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شبکه های فیبر نوری
 پایه های بنیادی یک شهر هوشمند

کابل های فیبر نوری ساخته شده 
توسط آر اند ام 

: )SPE( اترنت تک زوج
آیا به درستی از آن استفاده می شود؟

فروشگاه Unifree Duty Free در فرودگاه استانبول

Duty Free در ابعاد جدید
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ویــروس کرونــا بــا تمــام تــوان جهــان را تحــت تأثیــر قرار 
داده اســت. ایــن ویــروس جامعــه و اقتصــاد را بــا چالــش 
ــرو کــرده اســت.  ــا نســبت هــای غیرمعمــول روب هایــی ب
صنعــت فنــاوری اطالعــات )IT( و کابــل کشــی بیــش تــر 
ــوند. در  ــی ش ــل م ــی تبدی ــع اصل ــک منب ــه ی ــش ب از پی
ــه  ــاغل، دورکاری و قرنطین ــالل در مش ــر اخت ــال حاض ح
ــه  ــی آورد ک ــود م ــه وج ــه ب ــرای جامع ــئله را ب ــن مس ای
کــدام محصــوالت نقــش اساســی را در زیرســاخت شــبکه 

ــد. ــا می کنن ایف

ــش رو  ــرایط پی ــرای ش ــا ب ــبکه ه ــه ش ــور اینک ــه منظ ب
ــرعت  ــه س ــبکه ب ــه ش ــعه در زمین ــند، توس ــب باش مناس
ــی  ــش مهم ــق نق ــم دقی ــت: تنظی ــرفت اس ــال پیش در ح
ــت  ــوری )اترن ــر ن ــریع تر فیب ــال س ــوژی انتق در تکنول
800G( و پروتــکل هــای انتقــال توســط یــک زوج کابــل 
ــا  ــوند، ایف ــا می ش ــی در فض ــث صرفه جوی ــه باع )SPE( ک
ــه  ــد ک ــا بخوانی ــش ترنده ــا را در بخ ــاالت م ــد. مق می کن
ــه  ــد ام )R&M( دانــش خــود را ب در آن کارشناســان آر ان

ــد. ــی گذارن ــتراک م اش

افزایــش شهرنشــینی و دیجیتالــی شــدن شــهرهای بزرگ 
ــت.  ــد اس ــای جدی ــا و نوآوری ه ــد راهکاره ــز نیازمن نی

ــا تکنولوژی هــای مختلــف، یــک شــهر  ــرای ســازگاری ب ب
ــا آخریــن اســتانداردها مجهــز بــه شــبکه  بایــد مطابــق ب
ــه  ــتند ک ــور هس ــال ظه ــمند در ح ــهرهای هوش ــود. ش ش
ــه  ــف ب ــای مختل ــازی تکنولوژی ه ــرای پیاده س ــی ب محل
ــاالت  ــه مق ــا مطالع ــد ب ــما می توانی ــد. ش ــمار می رون ش
فوکــوس اطالعــات دقیقــی در ایــن زمینــه کســب کنیــد.

و  سنســورها  تکنولــوژی  دیجیتالــی  ســاختمان های 
سیســتم های کنتــرل را بــه هــم متصــل می کننــد. 
ــتگاه های  ــه دس ــه ب ــع تغذی ــال داده و منب ــال انتق اتص
پایانــی توســط Power over Ethernet یــا PoE مفاهیم 
ــال  ــوم All-IP در ح ــازند. مفه ــن می س ــد را ممک جدی
ــتم های  ــا سیس ــده ای ب ــور فزاین ــت و به ط ــرفت اس پیش
کالســیک فیلــد بــاس )field bus( رقابــت می کنــد. 
 IP ــر ــروژه اتوماســیون ســاختمان مبتنــی ب بزرگ تریــن پ
ــد در  ــه می توانی ــت ک ــده اس ــرا ش ــس اج ــراً در پاری اخی
ــان را در  ــر جه ــری از سراس ــای دیگ ــورد آن و نمونه ه م

