــی بس ــال اینترنت ــه اتص ــا ب ــد. آنه ــت کار کنن اینترن

ــای  ــان ، فض ــرکت هایش ــرور ش ــه س ــریع  ب ــال س ــت اتص جه

ابــری، برقــراری کنفرانس هــای ویدیویــی و بــرای کنتــرل 

ــد. ــاز دارن ــر نی ــای دیگ ــیاری چیزه ــتگاه ها از راه دور و بس دس

تامین اولیه
ــرعت  ــه س ــان ب ــک زم ــاختمان در ی ــک س ــراد ی ــه اف ــر هم اگ

ــند،  ــته باش ــاز داش ــه نی ــت در ثانی ــد مگابی ــد ص ــال چن انتق

اتصــاالت فیبــر نــوری نیــاز اولیــه آنهــا خواهــد بــود و 

ــکونی،  ــالک مس ــی در ام ــته ای قدیم ــی دو هس ــی مس کابل کش

قــادر بــه انتقــال اطالعــات در چنیــن شــرایطی نخواهند بــود . ما 

 Fiber In The Home(FITH(ــا ــوری در خانه ه ــورد فیبرن در م

ــم. ــی کنی ــت م ــه صحب ــی خان ــش اصل ــف و بخ در ک

چگونــه مــی تــوان بــا هزینــه قابــل قبــول، اتصــاالت فیبرنــوری 

بــرای دسترســی بــه اینترنــت پرســرعت را در سراســر ســاختمان 

نصــب کــرد؟

ــه  ــای اولی ــت ه ــورد درخواس ــد م ــد چن ــز بای ــر چی ــل از ه قب

ــات  ــالک و خدم ــان ام ــد. صاحب ــرار گیرن ــی ق ــورد بررس م

ــرای  ــاده ب ــل، آم ــای کام ــته ه ــت بس ــار دریاف ــدگان  انتظ دهن

نصــب از نقطــه ورودی ســاختمان )BEP( بــه خروجــی را دارنــد. 

آنهــا بــه ســاخت و ســاز طوالنــی و پیچیــده عالقه منــد نیســتند. 

نصــب کابــل هــا و فیبرهــا بایــد انعطــاف پذیــر و ظریــف باشــد. 

ــای  ــل داکت ه ــا را از داخ ــد آنه ــد بتوانن ــدگان بای ــب کنن نص

ــد. ــور دهن ــه ها عب ــراف گوش ــی و اط ــای قدیم ــک، لوله ه باری

همچنیــن چنــد مــورد ضــروری بــرای خروجی هــا تحــت عنــوان 

فیبرهــای خروجــی R&M وجــود دارد: در حالــت ایــده آل، 

ــدون  ــای ب ــال مونتاژ ه ــه دنب ــه ب ــدازه ک ــان ان ــه هم ــران ب کارب

ــرای  ــی ب ــک طراح ــل، ی ــت در مح ــدون زحم ــال ب ــص، اتص نق

مطابقــت بــا خانــه کاربــران و برچســب گــذاری واضــح بــر روی 

ــل  ــای از قب ــال خروجی ه ــتند، دنب ــا هس ــا و پورت ه لینک ه

مونتــاژ شــده بــا قابلیــت مقــاوم ســازی مجــدد نیــز هســتند و 

ــا امنیــت اســت. اشــعه ســاطع شــده از  ــن ه ــر از همــه ای باالت

ــه خطــر بینــدازد. ــد کســی را ب ــزر نبای لی

راهکار R&M برای فیبر در خانه ها
 FITH )Fiber In The Home(

ــر  ــی فیب ــن اساس ــرای تامی ــدرن FITH ب ــکار م ــک راه R&M ی

نــوری در امــالک مســکونی و شــرکت هــای کوچــک دارد. هســته 

ــی  ــت و دسترس ــف اس ــازگار و ظری ــی س ــر دارای خروج آن فیب

بــه اینترنــت از طریــق فیبــر نــوری پرســرعت در تمــام طبقــات، 

خانــه هــا، دفاتــر و اتــاق هــای خدمــات میســر مــی شــود.

ــی  ــات خروج ــا ترکیب ــازل ب ــوری من ــر ن ــت 60*60، فیب ــا فرم ب

مــدرن، هــم روی ســطح نصــب شــده و هــم مخفــی ومتناســب 

ــی را  ــر خروج ــور آن، فیب ــع و ج ــب جم ــف قال ــه لط ــت. ب اس

ــرار داد. ــن ق ــای ام ــکان ه ــی در م ــه راحت ــوان ب می ت

بــه یکدیگــر  را  اتصــاالت   ،)SM( کابل هــای تــک حالتــه 

پیونــد می زننــد و آداپتــور هــای دوگانــه ی LC، کاربــرد 

اتصــاالت را خنثــی می کننــد. ایــن فناوری هــا، بــا نصــب 

ــود  ــا وج ــی ب ــه R&M حت ــی وقف ــای ب ــریع و مجموعه ه س

می کننــد. آســان  را  نصــب  بعــدی،  کابل کشــی های 

ــود و  ــل ش ــف متص ــورت منعط ــه ص ــد ب ــی می توان ــر خروج فیب

ــا  ــود و کابل ه ــاژ ش ــه ی LC مونت ــور دوگان ــا دو آداپت ــک ی ــا ی ب

در طول هــای متفــاوت موجــود هســتند. آداپتــور هــا بــا 

ــوند. R&M از  ــان می ش ــزر نمای ــی لی ــای )flap( محافظت فلپ ه

ــتند  ــاوم هس ــدن مق ــم ش ــر خ ــه در براب ــک ک ــی باری کابل های

بــا فیبرهایــی بــا قابلیــت خــم شــدگی کــم اســتفاده مــی کنــد.

اخبار
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Splice Point در گذار از Hyperscale
خانــواده ی محصــوالت تاسیســاتی ورودی ســاختمان )BEF( جهــت بکارگیــری در مراکــز 
داده بــزرگ، رو بــه رشــد اســت. R&M  آمریــکا ســه مــدل جدیــد را در بــازار راه  انــدازی 
ــت  ــد جه ــتانداردهای جدی ــرای اس ــر ب ــاس پذی ــی مقی ــا مقاطع ــت ه ــد. کابین می کن

ــد. ــن مــی کنن ــوری در Transition Splice Point را تعیی ــر ن ــت فیب مدیری

ــر،  ــا خی ــتند ی ــد هس ــه رش ــادر ب ــز داده  ق ــا مراک ــه آی ــن ک ای

ــم  گیــری نشــده اســت. ظرفیــت  ــن در گیــت تصمی پیــش از ای

ــدازه شــبکه ها  ــه ان cabling در نقطــه ورودی ســاختمان بایــد ب

ــرد. ــرار بگی ــه ق ــت مقایس و racks در موقعی

ــت  ــش ضخام ــوری و افزای ــر ن ــای فیب ــل ه ــداد کاب ــش تع افزای

کابل کشــی مســئله مهمــی بــرای مراکــز داده مقیــاس و 

ــترین  ــا بیش ــد ب ــا بای ــی ه ــن کابلکش ــت. ای ــی اس مکان یاب

کارایــی در کمتریــن مســاحت ممکــن توزیــع شــوند و ایــن یــک 

مســئله پیچیــده اســت زیــرا بــه طــور منظــم دههــا هــزار فیبــر 

ــال  ــه در ح ــا همیش ــدا آنه ــن تع ــد. همچنی ــی کن ــر م را درگی

ــتند. ــش هس افزای

از آنجایــی کــه R&M مــی خواهــد همــه چیــز را بــه ســاده ترین 

شــکل تبدیــل کنــد بــه همیــن دلیــل کابینت هــای BEF ســاخته 

ــدازی موفقیــت آمیــز BEF 60 اکنــون  ــد. پــس از راه ان شــده ان

ــه  ــال 2۴ ، 72 و 1۴۴ اضاف ــوهای اتص ــرای کش ــت ب ــه کابین س

ــوان حداکثــر ۳۸۴  شــده اســت. در هــر کشــوی اتصــال مــی ت

ــر در  ــوار فیب ــورد ن ــرد. در م ــش ک ــوری را فی ــر ن ــاف فیب الی

 BEF 144 کابل کشــی، حداکثــر 552۹6 اتصــال در کابیــن دوبــل

جــای مــی گیــرد.

نوآوری های هوشمند
ــای  ــریع، راهنماه ــب س ــن آوری نص ــدوالر، ف ــبک م ــاخت س س

پایــدار کابــل و کشــوهای اتصــال بــا عملکرد بصــری کار را آســان 

ــده اند  ــاخته ش ــوم س ــه آلومینی ــا از صفح ــد. کابینت ه می کنن

و مــی تواننــد روی هــم قــرار بگیرنــد. ایــن بــدان معنــی اســت 

ــاق اســتفاده کــرده و  کــه مراکــز داده مــی تواننــد از ارتفــاع ات

فضــای مــورد نیــاز کــف را بــه حداقــل برســانند. درهــا، دیوارهــا 

ــرد.  ــدا ک ــاژ ج ــرای مونت ــوان ب ــو را می ت ــای کش ــه گاه ه و تکی

اسپیســرها اجــازه مــی دهنــد کابل هــا در قســمت عقــب قــرار 

گیرنــد.

راهنماهــای ورود کابــل یکــی از ابتــکارات هوشــمندانه در 

کابینــت هــای BEF اســت.

مناطــق پــر ســرعت و مســتحکم کابــل هــای ســفت و ســخت را 

محکــم در جــای خــود نگــه مــی دارنــد.