ــد. ــه کنی ــه مطالع ــن مجل ای

ــل  ــطوح قاب ــام س ــد ام )R&M( در تم ــوآوری در آر ان ن
ــرکت  ــکار، ش ــدرت ابت ــه ق ــه ب ــا توج ــت. ب ــاهده اس مش
ــر  ــال را در ب ــدوده اتص ــون کل مح ــد ام )R&M( اکن آر ان

می گیــرد و پیشــنهادات مناســبی را از کانکتورهــا گرفتــه 
ــد.  ــه می ده ــف ارائ ــای مختل ــزار در زمینه ه ــرم اف ــا ن ت
ــرکت هایی  ــی از ش ــه یک ــت ک ــا اس ــار م ــث افتخ باع
ــد و  ــکل می ده ــده را ش ــبکه های آین ــه ش ــتیم ک هس
ــا محصــوالت و راهکارهــای  عملکــرد و امنیــت آن هــا را ب

ــد. ــن می کن ــود تضمی خ

امیدواریــم ویــروس کرونــا هــر چــه زودتــر از بیــن رفتــه و 
اوضــاع بــه زودی بهبودیافتــه و آرام شــود. همچنیــن بــرای 

شــما آرزوی ســالمتی داریــم.

شبکه سازی
مـنبع اولـیه
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 کار گروه تولید محتوا
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با اسکن این QR code به شماره های
کنید. پیدا  دسترسی  کانکشن  قبلی 

شبکه های فیبر نوری | پایه های بنیادی یک
شهر هوشمند

آر اند ام سوییس:
خدمات همه جانبه:

از پیش مونتاژ شدن، اسپالیسینگ، سنجش

توسعه کارآمد فیبر نوری 
PRIME-Ribbon با

استفاده از FM45 موفقیتی در محل پروژه

محدوده Closure های آر اند ام
یک Splice Closure مناسب برای هر موقعیت

نرم افزار
inteliPhy net درباره

کابل های فیبر نوری ساخته شده توسط آر اند ام 
کابل های جدید | فرصت های جدید

اپراتور XOC اسپانیا 
انتخاب PRIME ODF مناسب 

800G مسیری به سوی  اترنت

Energie IP استارت آپ فرانسوی
انرژی هوشمند بر بستر اترنت برای ساختمان ها

مدیریت زیرساخت 
ایجاد یک همزاد دیجیتالی

Sterlite Power ، ارائه دهنده راهکارهای یکپارچه 
انتقال برق در هند

ایجاد زیرساخت های ارتباطی حیاتی یک شهر هوشمند

)SPE( اترنت تک زوج
آیا به درستی از آن استفاده می شود؟

فروشگاه Unifree Duty Free  در فرودگاه 
استانبول

Duty Free در ابعاد جدید
Cat.8.1 سنجش قابلیت اطمینان

شبکه های گروه انرژی )Energy Group Networks (EGI در آمریکا
Netscale 72 سریع تر از همیشه | آغاز به کار با

ESDS، ارائه دهنده خدمات مراکز داده در هند
در راه رسیدن به ارائه دهنده فضای ابری طراز اول

دیجیتالی شدن
سهولت در جستجو و محاسبات مربوط به پروژه در 

فروشگاه اینترنتی



 CONNECTIONS 58 |  1399www.Lavancom.com 4

ــت  ــی از جمعی ــش از نیم ــل، بی ــازمان مل ــه س ــه گفت ب
ــران  ــا مدی ــه تنه ــد. ن ــی می کنن ــهرها زندگ ــان در ش جه
ــش  ــای پی ــا چالش ه ــود را ب ــد خ ــهری بای ــان ش و مجری
ــهری،  ــات ش ــا خدم ــی آن ه ــه در پ ــد بلک ــق دهن رو وف
بیمارســتان ها،  مخابراتــی،  شــبکه های  اپراتورهــای 
تجــارت، صنعــت،  شــرکت های حمل ونقــل شــهری، 
مدیریــت تســهیالت و حتــی ادارات پلیــس تحــت تأثیــر 
ــادی  ــکالت اقتص ــتر، مش ــت بیش ــد. جمعی ــرار می گیرن ق
بیشــتری را بــه دنبــال دارد و در نتیجــه بــه ترافیــک داده، 
ــتری  ــی بیش ــات ارتباط ــه و الزام ــات، هزین ــرژی، خدم ان

ــاز دارد. نی

ــا  ــن چالش ه ــده ای ــد از عه ــه می توانن ــهرها چگون ش
برآینــد؟ جــواب ایــن ســؤال چیــزی نیســت جــز 
ــن  ــادی در ای ــف زی ــا و تعاری ــازی«. مدل ه »هوشمندس
ــورد  ــازی در م ــر هوشمندس ــود دارد. در ظاه ــه وج زمین
ــه  ــد ک ــت می کن ــی صحب ــوژی متفاوت ــای تکنول دنیاه
ــته  ــر داش ــر روی یکدیگ ــمگیری ب ــر چش ــد تأثی می توانن

ــند. باش

زندگی با کیفیت بیشتر

ــد  ــهری امیدوارن ــزان ش ــه ری ــدگان  و برنام تصمیم گیرن
بــا  را  آینــده  جهــان  رشــد  و  پیشــرفت  بتواننــد 
ــر  هوشمندســازی مدیریــت کننــد. درواقــع آن هــا بایــد ب
ــریع تر  ــال س ــه انتق ــوند ک ــز ش ــی متمرک روی تصمیمات
ــا و  ــر از داده ه ــتفاده خردمندانه ت ــات، اس ــان اطالع جری

از اکتبر 2020، دبی با برگزاری یک نمایشگاه، یک مدل واقعی برای ساختمان ها و شهرهای هوشمند ارائه می دهد.

ــته  ــراه داش ــه هم ــمندتری را ب ــهرهای هوش ــه ش در نتیج
باشــند. اخیــراً کنگــره جهانــی نمایشــگاه شــهر هوشــمند 
ســیدنی  در  هوشــمند  شــهر  هفتــه  و  بارســلونا  در 
نیــز پیش بینی هــا موجــود در ایــن زمینــه را تأییــد 
ــک  ــی ی ــگاه 2020 در دب ــر، نمایش ــاه اکتب ــد. از م کرده ان
ــمند  ــهرهای هوش ــاختمان ها و ش ــرای س ــی ب ــدل واقع م

ــود. ــد ب خواه

شهری ســازی و هوشمندســازی دو مگاترنــدی هســتند کــه جهــان را دگرگــون می کننــد. شــهرها بــه طــور روزافزونــی در حــال رشــد و توســعه 
هســتند و می تــوان گفــت امــروزه هوشمندســازی از گســترش شــهرها ســرعت بیشــتری یافتــه اســت. اتصــاالت و شــبکه های داده می تواننــد 
بــه شــهرها کمــک کننــد تــا بتواننــد از تکنولــوژی دیجیتــال بــرای پشــتیبانی از وظایــف رو بــه رشــد خــود اســتفاده کننــد. بــا ایــن وجــود بایــد 

مطمئــن شــویم کــه در آینــده زیرســاخت ها بــرای پذیــرش ایــن وظایــف جدیــد آمــاده هســتند یــا خیــر؟ 

شبکه های فیبر نوری
پایه های بنیادی یک شهر هوشمند

فوکوس
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اهداف زیادی ایده شهر هوشمند را محقق می سازند. شهرها 
می خواهند:

ــوزش  ــرکت ها و آم ــردم، ش ــرای م ــری را ب ــبکه بهت – ش
فراهــم کننــد.

– کیفیت زندگی، امنیت و خدمات را بهینه  سازند.
– وظایــف مدیریتــی و اجرایــی را به صــورت خــودکار 

ــد. ــام دهن انج
– بهره گیری از منابع را بهبود بخشند.