همچنیــن آنهــا از اضافــه شــدن کابلهــای بعــدی اضافــی 

ــای  ــا در مکان ه ــرار دادن کابل ه ــرای ق ــد. ب ــتیبانی می کنن پش

ــرار داد  ــف ق ــای مختل ــه روش ه ــا را ب ــوان زاویه ه ــب می ت مناس

و تقســیم کــرد. دیگــر ضرورتــی بــرای مانــدن در حفــره وجــود 

ــت  ــارج از کابین ــب در خ ــرای نص ــوان ب ــا را می ت ــدارد. کابل ه ن

آمــاده کــرد.

گنجایــش پهنــای خروجــی کیــت هــا بســیار بــاال اســت، آنهــا را 

ــا قابلیــت انباشــت یــک جعبــه بــرش تخــت در هــر  می تــوان ب

ــل را برداشــته و  نقطــه از دیــوار مونتــاژ کــرد. آنهــا انتهــای کاب

ــل  ــال متص ــوهای اتص ــمت کش ــه س ــه ب ــر را ک ــته های فیب دس

ــد. ــت می کنن ــوند تثبی می ش

BEF 24
- برای سایت های کوچک تقسیم بندی کنید

- یک کابل  فیبر-۳،۴56
- رزرو تا ۹،216 اتصالت

)نوار فیبر(

 BEF 60
-کابینت انعطاف پذیر

- انواع کابل تا قطر خارجی »2.5 )6۳ میلی متر(
- 2۸۸ تا 6۹12 فیبر

- حداکثر 2۳0۴0 برش )نوار فیبر(

BEF 72
- برای اتصال تا چهار فیبر-6۹12  ،  کابل هایی با فیبر 

پایین
- حداکثر اتصالت 27،6۴۸ )نوار فیبر(

BEF 144
- کابینت دو بخشی ، نصب جداگانه

- تا اتصاالت 552۹6 )نوار فیبر(

اخبار
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فرصت ها فراوانند
چرا خاورمیانه یک بازار رشد جذاب برای تجارت های سوییس است؟

ــه  ــازار خاورمیان ــی کــه ب ــورد فرصــت های ــا در م لطف
در اختیــار ســازمان هــای سوییســی مــی گذارنــد بــه 

مــا بگوییــد.
ــت  ــود را دارد و ثاب ــاص خ ــی خ ــه پویای ــک اگمن:خاورمیان فران
ــرای  ــه ب ــن منطق ــازش دارد. ای ــق و س ــت تواف ــه قابلی ــده ک ش

ایجــاد تغییــر از یــک اقتصــاد بــر پایــه نفــت بــه یــک اقتصــاد 

ــت  ــدد اس ــل در ص ــل و نق ــارت، حم ــگری ، تج ــه گردش ــر پای ب

ــن  ــد. ای ــاد کنن ــاغل ایج ــرای مش ــدی را ب ــای جدی ــت ه فرص

 CO2 ــه کاهــش انتشــار ــه وجــود دارد ک درک در سراســر منطق

در اولویــت اصلــی قــرار دارد. در همیــن راســتا، امــارات متحــده 

عربــی در میــان کشــورهای خلیــج فــارس پیشــگام در مصــرف 

ــه  ــا توج ــیدی ب ــرژی خورش ــژه ان ــه وی ــر ب ــد پذی ــرژی تجدی ان

ــروژه ی  ــت ، پ ــرار دارد. در حقیق ــه ق ــوای منطق ــه آب و ه ب

ــرژی  ــه ان ــل پســماند ب ــرای تبدی ــن نیــروگاه جهــان ب بزرگ تری

توســط یــک شــرکت سوییســی در دبــی در حــال اجــرا اســت.

ــه  ــترده در منطق ــور گس ــه ط ــال ب ــول دیجیت ــال 2020 تح از س

شــتاب گرفــت و همچنــان نقــش کلیــدی را در آن دارد. در اینجــا 

ــود  ــی وج ــای سوییس ــارت ه ــرای تج ــی ب ــای عظیم ــت ه فرص

ــذاری و  ــرمایه گ ــه س ــکاری ب ــاز آش ــه نی ــن منطق ــرا ای دارد زی

ــی دارد. ــص خارج تخص

R&M بیــش از دو دهــه در خاورمیانــه حضــور داشــته 
ــرای  اســت و رویکــرد» ســرمایه گــذاری در منطقــه ب
ــد  ــی توانی ــا م ــت. آی ــرده اس ــال ک ــه« را دنب منطق
چنــد مثــال بزنیــد کــه ایــن تعهــد را نشــان دهــد؟

ــی از  ــوان یک ــه عن ــود را ب ــگاه خ ــل: R&M جای ــل خلی نبی

ــده ی  ــا کنن ــه و ایف ــال در منطق ــنده اتص ــه فروش ــن س بهتری

ــی،  ــاخت عموم ــزرگ FTTx ، زیرس ــاس ب ــی در مقی ــش اصل نق

ــه  ــی نگ ــای خصوص ــرکت ه ــترش ش ــم، گس ــای عظی ــروژه ه پ

ــت. ــته اس داش

ــد فــروش در  برخــالف دیگــر فروشــنده هــای فنــاوری کــه رون

ــعه ی  ــد، R&M  در توس ــی کنن ــادگی اداره م ــه س ــه را ب منطق

ــی در  ــات ســطح جهان زنجیــره فــروش، کارآمــوزی، تهیــه امکان

ــد. ــی کن ــذاری م ــه ســرمایه گ منطق

ــوص  ــه خص ــودن ب ــد ب ــه مفی ــرد ک ــت ک ــتراتژی ثاب ــن اس ای

ــور  ــا از حض ــاخت  ت ــادر س ــا را ق ــاری م ــیوع بیم در دوره ی ش

محلــی و کامــال تثبیــت شــده ی خــود بــرای ادامــه ی تحویــل و 

فعالیــت، بــدون تاثیــر بــر تجــارت اســتفاده کنیــم. از ســال2020 

ــای  ــوند و کااله ــی ش ــال م ــان دنب ــا همچن ــی م ــای داخل کااله

ــه  ــه شــرکت هــا و رســیدن ب ــه ورود ب خارجــی مــا در مســیر ب

ــده اســت. ــی مان مشــتریان باق

ــده  ــارات متح ــودی و ام ــتان صع ــد R&M در عربس ــز تولی مرک

ــی و  ــم مهندس ــان، تی ــان زم ــد و در هم ــی مان ــر باق ــی دای عرب

تیــم مشــاوره مــا بــرای ارتبــاط با مشــتریان جلســات اموزشــی و 

ســمینارهای آنالیــن راه انــدازی کردنــد. همچنیــن از ایــن زمــان 

بــرای بــرای افزایــش مهــارت هــا و توانایــی هــای شــرکای خــود 

ــم. اســتفاده کردی

اگــر ســازمان هــای سوییســی کــه تــازه بــه منطقــه 
ــت R&M را تکــرار  ــد موفقی ــده اند بخواهن وارد ش
ــا  ــه ب ــد چگون ــی کنی ــه م ــا توصی ــه آن ه ــد، ب کنن

ــند؟ ــته باش ــروکار داش ــازار س ب

ــا  ــک آن ب ــاط نزدی ــک R&M و ارتب ــه ی ــاوری درج ــدا از فن ج

ــت.  ــل اس ــه اص ــه س ــت R&M نتیج ــدم موفقی ــتریان، معتق مش

اول: R&M عمــل مــی کنــد. پــس شــما دقیقــا مــی دانیــد کــه 

ــن  ــی در بهتری ــت سوییس ــن ظراف ــد  ای ــه ای ــرار گرفت ــا ق کج

حالــت خــود اســت. دوم: آن هــا در منطقــه بــرای خــود منطقــه 

ــه دنبــال دارد . و ســوم: چیــزی  کار می کننــد کــه موفقیــت را ب

کــه مــن بــاور دارم هــر شــرکتی یایــد دنبــال کنــد، تمرکــز روی 

مهــم تریــن موضــوع یعنــی منابــع انســانی اســت. ایــن زمانــی 

ــدان  ــه کارمن ــه ب ــدرت را ب ــن ق ــرکت ای ــک ش ــه ی ــت ک اس

خــود مــی دهــد تــا از پتانســیل کامــل خــود کــه دارای فرمــول 

ــد. ــتفاده کنن ــتند، اس ــروزی هس پی

ــال  ــه دنب ــه ب ــه در خاورمیان ــی ک ــرکت سوییس ــر ش ــس ه پ

موفقیــت اســت بــه آن هــا خواهــم گفــت بــا دوســت مــن نبیــل 

صحبــت کننــد و او بــه شــما خواهــد گفــت کــه چگونــه ایــن را 

انجــام دهیــد.

در ایــن زمــان بــزرگ تریــن فرصــت هــا در خاورمیانه 
ــیل  ــترین پتانس ــتند؟R&M بیش ــی هس ــه چیزهای چ
رشــد را در کــدام کشــور هــا مــی بینــد و چــه نــوع 

پــروژه هایــی باعــث رشــد مــی شــوند؟

ایجــاد  در  را  خــود  طلبــی  جــاه  خاورمیانــه  کشــورهای 

ــود را  ــد و خ ــان داده ان ــی نش ــطح جهان ــاخت ها در س زیرس

ــد.  ــرده ان ــت ک ــوآوری ثاب ــرای ن ــی ب ــب جهان ــوان قط ــه عن ب

منطقــه هــم اکنــون خانــه ای اســت بــرای پــروژه هــای عظیــم 

ــرودگاه هــا، و ســازه هــای هوشــمند و  در شــهر های کوچــک، ف

ــت  ــه اینترن ــی FTTx و عرض ــن جهان ــرو در میانگی ــن پیش هچنی

نســل 5 اســت. در طــول ســال هــای گذشــته، R&M  در 

فرودگاه هــا  و  درمــان  و  بهداشــت   ، مخابراتــی  زمینه هــای 

ــای  ــرودگاه ه ــد ف ــه مانن ــل توج ــای قاب ــروژه ه ــا پ ــراه ب هم

ــعودی و  ــتان س ــای FTTx  در عربس ــتانبول و عرضه ه ــد اس جدی

امــارات متحــده ی عربــی موفقیــت هایــی را شــاهد بــوده اســت. 