ــت  ــرای کیفی ــاخص را ب ــزی ۳0 ش ــی مکن ــن جهان انجم
ــن  ــه ای ــرار داده و ب ــی ق ــورد بررس ــهری م ــی ش زندگ
ــمند  ــای هوش ــه تکنولوژی ه ــت ک ــیده اس ــه رس نتیج
ــا ۳0 درصــد  ــن شــاخص ها را 10 ت ــک از ای ــد هری می توانن

ــند. ــود بخش بهب

جستجوی هوشمند برای یک پارکینگ

چندیــن تکنولــوژی و برنامــه کاربــردی هیجان انگیــز 
ــدادی  ــتند و تع ــش هس ــال آزمای ــا در ح ــر دنی در سراس
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــر م ــال حاض ــز در ح ــا نی از آن ه
ــاده  ــا اش ــن نمونه ه ــی از ای ــه برخ ــه ب ــد. در ادام گرفته ان

ــت: ــده اس ش
– شــهرهای هوشــمند کیفیــت هــوا و مصــرف آب و انــرژی 
را به صــورت بالدرنــگ کنتــرل می کننــد و آن هــا را 
ــوژی هم اکنــون  تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد. ایــن تکنول
در شــهر آمســتردام مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
– شــهرهایی ماننــد ســانتادر در اســپانیا به طــور خــودکار 
ــت  ــال هدای ــم دیجیت ــتفاده از عالئ ــا اس ــک را ب ترافی

می کننــد. ایــن کار، گاهــی اوقــات باعــث می شــود افــراد 
زمــان کمتــری را بــرای یافتــن محــل پــارک ماشــین پیــدا 
ــد. ــن ترتیــب حجــم ترافیــک کاهــش می یاب کننــد و بدی
می شــوند،  پــر  زبالــه  ســطل های  هنگامی کــه   –
ــد  ــالع دهن ــماند اط ــه پس ــات تخلی ــه خدم ــد ب می توانن
ــه  ــطل ها بهین ــن س ــه ای ــیدن ب ــیر رس ــه مس و درنتیج

. د می شــو
– المپ هــای خیابان هــا و محــل شــارژ اســکوترها و 
ــورهای  ــتفاده از سنس ــا اس ــی ب ــین های الکترونیک ماش
محیطــی، دوربین هــا، WiFi و آنتن هــای 5G هوشــمند 

می شــوند.
– ربات هــا برخــی از وظایــف ســاده پلیس هــا را بــر 

ــی  ــر در دب ــال حاض ــورد در ح ــن م ــد. ای ــده می گیرن عه
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس م

– تکنولــوژی واقعیــت افــزوده )AR( توریســت ها را در 
ــورد  ــی در م ــد و اطالعات ــی می کن ــهرها راهنمای کالن ش
ــار  ــد، در اختی ــد از آن را دارن ــد بازدی ــه قص ــی ک مکان

ــد. ــرار می ده ــا ق آن ه

ــا،  ــا را از خیابان ه ــور، داده ه ــا سنس ــده میلیون ه در آین
ــای  ــر روی فض ــیاء )IoT( ب ــت اش ــاختمان ها و اینترن س
ایــن داده هــا  و  بارگــذاری می کننــد   )cloud( ابــری 
ــز  ــه آنالی ــهری بهین ــت ش ــور مدیری ــد به منظ می توانن
ــام  ــه ن ــال ب ــور پرتغ ــروژه در کش ــک پ ــرای ی ــوند. ب ش

با استفاده ازاطالعات و جریان سریعتر برای جابجایی
داده ها، شهر باهوش تر است.
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PlanIT Valley، در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه در 
آینــده بــه ازای هــر یــک از ســاکنان بیشــتر از ۴00 
سنســور مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. ایــن موضــوع باعــث 
ــهری  ــتم ش ــال از اکوسیس ــر دیجیت ــک تصوی ــود ی می ش
تولیــد شــود و همــه منابــع داده به خوبــی بــا هــم ارتبــاط 

ــد. ــرار کنن برق

ــمند  ــهر هوش ــتم ش ــه اکوسیس ــودران ب ــین های خ ماش
ــه  ــص ب ــدون نق ــودکار ب ــرل خ ــک کنت ــد. ی ــاز دارن نی
تبــادل بــدون محدودیــت و بالدرنــگ داده هــا بــا جاده هــا، 
ــا وابســته اســت و  ــران جاده ه زیرســاخت ها و ســایر کارب
چندیــن ترابایــت داده در طــی فرآیندهــای روزانــه مبادلــه 

می شــود.