ــپو  ــرای »اکس ــارات ب ــدن ام ــان ش ــا میزب ــش رو  ب ــال پی در س

ــدون  ــا 2022، ب ــی فیف ــام جهان ــرای ج ــر ب ــی قط 2020« و میزبان

ــای  ــش ه ــارت در بخ ــرای تج ــادی ب ــای زی ــت ه ــک فرص ش

ــت  ــان ، دول ــت و درم ــات ، بهداش ــاوری اطالع ــی ، فن میزبان

ــه،  ــد در منطق ــرای رش ــازمانی ب ــای س ــش ه ــا بخ ــمند ی هوش

ــد. ــد ش ــاد خواه ایج

ــاره ی پتانســیل عظیمــی کــه خاورمیانــه بــرای  فرانــک اگمن،سرکنســول ســوییس و نبیــل خلیــل EVP R&M، درب
ســازمان هــای سوییســی دارد گفتگــو مــی کننــد و راهکارهایــی را بــرای یــک تجــارت موفــق در پیشــرفت ســریع 

بــازار خاورمیانــه بــه اشــتراک مــی گذارنــد.

مصاحبه - سازمانی

EVP R&M META ،سمت چپ: فرانک اگمن، سرکنسول سوئیس در دبی، سمت راست: نبیل خلیل
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بــرای جمــع آوری ســرمایه بــرای ایــن نــوع از 
ــی  ــای جزئ ــاوت ه ــه تف ــد ک ــا معتقدی ــا ای پروژه ه
خاصــی وجــود دارد کــه ســازمان های سوئیســی 

ــد؟ ــازگار کنن ــا آن س ــود را ب ــد خ بای
هنــگام بازگشــت از چیــن جایــی کــه قبــال در انجــا اعــزام شــده 

ــه  ــا ایــن حقیقــت کــه گاهــی اوقــات در خاورمیان ــودم بایــد ب ب

کار هــا بیشــتر از ســایر کشــور هــا طــول مــی کشــد، خــود را 

ــت  ــارت تثبی ــل از تج ــد قب ــخصی بای ــط ش ــم. رواب ــازگار کن س

شــوند. بــرای همیــن یــاد گرفتــم بــرای ســازگاری بــا ایــن امــر 

صبــور باشــم. البتــه، هــم اکنــون منطقــه شــاهد شــتاب عظیمــی 

ــدن در  ــرای مان ــا ب ــارت ه ــت وتج ــترش COVID-19 اس از گس

ــد کارهــا را خیلــی  ــه ایــن درک برســند کــه بای ــد ب ــت بای رقاب

ــن در منطقــه رشــد تکاملــی  ــد. پــس بنابرای ســریع پیــش ببرن

وجــود داشــته اســت.

ــه  ــالمی ک ــگ اس ــق فرهن ــن عاش ــخصی، م ــر ش ــک نظ در ی

ــت  ــا خاصی ــژه ب ــه وی ــدم ب ــرده ام، ش ــذت ب ــناختن آن ل از ش

ــک  ــدن در ی ــق ش ــه عمی ــن تجرب ــن ای ــش. م ــانی بودن انس

ــیار  ــم بس ــش و ه ــش بخ ــیار ارام ــم بس ــد را ه ــت جدی ذهنی

ــه  ــت بلک ــازگاری نیس ــط س ــوع فق ــس موض ــدم. پ ــادل دی متع

ــت. ــم هس ــا ه ــنت ه ــر س ــردن از دیگ ــذت ب ــری ل یادگی

ــای  ــامل موقعیت ه ــاز، ش ــام ممت ــک مق ــما دارای ی ش
ــی،  ــکای جنوب ــن، آمری ــولگری چی ــته در کنس برجس
کنیــا و اکنــون خاورمیانــه بوده ایــد. می توانیــد 
ــطح  ــه هــم در س ــه چگون ــه منطق ــد ک ــا بگویی ــه م ب
حرفــه ای و هــم در ســطح شــخصی هــردو دوام آورده 
اســت و یــا هــر شــعار شــخصی کــه بتوانیــد بــا مــا در 

ــد ؟ ــان بگذاری ــه در می ــف خاورمیان وص

 بــا بــودن در ایــن حرفــه ی دیپلماتیــک بــرای ۳5 ســال وزندگــی 

در 12 کشــور متفاوت،اغلــب از مــن ســؤال می شــود کــه کــدام 

ــه جــواب  ــادر ب ــوده اســت. مــن ق کشــور موردعالقــه ی شــما ب

دادن نیســتم زیــرا هــر کشــوری کــه مــن در آن خدمــت کــردم 

ــه  ــود ب ــفیات خ ــا و کش ــبختی ،چالش ه ــود را از خوش ــهم خ س

ــوده ام  ــانس ب ــدر خوش ش ــن آن ق ــت. م ــرده اس ــم ک ــن تقدی م

ــس  ــم ح ــخصی و حرفه ای ــی ش ــردو زندگ ــتم در ه ــه توانس ک

کنجــکاوی کودکانــه ام را حفــظ کــرده و بــه عشــق ورزیــدن بــه 

ــت  ــی اس ــن نقل قول ــعار م ــم . ش ــه ده ــد ادام ــای جدی چیزه

ــازم.  ــچ گاه نمی ب ــن هی ــد» م ــه می گوی ــدال ک ــون مان از نلس

ــه ای از  ــن خالص ــرم« و ای ــاد می گی ــا ی ــوم ی ــده می ش ــا برن ی

فلســفه زندگــی مــن اســت.

از  منطقــه، شــاهد  در  رهبــر تجــارت  به عنــوان 
ــروز  ــه ام ــتید ک ــی هس ــوع فرهنگ های ــش تن افزای
وجــود دارد. می توانیــد بگوییــد کــه ایــن امــر 
ــه شــکل گیری منطقــه، فرهنــگ و درک آن  ــه ب چگون

ــت؟ ــرده اس ــک ک ــان کم ــر جه در سراس
نبیــل خلیــل: دیــدن خاورمیانــه به عنــوان یــک نیــروگاه 

نــوآوری درصحنــه جهانــی الهام بخــش بــوده اســت.

و  ابتــکارات  دربــاره ی  رســانه ها  گزارش هــای  روزانــه  مــا 

ســرمایه گذاری های نوآورانــه دولــت را مشــاهده می کنیــم. 

ــیا،  ــت اش ــه اینترن ــی درزمین ــرفت های بزرگ ــه پیش ــن منطق ای

ــی و  ــافات فضای ــای بــزرگ، اکتش ــت نســل 5، داده ه اینترن

ــن ترین  ــذب روش ــه ج ــان ب ــکارات همچن ــن ابت ــره دارد. ای غی

ــه  ــد، ادام ــک می کنن ــگ کم ــوع فرهن ــه تن ــه ب ــی ک ذهن های

خواهــد داد. ایــن امــر اقتصادهــای منطقــه را از ســنتی مبتنــی بر 

ــد.  ــل می کن ــی تبدی ــان و خدمات ــادی دانش بنی ــه اقتص ــت ب نف

ــم  ــت ه ــد اس ــی جدی ــای باورنکردن ــای فرصت ه ــه معن ــن ب ای

ــه  ــری ک ــا مهاج ــرای میلیون ه ــم ب ــی ه ــهروندان محل ــرای ش ب

ــد. ــود می دانن ــه خ ــگفت انگیز را خان ــه ش ــن منطق ای

ــوی  ــاط ق ــکاری و ارتب ــاره ی هم ــد درب ــا می توانی آی
ــرای  ــی ب ــوئیس در دب ــولگری س ــن R&M و کنس بی

ــد؟ ــا بگویی م
ــص  ــه تخص ــتیم و ب ــادق هس ــردو ص ــا ه ــن: م ــک اگم فران

ــی  ــوع تجارت ــرای هــر ن ــن را ب ــم. ای ــرام می گذاری یکدیگــر احت

اعمــال کنیــد خواهیــد فهمیــد کــه ایــن اســاس دســت یابی بــه 

ــر را  ــه یکدیگ ــت ک ــن اس ــا ای ــن، راز م ــت. بنابرای ــت اس موفقی

ــم. ــام می دهی ــکاری کار انج ــا هم ــم و ب ــت می کنی حمای

ــای  ــا و راه حل ه ــای تجارت ه ــا در ارتق ــا نه تنه ــل: م ــل خلی نبی

ــرای تجــارت کــه در  سوئیســی بلکــه در روش هــای سوئیســی ب

ــه  ــکاری یکپارچ ــاد هم ــی و ایج ــفافیت، کارای ــاد ش ــت ایج جه

ــن  ــدون شــک منطقــه از ای ــا یکدیگــر کار می کنیــم. ب اســت، ب

ــرد. ــود می ب ــرد س رویک

چه چیزی را برای آینده R&M  آرزو دارید؟
فرانــک اگمــن: امیــدوارم R&M ،خــودم و مــردم جهــان 

آینــده ای بــدون کوویــد 1۹ را داشــته باشــند و نمایشــگاه 

بی نظیــر »اکســپو 2020« در دبــی همان طــور کــه انتظــار 

مــی رود بــه اولیــن رویــداد واقعــی جهانــی بعــد از زمــان شــیوع 

ــا  ــک ســال اســت و م ــر از ی ــان کمت ــن در زم ــل شــود. ای تبدی

ــزرگ را  ــا موفقیــت ب ــم داشــت ت ــار خواهی ــز را در اختی همه چی

ــه را  کســب کنیــم. بنابرایــن، مــن از همه کســانی کــه ایــن مقال

ــی  ــو دب ــس پ ــگاه اک ــم در نمایش ــت می کن ــد درخواس می خوانن

ــد. ــدن کنن ــا دی از م

ــدون  ــده ای ب ــم آین ــن ه ــه م ــد ک ــه نمان ــل: ناگفت ــل خلی نبی

ــن  ــن ای ــدف م ــه ای ، ه ــطح حرف ــد 1۹ را آرزو دارم. در س کووی

اســت کــه در ســال های آتــی بــرای R&M رشــد را در پی داشــته 

باشــم. امــا بــه همــان اهمیــت هدفــم ایــن اســت کــه فرهنــگ 

ــت را  ــی اس ــتی و فروتن ــتی، راس ــر درس ــی ب ــه مبتن R&M را ک

ارتقــا دهــم. درحالی کــه مــا فناوری هــای نوآورانــه ی خــود را بــه 

ــم در حــال رشــد گســترش می دهیــم، امیــد  یــک مشــتری دائ

مــن در ایــن اســت کــه نه تنهــا محصــوالت و خدمــات در ســطح 

ــل  ــرد و کام ــگ منحصربه ف ــن فرهن ــه ای ــود را بلک ــی خ جهان

ــه اشــتراک بگذاریــم. ــا مخاطبــان بیشــتری ب شــرکت را ب
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GIGA( Global Innovation Gatewa for All) بــه معنــای 

ــوزش  ــت. وزارت آم ــه اس ــرای هم ــی، دروازه ای ب ــوآوری جهان ن

ــن  ــا ای ــن )MEXT( ب ــاوری ژاپ ــوم و فن ــگ، عل ــرورش، فرهن و پ

ــد در  ــای جدی ــتاندارد ه ــاد اس ــال ایج ــه دنب ــی ب ــروژه ی مل پ

آمــوزش و پــرورش اســت کــه در آن روش هــای ثابــت آموزشــی 

و تحصیلــی را بــا IT مــدرن در جهــت ارتقــا کیفیــت یادگیــری و 

تهیــه پشــتیبانی دیجیتالــی، ترکیــب مــی کنــد. بــه هر دانشــجو 

و دانــش امــوز ژاپنــی یــک تبلــت یــا یــک کامپیوتر و دسترســی 

ــه شــبکه هــای دیتــا داده مــی شــود. پرســرعت ب

معلــم هــا از طریــق دســتگاه بــه طــور مســتقیم همــه ی دانــش 

آمــوزان را نشــانه گــذاری مــی کننــد. آن هــا مــی تواننــد دانــش 

ــا توجــه بــه توانایــی هــای شــخصی و نیازهایشــان  آمــوزان را ب

چــه در کالس چــه در خانــه از راه دور پشــتیبانی کننــد یــا باعــث 

ــور  ــه ط ــد ب ــی توانن ــوزان م ــش آم ــوند. دان ــا ش ــت آن ه فعالی

فــردی از دســتگاه هــا بــرای تولیــد محتــوای آموزشــی اســتفاده 

ــای  ــا همــکاری را در پروژه ه ــتگاه ه ــت، دس ــد. در نهای کنن

گروهــی یــا پــروژه هــای دانشــگاه هــا، از راه دور آســان 

می کننــد.در ســالMEXT ،2020 22۹.2 میلیــارد یــن ژاپــن 

معــادل حــدود 1،۹6 میلیــارد فرانــک ســوییس بــرای انجــام ایــن 

ــت.  ــرده اس ــذاری ک ــرمایه گ کار س

فناوری  Cat. 6A استاندارد می شود
وقتــی فنــاوری اتصــال در کالس هــا انتخــاب شــد، وزارت ژاپــن 

ــل  فنــاوری Cat. 6A WARP از R&M را برگزیــد کــه شــامل کاب

ــای دارای  ــتم ه ــرای سیس ــاژول ب Cat. 6A EL Connection  م

ــش  ــا روک ــی ب ــچ کورد های ــن پ ــی، همچنی ــاختار کابل کش س

ــالوه،  ــه ع ــود. ب ــی ش ــای FM45 م ــده ه ــال دهن WARP و اتص

ــه در  ــک ک ــه کوچ ــای آداپت ــس ه ــا و باک ــچ پنل ه R&M پ

ــار،  ــرای اولیــن ب زمیــن نصــب می شــوند را تولیــد مــی کنــد. ب

ــرای  ــزرگ ژاپنــی اســتاندارد هــای Cat6.A را ب یــک موسســه ب

 MEXT ــه ــن گون ــرد و  ای ــرا ک ــی اج ــبکه های داده ی محل ش

کابل Cat .6A در
پروژه ی ملی آموزش 

و پرورش ژاپن 

طبــق بخشــی از پــروژه ی آموزشــی GIGA، ژاپــن در حــال حاضــر 35000 مدرســه را بــه ICT  پیشــرفته مجهــز مــی کنــد و بــه مــدارس 
دسترســی پرســرعت بــه شــبکه داده مــی شــود. R&M بــرای کالس هــا فنــاوری Cat .6A را عرضــه مــی کنــد.

راهکارهای اتصال نوین و قابل اعتماد R&M دسترسی دانش آموزان و دانشجویان ژاپنی را به شبکه های داده پرسرعت باز می کند

موفقیت
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کابل کشــی  بــرای  را  اســتاندارد های جدیــد  تــا  خواســت 

 R&M Cat. 6A در کالس هــا هــم قــرار دهــد. محصــوالت

ــای  ــرد و برنامه ه ــال عملک ــرای انتق ــزات MEXT ب ــه تجهی ب

ــوند. ــی ش ــم م ــر ه ــدارس س ــردی در م کارب

ــرکای  ــا ش ــنایی ب ــر R&M آش ــته ی دیگ ــات برجس خصوصی

 R&M خوشــنام و دیرینــه ی ژاپنــی بــود و همچنیــن محصــوالت

ــد. ــدیMEXT ش ــت من ــث رضای باع

نصب سریع 
Cat. 6A EL مــاژول بــرای اتصــاالت شــبکه تنهــا در چنــد مرحلــه 

ــا  ــت ت ــی اس ــک کاف ــک کلی ــا ی ــت. تنه ــب اس ــاده قابل نص س

ــل  ــک IDC متص ــه ی ــم ب ــورت محک ــا به ص ــام هدایتگره تم

شــوند. بــه علــت طراحــی دقیــق فنــاوری انتقــال ایزولــه توســط 

ــدر  ــدون ه ــیگنال را ب ــال س ــد انتق ــاوری می توان ــن فن R&M ای

رفــت، تضمیــن کنــد.

دوشــاخه های FM45 بــرای نصــب پــچ کــورد هــا نیــز از اصــول 

ــور  ــد به ط ــا می توانن ــد. نصاب ه ــروی می کنن ــریع پی ــب س نص

ــد  ــه می خواهن ــه چگون ــد ک ــم بگیرن ــل تصمی ــه در مح آزادان

ــل  ــد مراح ــام چن ــس از انج ــد پ ــد و بع ــش دهن ــا را آرای کابل ه

ــوند. ــل ش ــده ی FM45 ، متص ــه اتصال دهن ــد ب ــاده می توانن س

فنــاوری  توســط  شــده،  ســفارش  و  ارائه شــده  راهــکار 

ویــژه WARP (Wave Reduction Pattern) )الگــوی مــوج 

ــظ  ــی محاف ــت. WARP   خارج ــده اس ــه( مشخص ش کاهش یافت

Cross Talk کــه از پوشــش فلــزی یکپارچــه ساخته شــده 

ــر تداخــل مغناطیســی محافظــت  اســت، از سیم کشــی ها در براب

ــن  ــرا ای ــند زی ــی باش ــد زمین ــای WARP نبای ــد. کابل ه می کن

ــده ی کار  ــی و پیچی ــل اضاف ــام مراح ــی در انج ــث صرفه جوی باع

می شــود.

عالقه مند به شهرت
ــه  ــرور ب ــتم به م ــدگان سیس ــه کنن ــی، یکپارچ ــول ارزیاب در ط

ــی از  ــود. R&M یک ــده ب ــد ش ــن عالقه من ــهرت R&M در ژاپ ش

ــود. ــن تولیدکننــدگان راهــکار اتصــال در کشــور ب بهتری

شــرکای محلــی معتبــر و مدیــران تولیــد R&M به طــور 

فزاینــده ای بــه ایجــاد بیشــتر کابل کشــی نوآورانــه ی Cat. 6A در 

 R&M ــن ــره ی تأمی ــدند. زنجی ــد ش ــی متعه ــگاه های ژاپن فروش

از تأمیــن ایــن فنــاوری در سراســر منطقــه ی آســیا و اقیانوســیه 

ــان حاصــل کــرد. اطمین

Cat. 6A ــد ــال قدرتمن ــی انتق ــه ای GIGA کارای ــروژه ی مدرس پ

ــن   ــه و مطمئ ــال مبتکران ــرد. اتص ــت ک ــور ثاب ــر کش را در سراس

ــت  ــش را ثاب ــردی کیفیت ــژه ی کارب ــه ی وی ــک زمین R&M ، در ی

خواهــد کــرد.

ــه  ــی ب ــان متک ــام جه ــی در تم ــات آموزش ــگاه ها و مؤسس دانش

ــکده  ــامل دانش ــران ش ــتند. کارب ــبکه از R&M هس ــاوری ش فن

ــته  ــی در کوشیس ــگاه فن ــوم TECHNICOM در دانش ــارک عل پ

پیتاپانــا  در   NBSM Green دانشــگاه شــهری و  اســلواکی 

 UCSB دانشــگاه  این هــا  به غیــراز  هســتند.  ســری النکا 

ــا از  ــگاه کالیفرنی ــگاه Santa Barbara، دانش ــا، دانش کالیفرنی

ــیع  ــبکه ی FO وس ــعه دادن ش ــرای توس ــای R&M ب پلتفرم ه

پردیــس ، اســتفاده می کننــد.