ــته  ــراه 5G وابس ــن هم ــتاندارد تلف ــه اس ــهرها ب ــا ش تنه
ــراً  ــه اخی ــوژی 4G/LTE ک ــا تکنول ــه ب ــتند. در مقایس نیس
ــک  ــرعت ترافی ــرد، 5G س ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م
داده هــا بیــن وســایل نقلیــه، تلفن هــای هوشــمند، 
)دیتاســنترها(، ســاختمان ها،  داده  مراکــز  ماشــین ها، 
ــا  ــا را 50 ت ــف کنترل کننده ه ــواع مختل ــورها و ان سنس
ــک  ــور در ی ــوارد قابل تص ــرای م ــد. ب ــر می کن 100 براب
ــر  ــا تأخی ــگ و ب ــخ های بالدرن ــمند، 5G پاس ــهر هوش ش
ــتفاده  ــکان اس ــازد و ام ــن می س ــن را ممک ــیار پایی بس
ــت  ــرده و ظرفی ــم ک ــر را فراه ــس باالت ــه فرکان از دامن

می دهــد. افزایــش  را  شبیه ســازی ها 

ــک  ــدف، از ی ــن ه ــه ای ــیدن ب ــای رس ــی از پیش نیازه یک
ــلول های  ــداد س ــه تع ــت ک ــتری اس ــاد بس ــرف ایج ط

ــروز  ــی ام ــش رادیوی ــا پوش ــه ب ــک آن در مقایس کوچ
تقریبــًا 10 برابــر باشــد. به ویــژه ایــن راهــکار بایــد 
در مراکــز شــهرهایی کــه به طــور پیوســته در حــال 
ــر،  ــرف دیگ ــود. از ط ــازی ش ــتند، پیاده س ــترش هس گس
فراهم ســازی اتصــاالت فیبرنــوری بیــن همــه ایــن 
ــت  ــعه ظرفی ــن توس ــود و همچنی ــبکه موج ــا و ش آنتن ه
شــبکه مرکــزی نیــز مــورد نیــاز اســت. عــالوه بــر ایــن، در 

تکنولــوژی فیبــر نــوری، شــبکه بایــد قــادر باشــد حجــم 
عظیمــی از داده هــای شــهرهای هوشــمند و جمعیــت روبــه 

ــد. ــت کن ــا را مدیری ــد آن ه رش

ــزی  ــوئیچ های مرک ــا، س ــا، آنتن ه ــادل داده ه ــرای تب ب
ــن  ــتند. ای ــاز هس ــورد نی ــنترها( م ــز داده )دیتاس و مراک
مراکــز داده می تواننــد بــر روی ســطح زمیــن یــا زیــر آن 

ــد. ــرار گیرن ق

ــیون  ــادی فونداس ــوارد بنی ــا از م ــن کابل ه ــر ای ــالوه ب ع
یــک شــهر هوشــمند هســتند. اگــر شــبکه بندی درســتی 
ــد  ــمند نمی توان ــوژی هوش ــد، تکنول ــده باش ــام نش انج
داده هــا را دریافــت کنــد. ایــن درســت اســت کــه شــبکه  
تــا انــدازه ای ارتبــاط بــی ســیم )wireless( بیــن کاربــران 
ــای  ــک آنتن ه ــدون ش ــی ب ــت ول ــبکه اس ــی و ش نهای
ــز  ــدرن نی ــوری م ــر ن ــی فیب ــل کش ــده و کاب دریافت کنن