»برنامــه هایــی ماننــد ابتــکار GIGA ی دولــت بــه ســرعت بخشــیدن ایــن 
فرآیند)ارتبــاط عناصــر بــه صــورت آنالیــن(، مجهــز کــردن دانــش آمــوزان بــه ابــزار 
هــای الکترونیــک کــه بــرای هدایــت بــه ســوی فردایــی نویــن بــه آن نیــاز دارنــد، 

ــید« ــد بخش ــرعت خواه س

Fuji TV News Analyst Suzuki Makoto, published on FNN’s Prime Online

وزارت آموزش و پرورش ژاپن راهکار قوی Cat. 6A و کانکتورهای FM45 قابل نصب در زمین R&M را انتخاب کرد
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موج مجازی سازی در سال 2020

در ســال 2020، ســالی کــه به عنــوان شــیوع بیمــاری 
ــر  ــت س ــه را پش ــن تجرب ــا ای ــه م ــده، هم ــذاری ش نام گ
ــه  ــازه را داد ک ــن اج ــا ای ــه م ــا ب ــتیم. محدودیت ه گذاش
به طــور ناخــودآگاه در ارتبــاط مجــازی بــا مشــتریان 
فقــط  توســعه دهیــم.  را  آن  و  کنیــم  پیــدا  تخصــص 
ــا و  ــا، قابلیت ه ــه راهبرده ــید ک ــول کش ــه ط ــد هفت چن
ــیاری از  ــود. بس ــرار ش ــی برق ــد بازاریاب ــای جدی فرآینده
مهندســان و راهنمــای مشــتریان اســتعداد خــود را در اداره 
ــازی  ــان مج ــت مخاطب ــا مدیری ــس ی ــو کنفران ــردن ویدی ک

ــد. ــف کردن کش

ــتفاده  ــرای اس ــا را ب ــترده ای از پروژه ه ــف گس R&M طی
بهینــه از ایــن مجازی ســازی آغــاز کــرد. هنگامی کــه 
ــا  ــاری کرون ــیوع بیم ــه ش ــوط ب ــای مرب ــن محدودیت ه اولی

ــن  ــی معی ــای تعامل ــود، وبیناره ــدن ب ــناخته ش ــال ش در ح
شــرکت ها بــرای ارائــه اطالعــات و آموزش هــای مهــم 
بــه مشــتریان و کارمنــدان معرفــی شــدند. در حــال حاضــر 
ــمتی  ــه قس ــده اند و ب ــی تثبیت ش ــورت خوب ــا به ص وبیناره

از برنامــه ی اســتاندارد مــا تبدیل شــده اند.

میزان باالی مشارکت
گســتره ای از دوره هــای آمــوزش تخصصــی منطقــه ای بــرای 
هدایــت  و  توســعه  آموزش هــا،  تمامــی  تقســیم بندی 
بــه اداره ی مرکــزی تشکیل شــده اند. میــزان مشــارکت، 
ــتریان و  ــد از کل مش ــاالی 5۸ درص ــط ب ــطح متوس در س
ــرکت کنندگان   ــرار دارد. ش ــده ق ــی آین ــتریان احتمال مش
ــد  ــی را تائی ــای آموزش ــات دوره ه ــر از اطالع ــوای پ محت
باکیفیــت  ارائه هــای  مــداوم  اســتفاده ی  از  و  می کننــد 

ــتند. ــند هس ــازی خرس ــوزش مج آم

ــراکت  ــای ش ــان رویداده ــار R&M میزب ــن ب ــرای اولی ب
ــن  ــت. ای ــده اس ــرقی ش ــی و ش ــای غرب ــازی در اروپ مج
ــه شــرکت های پخــش منطقــه ایــن امــکان را داد  موضــوع ب
ــن  ــورت آنالی ــوالت به ص ــا و محص ــن رونده ــا به روزتری ــا ب ت

ــؤال و  ــتقیم از س ــور مس ــات به ط ــن اطالع ــوند. ای ــنا ش آش
ــتر  ــی در بس ــران بازاریاب ــت و مدی ــن مدیری ــای بی جواب ه

ــت. ــده اس ــار برداشت ش وبین

ــا، در  ــن FTTH اروپ ــال 2020 از انجم ــازی س ــس مج کنفران
ــرای  ــری ب ــت دیگ ــال 2020 فرص ــامبر س ــاه دس ــدای م ابت
مدیریــت فروشــگاه ها به صــورت آنالیــن تهیــه کــرد. 
ــس  ــد پوالری ــوالت جدی ــگاهی R&M محص ــه ی نمایش غرف
ــی را کــه  باکس هــا )Polaris Boxes) و PRIME ODF های
قبــاًل معرفی شــده بودنــد را بــه نمایــش گذاشــتند. مدیــران 
فــروش، تولیــد، بازاریابــی گفتگــوی ویــژه ای برگــزار کردنــد 
ــده  ــه 2000 بازدیدکنن ــک ب ــؤال های نزدی ــه س ــه در آن ب ک

ــد. ــخ دادن ــازی پاس ــس مج کنفران

مــردم هنــگام مالقــات آنالیــن چیزهــای شــگفت انگیزی می آموزنــد. شــما می توانیــد در خانــه پشــت کامپیوتــر خــود ارائــه یــک نفــر 
را داشــته باشــید و هــزاران نفــر می تواننــد تنهــا بــا یــک کلیــک در آن حضورداشــته باشــند. حتــی باوجــود فاصلــه ی مجــازی، اعتبــار 

و شــبکه های شــخصی در حــال رشــد هســتند.

سازمانی
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سقف دیجیتالی
زنـده

ــد  ــای بان ــی پهن ــش کل ــردی، پوش ــاختمان های کارب در س
ــا  ــت ام ــرفته ترین طراحی هاس ــس از پیش ــا وایرل ــراه ب هم
ســقف ها  روی  انتقال دهنــده  بی شــمار  دســتگاه های 
بــه  ممکــن  مؤثرتریــن حــد  تــا  می تواننــد  چگونــه 
ــی  ــازگاری کابل کش ــکار در س ــند؟ راه ــل باش LAN متص
 ISO/IEC 11801ســاختاریافته ســقف بــا اســتاندارد 6-ا
ــه  ــل کار ب ــاختاریافته مح ــی س ــوم کابل کش ــت. مفه اس
ــرویس  ــای س ــه خروجی ه ــی ک ــردد. جای ــقف ها برمی گ س
ــوند.  ــل می ش ــای WLAN متص ــه روتره ــا LAN ب )SO( ب
برنامــه نویســان و نصابــان بــا ایــن رویکــرد به خوبــی آشــنا 

ــتند. هس

گسترش میدان دید
عنــوان 6-اISO/IEC 11801 میــدان دیــد وســیع تری را 
ایجــاد می کنــد:» خدمــات توزیع شــده ســازه«. ســقف 
ــود LAN و  ــث می ش ــی باع ــرویس خروج ــی و س دیجیتال
اترنــت/IP نه تنهــا بــرای روترهــای WLAN بلکــه بــرای کل 

ــد. ــترس باش ــاختمان در دس س

ــیون  ــرای)All-over-IP (ALL-IP در اتوماس ــا راه را ب آن ه
ــی  ــی و کابل کش ــکل اینترنت ــاس پروت ــر اس ــاختمان ب س
ســاختاریافته ، همــوار می کننــد کــه ایــن مســیر درنهایــت 

ــود. ــاختمان ها می ش ــازی س ــمند س ــث هوش باع

ــد.  ــه می کن ــا را عرض ــترده ای از مزای ــف گس ALL-IP طی
ــدم  ــی، ع ــای کل ــک نم ــود ی ــل کمب ــه دلی ــود ، ب بااین وج
قطعیــت محســوس وجــود دارد و صنعــت نصــب و راه انــدازی 
می خواهــد بدانــد کــه ایــن نــوع کابل کشــی چگونــه 

ــند؟ ــته باش ــد داش ــزی را بای ــه چی ــار چ ــت و انتظ اس

نماینــدگان راهــکار ســیار R&M و شــرکای آن هــا از 
ــن  ــد داد. ای ــخ ها را خواه ــال 2021 پاس ــوم س ــه ماهه س س
ــی از  ــه بخش ــزی ک ــر چی ــیار ه ــاوری س ــای فن پلتفرم ه

ALL-IP باشــد را نشــان می دهنــد.

ــک  ــد، ی ــه می دهن ــدگان ارائ ــه نماین ــزی ک ــن چی اولی
 Energieراهــکار همــراه بــا اجــزای شــبکه از تولیدکننــدگان
ــتگاه های  ــام دس ــال، تم ــن مث ــت. در ای ــوی اس IP، فرانس

ــده  ــه توزیع کنن ــبکه ب ــط ش ــاختمان توس ــیون س اتوماس
ــردی  ــای کارب ــوند. نمونه ه ــل می ش ــزی متص ــه مرک طبق
 ،LED تقویت شــده بــا نــور PoE ،اصلــی IP آن شــامل
سنســورها، آباژورهــا، عملکــرد پنــل هــا و غیــره می شــود.

 
مستقل ماندن

خنثی ســازی،  کاربــرد  مــورد  در  اطالعاتــی   R&M
ــن  ــگاه های تلف ــاختاریافته ALL-IP در نمایش ــی س کابل کش
ــت  ــد. مزی ــه می ده ــا آن ارائ ــراه ب ــای هم ــراه و رویداده هم
ــی  ــی جهان ــن کابل کش ــد. ای ــتقل می مانن ــران مس آن: کارب

ــد  ــران می خواهن ــه کارب ــایلی ک ــات و وس ــر از خدم صرف نظ
ــر  ــان دیگ ــا در زم ــد ی ــتفاده کنن ــود اس ــاختمان خ در س
ــد. ــتیبانی می کن ــا را پش ــه آن ه ــد، همیش ــازی کنن مقاوم س
ــًا متوجــه خواهنــد شــد  بازدیدکننــدگان از نماینــدگان قطع
ــا  ــت و آن ه ــر اس ــدر امکان پذی ــکار ALL-IP چق ــه راه ک
می تواننــد ایــن تغییــر را روی فنــاوری حرکــت ایجــاد 

ــد.  کنن

درصورتی کــه ســاختمان به طــور مناســب آمــاده باشــد، تغییــر فنــاوری در اتوماســیون 
ــه  ــدن هم ــح ش ــی واض ــه معن ــن ب ــت و ای ــام اس ــل انج ــانی قاب ــاختمان به آس س
ــرای تمــام آی پی هــا اســت. R&M و شــرکا در حــال نشــان دادن چگونگــی  داده هــا ب
ــام  ــدگان، ادغ ــازی اتوماســیون IP سرتاســری ســاختمان هســتند. نصــب کنن پیاده س
کننــدگان سیســتم، برنامــه ریــزان و اپراتورهــای امــالک اطالعــات دســت اول را دریافت 

خواهنــد  کــرد.

ترندها

R&M نشان داده است که کابل کشی برای ALL-IP در نمایشگر چگونه به نظر می رسد.
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تراکم در پک کانکتورها
رقابت

ســه مــدل کانکتورجدیــد، محــدوده اتصــال را بــرای 
ــد:  ــل می کن ــاال تکمی ــاده ب ــم فوق الع ــا تراک ــی ب کابل کش
CS ،SN و MDC. آن هــا از ســال 201۹ باعــث ایجــاد تأثیراتــی 

ــا  ــچ پنل ه ــرده تری در پ ــب فش ــا نص ــکل آن ه ــده اند ش ش
را نویــد می دهــد و ایــن موضــوع در حــال حاضــر بــا شــروع 
ــت ۴00 گیگابیتــی جالب توجــه اســت. ــه اترن ــه ب تغییــر روی

ــرکت  ــعه داد. ش ــای CS و SN را توس ــرکت Senko مدل ه ش
US Conec، کانکتــور MDC را عرضــه کــرد. CS مخفــف 

Corning Senko ، SN مخفــف Senko Nano و MDC مخفــف 

ــت. Mini Duplex Connector اس

 1.25 هســته:  روی  بــر  آزمایــش  و  تحقیــق 
فلــزی بســت  میلی متــر 

ــه  ــر پای ــه ب ــای دوگان ــوع از اتصال دهنده ه ــن ن ــاخت ای س
ــده  ــن ای ــت. ای ــری اس ــزی 1.25 میلی مت ــای فل ــت ه بس
ــاختاریافته،  ــی س ــی قدیم ــور LC ، کابل کش ــال در کانکت قب
ــن  ــای ای ــال ، محفظه ه ــت. بااین ح ــده اس ــازی ش پیاده س
ــا در  ــت ه ــن بس ــتند. ای ــر هس ــیار باریک ت ــا بس کانکتوره
SN ، دارای فاصلــه ۳.1 میلی متــر هســتند  برخــالف LC کــه 

ــت. ــر اس 6.5 میلی مت

ــه معنــای ایــن اســت کــه ایــن کانکتورهــای جدیــد  ایــن ب
از هســته های اتصالــی کــه ازنظــر درجــه کیفیــت، عملکــرد 
ــازی  ــر پاک س ــن از نظ ــان همچنی ــت اطمین ــال، قابلی انتق

قرارگرفته انــد،  آزمون وخطــا  مــورد  بررســی  و  ســاده 
اســتفاده می کننــد 

MSA در حال تعیین مسیر آینده است
  400Gــه ــیدن ب ــدن راه رس ــن ش ــعه ، روش ــن توس ــل ای دلی
در قســمت اتصــال غیرفعــال )Passive( بــود. مراکــز داده بــه 
پهنــای بانــد و کانال هــای انتقــال بیشــتری نیــاز دارنــد. بــه 
همیــن دلیــل اســت کــه تراکــم پــک کانکتورهــا در جلــوی 

ــد. ــش می یاب ــا افزای ــل ه ــوییچ ها و پن س

در قســمت فعــال )active(، گــروه پیشــرو ســازندگان 
ــا  ــد. آن ه ــرده بودن ــخص ک ــن راه را مش ــش ای MSA، از پی

 ،OSFP و   QSFP-DD گیرنــده  جدیــد  فرمت هــای  بــا 

یــک ســورپرایز کوچــک در آســتانه ورود بــه اترنــت 400G در انتظــار اســت. مراکــز داده در مــورد اتصــال و تراکــم پــک کانکتورهــا، بایــد 
بیــن مــوارد یکــی را انتخــاب کننــد. کــدام کانکتــور بهتــر اســت؟

ترندها
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پیکربندی هــای ۸ کانالــه را در قالــب فشــرده انتخــاب 
ــد.  کردن

ــوری  ــر ن ــا 2۴  فیب ــا 12 ، 16 ی ــور MPO ب ــه کانکت درحالی ک
ــوری  ــای مینیات ــد ، کانکتوره ــک کنن ــتند کم ــم می توانس ه
ــر  ــال را امکان پذی ــر کان ــه ه ــتقیم ب ــی مس ــد دسترس جدی
به طــور  را  آن هــا  از  هرکــدام  می تــوان  کــه  می کنــد 
جداگانــه نصــب کــرد. ایــن کار به عنوان مثــال ایجــاد 
 400G  ــه ــف از 100G×4 ب ــوئیچ های مختل ــن س ــاط بی ارتب
ــرای  ــده ب ــت تعیین کنن ــک مزی ــه ی ــد ک ــر می کن را راحت ت

ــت. ــبکه اس ــزی ش برنامه ری

تراکم پک چند برابر شد
ــه  ــرد ک ــدازی ک ــور CS را راه ان ــه، کانکت  Senko اول  از هم
ــم  ــد و تراک ــر می کن ــور LC را دو براب ــک کانکت ــم پ تراک
ــپس  ــد س ــر می کن ــه براب ــا س ــل ه ــچ پن ــا را در پ فیبره
Senko به ســرعت کانکتــور SN را معرفــی و راه انــدازی 

ــد  ــغال می کن ــه CS اش ــبت ب ــری نس ــای کمت ــه فض ــرد ک ک
و می تــوان از آن بــرای خاتمــه زنــی حداکثــر ۳۸۴ فیبــر در 

ــرد. ــتفاده ک ــاع اس ــد ارتف ــک واح ی

ــن روش  ــود، از ای ــور MDC خ ــا کانکت ــرکت US Conec ب  ش
ــر را  ــم فیب ــد تراک ــن می توان ــرد. MDC همچنی ــروی ک پی
ســه برابــر کنــد. گفتــه می شــود کــه ایــن تراکــم پــک ۴۳2 
ــد. ــاز می کن ــاع رک را مج ــد ارتف ــک واح ــوری را در ی فیبرن

تاثیــرات کانکتــور SN و MDC تقریبــًا یکســان اســت. آن هــا 
ــیار  ــکلی بس ــب ش ــورVSFF  )ضری ــدی  کانکت در طبقه بن
کوچــک( قــرار می گیرنــد. آن هــا بــه دلیــل تفــاوت طراحــی 

کوچــک در نمــای پالگیــن ســازگار نیســتند.

 VSFFدر حــال حاضــر استانداردشــده ی دو کانکتــور IEC

ــرد.  ــد ک ــر نخواه ــرد آن تغیی ــکل و عملک ــر ش ــت. دیگ اس
 )MSA( ــوره ــه چندمنظ ــخصات توافقنام ــاًل در مش ــا قب آنه
نصــب شــده انــد. ســازندگان MSA در حــال ادغــام طراحــی 
 OSFP و QSFP-DD ــای ــن آداپتوره ــن در اولی ــش پالگی روک

ــتند. هس

پیکربندی ۸ کاناله
بــه ازای هــر مــاژول چهــار کانــال )هشــت فیبــر( را 
ــن  ــرد. ای ــدازی ک ــور VSFF راه ان ــر دو کانکت ــا ه ــوان ب می ت
روش راه را به ســوی اترنــت 400G بــا اســتفاده از پیکربنــدی 
 Hypercale 50( همــوار می کنــد. مراکــز دادهG×8( ــه ۸ کانال
اولیــن مصــرف کننــدگان آن خواهنــد بــود. مراکــز داده لبــه 
ــن روش  ــت از ای ــش ظرفی ــورت افزای ــد در ص ــز می توانن نی

ــد. ســود ببرن

ــده  ــک برن ــن ی ــل 2021 – تعیی ــر - آوری ــال حاض در ح
ــر  ــز داده از ه ــازار مرک ــد ب ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــوار اس دش
دو کانکتــورVSFF بــا اشــتیاق یکســان اســتقبال می کنــد. در 
ــرای  ــور ب ــدام کانکت ــه ک ــت ک ــوان گف ــر نمی ت ــال حاض ح
ــول  ــت. محص ــه اس ــت 400G بهین ــه اترن ــه ب ــر روی تغیی
پیشــگام Senko، کانکتــورCS ، اکنــون در صنعــت مخابــرات 

ــرد. ــرار می گی ــه ق ــتر موردتوج بیش

Netscale به عنوان یک پلتفرم
R&M گزینــه ی اســتفاده از هــردو کانکتــور VSFF را در 

به انــدازه ی  را   ،Netscale توزیع کننــدگان  جدیدتریــن 
ــم  ــر تراک ــال حاض ــد. در ح ــنهاد می کن ــورCS  پیش کانکت
پــورت Netscale بــا 120 پــورت دوگانــه LC در واحــد ارتفــاع 
ــور  ــر به ط ــار دیگ ــد ب ــت ، می توان ــکن اس ــه رکوردش ک
ــید  ــد پرس ــدگان خواهن ــد. مصرف کنن ــش یاب ــر افزای مؤث
ــک را اداره  ــم پ ــن تراک ــا ای ــی ب ــد کابل های ــه بای ــه چگون ک