ــد.  ــمار می رون ــه ش ــی ب ــای اساس از نیازه
ــن  ــاید بزرگ تری ــد: »ش ــزاری TechTarget می نویس خبرگ
ــاالت  ــی اتص ــمند پیچیدگ ــهرهای هوش ــرای ش ــش ب چال
ــن  ــر ای ــد ب ــا تأکی ــزی ب ــی مکن ــن جهان ــت.« و انجم اس
موضــوع می گویــد: »یــک شــهر قبــل از هوشــمند شــدن 

بایــد مجهــز بــه شــبکه باشــد.« 
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ــک  ــی کوچ ــلول های رادیوی ــتگاه های 5G و س ــی ایس حت
ــوند. در  ــه ش ــوری یکپارچ ــر ن ــبکه های فیب ــا ش ــد ب بای
ــام  ــاوران Deloitte انج ــط مش ــه توس ــی ک ــک بررس ی
ــر  ــه: »فیب ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــت ب ــده اس ش
ــوب  ــی محس ــل حیات ــک عام ــبکه 5G ی ــرای ش ــوری ب ن

می شــود.«

آیا ظرفیت کافی وجود دارد؟
Steffen Braun سرپرســت مرکــز مهندســی سیســتم های 
 ،)IAO(ا Fraunhofer شــهری در انجمــن مهندســی صنایــع

واقــع در شــهر اشــتوتگارت آلمــان می گویــد:
ــورد  ــت م ــب ظرفی ــود اغل ــی موج ــبکه های ارتباط » ش
ــیع از داده را  ــم وس ــن حج ــن ای ــال ایم ــرای انتق ــاز ب نی

فراهــم نمی کننــد.«

 ،Deloitte براســاس بررســی صــورت گرفتــه توســط
ــود افزایــش  ــادر نخواهنــد ب اپراتورهــای شــبکه دیگــر ق
پیش بینــی شــده بــرای ترافیــک داده را پشــتیبانی 
کننــد. آنهــا بایــد در کالن شــهرها کابل هــای فیبــر 
ــت  ــرای موفقی ــرای اج ــد. ب ــم کنن ــی فراه ــوری اضاف ن
آمیــز ایــن کار در یــک چارچــوب زمانــی منطقــی، 
ــد،  ــم کار کنن ــد ه ــتری بای ــه بیش ــتم های یکپارچ سیس
ــعه  ــوری توس ــر ن ــت فیب ــر مدیری ــم انعطاف پذی مفاهی
ــتقل  ــدگان مس ــر تأمین کنن ــا از دیگ ــد و ظرفیت ه یابن

ــود. ــاره ش ــوری اج ــر ن فیب

نشــریه Internet Services and Applications می گویــد: 
ــک شــهر هوشــمند  ــردی ی ــه برنامه هــای کارب »هنگامی ک
ــی  ــک داده عظیم ــرد، ترافی ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م
ــکالت  ــه مش ــر ب ــد منج ــه می توان ــود ک ــد می ش تولی
عملکــردی جــدی در زیرســاخت بنیــادی شــبکه شــود.«

ــک  ــه ی ــمند ب ــهرهای هوش ــرای ش ــبکه ب ــاران ش معم
ــرا توســعه  ــد زی ــاز دارن ــزی نی مفهــوم گســترده برنامه ری
ترافیــک داده بــرای چندیــن دهــه ادامــه خواهــد داشــت. 
ــوری کفایــت می کنــد، ممکــن  اگــر امــروزه یــک فیبــر ن
ــا 256  ــه ب ــای چندگان ــه کابل ه ــده ب ــما در آین ــت ش اس

ــوری نیــاز داشــته باشــید. فیبــر ن

برنامه ریزی بلند مدت

ــه  ــاهدات، تجزی ــر را از مش ــج زی ــد ام )R&M( نتای آر ان
ــه  ــی گرفت ــری جهان ــای کامپیوت ــا و پروژه ه و تحلیل ه
ــد: ــه می کن ــه ارائ ــن زمین ــی در ای ــت و توصیه های اس