ــد. کنن

ــرده  ــی ک ــات بررس ــا جزئی ــش را ب ــن چال ــروه R&M ای گ
اســت و در حــال حاضــر پاســخ آن را می دانــد. یــک 
ــده کار  ــت طراحی ش ــا دق ــی ب ــت کابل کش ــتم مدیری سیس
ــد.  ــهیل می کن ــل را تس ــچ پن ــی پ ــمت جلوی ــر روی قس ب
ــتیبانی  ــا پش ــا و کابل ه ــر پورت ه ــارت ب ــکار از نظ ــن راه ای

ــت. ــک اس ــازار نزدی ــدازی ب ــد. راه ان می کن

سه نوع کانکتور جدید برای کابل کشی با تراکم 
فوق العاده باال

نمودار تقاضا برای نسل جدید شبکه



 CONNECTIONS 60 |  1400www.Lavancom.com 44

باز کردن سریع تر بسته بندی

 CO2 انتشار کمتر
ــا برنامــه بســته بندی  شــرکت ها و دیتاســنترهای R&M همگــی ب
ــت از  ــکاری در حفاظ ــا هم ــود را ب ــهم خ ــد Netscale س جدی
آب وهــوا انجــام می دهنــد. مفهــوم ایــن اســت: بــاز کــردن 
ســریع تر، دورریــز کمتــر، ذخیــره حافظــه، هزینــه کمتــر حمــل 

.CO2 ــار ــش انتش ــل و کاه نق

 Netscale 120 ــرای ــاژ ب ــش مونت ــته بندی و پی ــات بس خدم
ــان را  ــر جه ــز داده در سراس ــرای مراک ــادی ب ــای زی مزای
بــه همــراه دارد. آن هــا توزیع کننده هــای فیبــر نــوری 
ــال  ــد. R&M در ح ــب می کنن ــتر نص ــد بیش ــا کارآم را ب
حاضــر ایــن برنامــه را بــرای Netscale 72 کــه بــر اســاس 
ــت،  ــتر اس ــای بیش ــر و پروژه ه ــداری بزرگ ت ــتری م مش

ارائــه می دهــد.
حجم کارتن بسته بندی کاهش یافته است

برنامــه بــه ایــن صــورت اســت: اول، برنامــه ریــزان 
ــه  ــه ب ــا توج ــاال را ب ــی ب ــا چگال ــع ب ــتگاه های توزی دس

می کننــد. مشــخص  داده  مراکــز  نیازهــای 

ــای  ــا نیازه ــب ب ــا متناس ــل را دقیق ــای کام R&M ماژول ه
ــده  ــاژ ش ــا مونت ــن ماژول ه ــد. بنابرای ــاژ می کنن ــا مونت آن ه
ــوع در  ــن موض ــدند. ای ــل داده ش ــده تحوی و بسته بندی ش
مقایســه بــا ارســال قطعــات جداگانــه باعــث کاهــش حجــم 

ــود.  ــد می ش ــا 67 درص ــته بندی ت بس

ــم  ــه ه ــم ب ــوان در یک چش ــا را می ت ــته بندی ماژول ه بس
ــا  ــاز کــرد. ایــن مرحلــه ی کار در مقایســه ب زدن در مــکان ب
آماده ســازی کار طبــق روال عــادی، ۸۴ درصــد کاهــش 

می یابــد. 
ــای  ــی رود و هزینه ه ــش م ــریع تر پی ــی س ــروژه کابل کش پ
ــک  ــا ی ــه ی ــک قفس ــا ی ــک رک ی ــد. ی ــش می یاب کار کاه
ــد. ــاز کنن ــریع تر آغ ــات را س ــد عملی ــز داده می توانن مرک

دارای اثرات مثبت بیشتر شامل: 

ــرکت های  ــدگان، ش ــای توزیع کنن ــی در هزینه ه صرفه جوی
ــا 7۴  ــن هزینه ه ــه ای ــز داده ک ــازی مراک ــب و ذخیره س نص

ــد.  ــش می یابن ــد کاه درص

را  مزایایــی  همچنیــن   Netscale بســته بندی  برنامــه 
ــه  ــم و هزین ــش حج ــوان کاه ــت عن ــی، تح ــاظ منطق ازلح
ــه  ــد اهمیــت ب ــه ارمغــان مــی آورد کــه می توان حمل ونقــل ب
ســزایی در مســیرهای طوالنــی بین المللــی و  بیــن کشــورها 

ــد. ــته باش داش

ــه  ــد ک ــن می زن ــوا: R&M تخمی ــظ آب وه ــت در حف موفقی
ــد. ــش یاب ــد کاه ــا 76 درص ــار CO2 ت انتش

سازمانی

مزایای پک Netscale چه چیزهایی هستند؟

- ۸۴ درصد صرفه جویی در آماده سازی کار
CO2 76 درصد کاهش انتشار -

- 7۴ درصد کاهش هزینه های ذخیره سازی
- 67 درصد حجم مقوا کمتر
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تطبیق پذیری 

فوق العاده
خانــواده Netscale در حــال رشــد اســت. کاربــران اکنــون 
ــر  ــس، منتظ ــوری و م ــر ن ــدگان فیب ــرای توزیع کنن ــد ب می توانن
  Netscale 48 متنوع تریــن پنــل بــا تراکــم بــاال در جهــان یعنــی

ــر از شــگفتی اســت. ــرم 1U پ ــت ف ــند. پل باش

ــود در  ــوری خ ــر ن ــر فیب ــم بی نظی ــا تراک Netscale 120 ب
حــال جشــن گرفتــن پنجمیــن ســالروز تولــد خــود اســت و 

ــدد. ــواده می پیون ــه خان ــون، Netscale 48 ب اکن

ــتری  ــته بیش ــکات برجس ــامل ن ــه Netscale ش مجموع
 ،Netscale 72 اســت: پلتفــرم متمایــل بــه اســتخراج
 Blade Cabling Manager فشــرده و TAP ماژول هــای

بــرای آدرس دهــی ســوئیچ ها.

Netscale 48 تراکــم کابل کشــی رســانه های ترکیبــی 
ــد  ــوالً دو واح ــروز ، معم ــه ام ــا ب ــد. ت ــش می ده را افزای
ــس و  ــی م ــتم های کابل کش ــب سیس ــرای ترکی ــاع ب ارتف
 Netscale 48 .ــوری در یــک رک اســتفاده می شــد فیبــر ن
اجــازه می دهــد تــا هــر دو رســانه روی یــک واحــد ارتفــاع 

ــوند. ــم ش متراک

Cat. 8 به LC از
می شــود  باعــث  بــودن  مــاژوالری  از   R&M درک 
Netscale48 بــه همه کاره تریــن پنــل جهــان تبدیــل 

از:  عبارت انــد  آن  مزایــای  مهم تریــن  شــود. 

ــی کــه دارای طراحــی مــدرن و وســیع ترین  _ تمــام چیزهای
ــتند،  ــورت هس ــل ۴۸ پ ــک پن ــرای ی ــال ب ــدوده اتص مح
و   LC ،SC ،MPO ،E-2000 ماننــد:  مناســب هســتند 
ــکلی  ــب ش ــده ی VSFF )ضری ــن اتصال دهن ــی به روزتری حت
بســیار کوچــک( SN ،MDS بــرای تجهیــزات فیبــر نــوری.
ــه  ــش ب ــه از پی ــی را ک ــد ماژول های ــین ها می توانن _ تکنس
ــه آســان نصــب و  ــد مرحل اتمــام رســیده اند را تنهــا در چن
ــتقیم روی  ــور مس ــوری را به ط ــای ن ــد و فیبره ــذف کنن ح

ــد. ــل می کنن ــرم متص پلتف

 Netscale 48 .کانال هــای فعــال، فعــال باقــی می ماننــد_
تغییــرات  آن  در  کــه  اســت  طراحی شــده  به گونــه ای 

می تواننــد بــدون وقفــه در شــبکه را ایجــاد شــوند.

_ Netscale 48 بــرای بهینه ســازی مدیریــت ترانــک 
ــا  ــل ه ــک کاب ــورد طراحی شــده اســت.  تران ــچ ک ــل و پ کاب

ــد. ــرار گیرن ــرف ق ــا در دو ط ــت ی ــد در پش می توانن

ــته  ــی برجس ــورد- طراح ــده ی پچ ک ــام کنن ــر ادغ _ مدی
ــیوه ای  ــه ش ــا ب ــم پچ کورده ــازی و نظ ــی_ فشرده س صنعت
ــای  ــغال فض ــت اش ــد. هدای ــت می کن ــده را هدای محافظت ش
کابل هــا و آویــزان کــردن پچ کوردهــا به طــور مرتــب، 

ــتند.   ــته هس ــه گذش ــوط ب مرب

ماژول هــا  روی  و  محفظــه  در  شناســایی،  ویژگی هــای   _
ــه  ــت ک ــح اس ــیار واض ــب روی در آن ، بس ــدازه ی برچس به ان
ــد. ــن می کن ــد را تضمی ــا و کارآم ــدون خط ــناد ب ــه اس ارائ
)AIM( ــاخت ــودکار زیرس ــت خ _ Netscale 48 از مدیری

ــت  ــتم مدیری ــگر سیس ــای حس ــد. میله ه ــتیبانی می کن پش
ــال داغ  ــت اتص ــاخت  R&MinteliPhy  قابلی ــودکار زیرس خ
ــازی  ــدداً مقاوم س ــن کار مج ــد در حی ــد و می توانن را دارن

شــوند.