امــروزه یــک برنامــه حرفــه ای بــرای یــک شــهر 
ــوری و  ــر ن ــاالت فیب ــت اتص ــا دق ــاد ب ــامل ایج ــد ش بای
ــی  ــده و جایگزین ــدی ش ــوری مش بن ــر ن ــبکه های فیب ش
ــد.  ــده باش ــوخ ش ــبکه های منس ــا ش ــا ب ــی آن ه تدریج
برنامــه ریــزی شــبکه بیــن 20 تــا ۳0 ســال همــه چیــز را 
ــدازه برنامــه  ــه ان پوشــش می دهــد. ایــن برنامــه ریــزی ب
ــت  ــوط گاز اهمی ــرق و خط ــالب، ب ــرای آب و فاض ــزی ب ری

دارد.
هـنگامی که المپ های خیابانی تبدیل به ایستگاه های چندمنطوره می شوند و هرچیزی در اطراف خود را شناسایی 
می کنند، یک شهر هوشمندتر می شود. با این وجود المپ های خیابانی نه تنها به برق احتیاج دارند بلکه به اتصاالت 

Deutsche Telekom :فیبر نوری جدید نیز نیازمند هستند. گرافیست

شهرها چگونه هوشمندتر می شوند؟
دسته بندی عملکردها

مـثال: المپ های روشنایی خیابانی. در آیـنده قادر خـواهند بود
چـندیـــن عملکرد دیـجیتال از خـود نـشان دهند کـه باعـث 
هـوشمندتر شـدن یک شـهر می شود. ایـن مثال نشان می دهد 
کـــه انجام چه کارهایی توسط آنها امکان پذیر است. آن ها با یک 

روش عالی شبکه بندی شده اند.
المـپ های خـیابانی گرد و خاک، دما، باران و نویز را اندازه گیری 
مـی کنند. همچنین تـعداد عابرین پـیاده و ماشـین های عـبور 
از خـیابان را شـمارش می کنند. سنسورهای حرکتی این امکان 
را فـراهم مـی کنند که المـپ های LED در مـواقعی که نـیازی 
بـه آن ها وجـود ندارد، کم نور شوند و هنگامی که فردی در حال 

قـدم زدن در پیاده رو باشد یعنی نور بیشتری الزم است.
صفحه نـمایش روشن بر روی تیر چراغ برق نشان می دهد که در 
فـضای پارکینگ جای خالی برای پارک وجود ندارد. دوربین های 
داخلی آنها حتی در گرد و غبار می توانند تشخیص دهند که چه 

اتفاقی می افتد و این به پلیس کمک می کند یک موقعیت بحرانی 
را از فاصله دور شناسایی کند. یک دکمه در کنار آنها وجود دارد 
و با استفاده از آن می توان در صورت نیاز و در عرض چند ثانیه با 

مراکز خدمات اورژانس تماس گرفت.
بر روی یک صفحه نمایش اطالعاتی در مورد مکان های پرطرفدار 

مجاور و زمان رسیدن اتوبوس بعدی نیز قابل مشاهده است. 
عـالوه بر این تـیرهای چـراغ بـرق دارای ایـستگاه شارژ برای 

گـوشی های هـوشمند، اسکوترها و ماشین های الـکـترونیکـی 
هستند. یک اپلیکیشن به کارابران این امکان را خواهد داد که 

صـورت حـساب های خـود را برای این خدمات به طور هوشمند 
حساب کنند.

قـسمت باالی المپ های خیابانی برای اتصال رایگان و پرسرعت 
بـه اینترنت، دارای هـات اسپات های WiFi هستند. یک آنـتـن 
5G بـر روی المـپ های خـیابانی مـمکن است به طور هـمزمان 
با ارائـه دهندگان مختلف خدمات موبایلی مشترکین تلفن همراه 
و هـمچنین با ماشـین های خودران مجاور از طریق فرکانس های 
منحصر به فـرد ارتباط بـرقرار کند. مـسلمًا المـپ های خـیابانی 
داری IP آدرس های زیادی هستند. یک کابل فیبر نوری در زمین 
وجـود دارد که آن ها را در کل شـهر به یک شـبکه با پهنای باال

متصل می کند.