اخبار

TM

TM
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پایداری
و تعهد اجتماعی

ــخه  ــن نس ــا ای ــان ب ــزارش CSER از R&M هم زم ــن گ آخری
از CONNECTIONS منتشــر می شــود. در ایــن گــزارش 
ــت  ــای مدیری ــه ه ــده در زمین ــدار انجام ش ــات پای اقدام
در  انســانی  منابــع  و  تأمیــن  زنجیــره   ، محیط زیســت 
ــر  ــزارش ب ــن گ ــد. ای ــرح می ده ــال های 201۹ و 2020، ش س
 )GRI(ــی ــری جهان ــکار گزارش گی ــتانداردهای ابت ــاس اس اس

تهیه شــده اســت.

ــادی،  ــتم اقتص ــف سیس ــاط ضع ــا  نق ــروس کرون ــیوع وی ش
اجتماعــی و اکولوژیکــی مــا را در سراســر جهــان نشــان داد. 
اقدامــات پایــدار نیازمنــد تعهــد مســتمر اســت ، چیــزی کــه 
ــردم  ــاه م ــالمت و رف ــورد س ــژه در م ــرایط به وی ــن ش در ای

ــد. ــدق می کن ص

ــتریان  ــان ، مش ــال کارکن ــود را در قب ــئولیت خ R&M مس

و شــرکای تجــاری جــدی می گیــرد. ســالمت و ایمنــی 
ــیوع  ــا ش ــت. ب ــوردار اس ــی برخ ــت اساس ــان از اهمی کارکن
ــات  ــی اقدام ــیار کوتاه ــان بس ــا ، در مدت زم ــروس کرون وی
اجــرا   R&M مکان هــای  تمــام  در  جامــع  حفاظتــی 
شــد.کارکنان به صــورت مــداوم از مشــکالت جــاری مربوطــه 
ــه  ــوده ب ــان آل ــداد کارکن ــبختانه تع ــوند. خوش ــع می ش مطل

ــت. ــم اس ــبتًا ک ــروس نس وی

ISO 45001 در تمام نقاط
ــای  ــغلی از اولویت ه ــی ش ــای تولیدی،ایمن ــام مکان ه در تم
 R&M ،اصلــی اســت. عــالوه بــر مقــررات مربــوط بــه کشــور
ــد.  ــی می کن ــتانداردهای ISO 45001 را معرف ــج اس به تدری
ــوق  ــوع حق ــه موض ــن ب ــه، R&M همچنی ــزارش مربوط در گ
برابــر بــرای مــردان و زنــان پرداختــه اســت. کمیتــه نامزدی، 
ــده  ــال های آین ــرای س ــات الزم را ب ــل و اقدام تجزیه وتحلی

انجــام داد. 

در R&M اقدامــات مســئوالنه در طــول زنجیــره ارزش افــزوده 
اجبــاری اســت. بــر ایــن اســاس ، اســتراتژی زنجیــره تأمیــن 
جهانــی در دوره تهیــه گــزارش توســعه بیشــتری یافــت. تــا 
ــدگان  ــدگان و ارائه دهن ــا تأمین کنن ــکاری ب ــن هم ــد ممک ح
انجــام  منطقــه ای  به صــورت  لجســتیک،  خدمــات 
ــد  ــیار کارآم ــل را بس ــیرهای حمل ونق ــود. R&M مس می ش
ــزان  ــکان می ــد ام ــا ح ــد ت ــا بتوان ــد ت ــزی می کن برنامه ری

ــه دارد. ــن نگ ــا را پایی ــی از خودروه ــار CO2 ناش انتش

اهـداف زیـست  محیطی مکان های تولیدی که به صورت ساالنه 
تعریف شده بود ، با موفقیت اجرا شد. حجم زباله های تولیدشده 

در محل ها به طور مداوم ثبت و نظارت می شود.

در ســال 2020 ، خدمــات بســته بندی و پیــش مونتــاژ 
راهــکار Netscale 120 از R&M معرفــی شــد. ایــن ســرویس 
ــز داده  ــت محیطی مرک ــت زیس ــودهایی از صنع ــا و س مزای
ــش  ــل کاه ــه حمل ونق ــد. هزین ــه می کن ــتریان عرض ــه مش ب
ــل  ــا تحوی ــه ب ــته بندی در مقایس ــات بس ــد و ضایع می یاب
ــوان در  ــد. می ت ــش می یاب ــد کاه ــد، 67 درص ــات واح قطع
هزینه هــای ذخیره ســازی صرفه جویــی کــرد. درنتیجــه 

ــد. ــش می یاب ــد کاه ــن 76 درص ــید کرب ــار دی اکس انتش
ــه دوره  ــوط ب ــات مرب ــه از اقدام ــد نمون ــا چن ــا تنه این ه
ــود را  ــتراتژی CSER خ ــت. R&M اس ــزارش 2020/201۹ اس گ
ــل  ــارکت قاب ــا مش ــد ت ــم می کن ــی تنظی ــور قابل توجه به ط
ــادی و  ــت محیطی ، اقتص ــای زیس ــل چالش ه ــدازه ای در ح ان

اجتماعــی داشــته باشــد.

ــورد  ــتر در م ــات بیش ــب اطالع ــرای کس ــد ب ــما می توانی ش
ایــن موضــوع و دانلــود آخریــن گــزارش پایــداری از ســایت 

زیــر اقــدام کنیــد:

www.rdm.com/company/about-rm/
corporate-social-responsibility/

ــد  ــری اجتماعــی داشــته باشــند، می توانن ــداری زیســت محیطی و جهت گی ــه شــیوه ی پای ــه عملکــردی ب ــا درصورتی ک شــرکت ها تنه
در طوالنی مــدت موفــق باشــند. تعامــل اجتماعــی و مســئولیت زیســت محیطی )CSER( بــرای در نظــر گرفتــن یــک فرهنــگ قابل قبــول 
ــه R&M در حــال حاضــر  ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــر اســاس اســتراتژی آینده نگــر CSER اجــرا می شــود. ب در R&M نیســت بلکــه ب

اهــداف اجتماعــی و زیســت محیطی را بــا قاطعیــت بیشــتری در اســتراتژی شــرکت خــود گنجانــده اســت.

سازمانی
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دو کارخانه
در چین 

ــاوری ــادی و فن ــعه اقتص ــه توس ــد در منطق ــه جدی کارخان
ــرای  ــده آل ب ــی ای ــه محیط ــت ک ــده اس Pinghu  واقع ش

ــرایط  ــود ش ــت. باوج ــی اس ــاوری بین الملل ــرکت های فن ش
ویــروس  شــیوع  از  ناشــی  محدودیت هــای  و  ســخت 
ــر  ــی تأخی ــن باکم ــدی R&M در چی ــن تولی ــا، دومی کرون
ــدرن  ــاختمان م ــک س ــید. R&M در ی ــرداری رس ــه بهره ب ب
ــد،  ــر تولی ــالوه ب ــد و  ع ــت می کن ــرفته فعالی ــی پیش صنعت

ــت.  ــای داده اس ــود ج ــر را در خ ــگاه و دفات ــار، نمایش انب

ــاد  ــه ایج ــغل در کارخان ــش از 100 ش ــده بی ــای آین در ماه ه
 ،Wetzikon می شــود. بــا پشــتیبانی دفتــر مرکــزی در
فرآیندهــای تولیــد نــاب و کارآمــد مطابــق بــا اســتانداردهای 
ــوری و  ــر ن ــای فیب ــده و راهکاره ــده R&M ایجادش اثبات ش
ــده  ــا جمع آوری ش ــبکه های داده در اینج ــرای ش ــی ب مس
اســت. ظرفیــت تولیــد در ســال های آینــده افزایــش 

می یابــد.

تولیــد بــرای کابینــت شــبکه و محوطــه به خوبــی 
ــده است تأسیس ش

ــه خریداری شــده در نزدیکــی ناحیــه Jinshan چیــن  کارخان
در ســال 201۹ ،کابینت هــای شــبکه و محوطــه ای بــرای 
مراکــز داده و اتاق هــای ســرور را تولیــد و توســعه می دهــد.

ــده اند  ــانگهای واقع ش ــی ش ــوب غرب ــه در جن ــر دو کارخان ه
ــده اند.  ــی R&M گنجانده ش ــن جهان ــره تأمی و در زنجی

ــی  ــرای کابل کش ــان ب ــزرگ جه ــازار ب ــن ب ــن، دومی در چی
دیگــر کشــورهای جنــوب شــرقی  در  و  ســاختاریافته 
ــن دو  ــی ای ــتریان اصل ــز داده از مش ــای مرک ــیا، اپراتوره آس
کارخانــه هســتند. R&M به عنــوان تأمین کننــده کامــل 

ــد. ــت می کن ــازار خدم ــه ب ــبکه ب ــاخت های ش زیرس
کابل کشــی،  بــرق،  توزیــع  کابینــت،  شــامل  راهکارهــا 

دســتگاه های توزیع کننــده و نرم افــزار مدیریــت زیرســاخت 

ــت. اس

ــا  ــیوع کرون ــس از ش ــن پ ــات چی ــاوری اطالع ــازار فن ب
ــی در  ــای محل ــت. R&M تقاض ــود یاف ــریع بهب ــبتًا س نس
ــرمایه گذاری در  ــه س ــد و ب ــه می کن ــش را تجرب ــال افزای ح

ــد. ــه می ده ــازار ادام ــتر ب ــعه بیش توس

R&M بــه گســترش تولیدهــای خــود در چیــن ادامــه 

ــه  ــال 2020 ب ــان س ــه دوم در پای ــد. کارخان می ده
ــرای  ــاختی ب ــای زیرس ــید. راهکاره ــرداری رس بهره ب
بــازار رو بــه رشــد مرکــز داده در چیــن اکنــون 

ــوند. ــه ش ــد ارائ ــع واح ــک منب ــد از ی می توانن

سازمانی



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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