نورپردازی هوشمند
LED _

_ کنترل فوتوسل
_ کاهش نور 100-0 درصد

_ روشنایی در صورت لزوم

نیروی PV )فتوولتائیک( 
برای المپ، تلفن همراه و ...

RGBA هشدار

نورپردازی نما )رنگ بندی(

سنسورهای محیطی )کیفیت 
هوا، نویز و ...(

WiFi، موبایل و مش

کنترل بی سیم
مبتنی بر اپلیکیشن

بلندگوهای پنهان
)موزیک، هشداری ها و ...(

سنسور تصویر 
_ مجاورت

_ شمارنده عابر پیاده
_ نظارت بر پارکینگ

_ امنیت عمومی

عالئم دیجیتال
_ مسیریابی

_ جهت ترافیک
_ اطالعات شهری

محل شارژ وسایل نقلیه و 
دوچرخه های الکترونیکی 

نظارت بر ارتفاع
 سطح آب/سیالب 

دکمه ای که برای اعالم شرایط 
اورژانسی فشار داده می شود 

عالئم خیابانی دیجیتال 
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ــدا  ــت را ج ــی و ثاب ــبکه های رادیوی ــوان ش ــر نمی ت دیگ
از یکدیگــر بــه حســاب آورد. در آینــده شــبکه های 
ــا  ــه )FTTH( ب ــه خان ــر ب ــن )FTTA( و فیب ــه آنت ــر ب فیب
ــزی  ــن برنامه ری ــاس ای ــرد. براس ــد ک ــد خواهن ــم رش ه
یــک راهــکار ایــده آل، یــک شــبکه فیبــر نــوری همگانــی 
)Universal Fiber Grid یــا UFG( شــهری اســت کــه همــه 
ــر  ــد. دیگ ــتیبانی کن ــوه را پش ــردی بالق ــای کارب برنامه ه
الزم نیســت خطــوط جــدا بــرای کاربردهــای خــاص ماننــد 
کنتــرل چراغ هــای راهنمایــی، چراغ هــای روشــنایی 
ــی  ــای نظارت ــپات های WiFi، دوربین ه ــی، هات اس خیابان
ــده  ــورت در آین ــن ص ــر ای ــود. در غی ــه ش ــر گرفت در نظ
ــاخت های  ــوان زیرس ــا بت ــد ت ــا را کن ــرراً جاده ه ــد مک بای

آن هــا را اضافــه کــرد و آن هــا گســترش داد. فکــر کــردن 
ــته  ــردن و دس ــبکه ک ــرای ش ــب ب ــک روش مناس ــه ی ب
ــزی  ــه برنامه ری ــل اولی ــان مراح ــا در هم ــدی کاربرده بن

ــود.  ــر خواهــد ب مفیدت

حــال  در  شــبکه  عمومــی  و  خصوصــی  اپراتورهــای 
ــدی  ــد تولی ــوالت جدی ــازی محص ــت و مناسب س مدیری
ــع  ــاخت ها و مناب ــتفاده از زیرس ــا اس ــتند. آنه ــود هس خ
ــاژوالر  ــردی م ــای کارب ــل می رســانند. برنامه ه ــه حداق را ب
و مســتقل از کابــل کشــی، راهکارهــای یکپارچــه در 
تکنولــوژی اتصــاالت بــرای تحقــق شــبکه های مش بنــدی 
ــدی  ــات کلی ــده موضوع ــاال، در آین ــم ب ــا تراک ــده و ب ش

ــو و  ــاژوالر اکتی ــوژی م ــتفاده از تکنول ــا اس ــتند. ب هس
امــکان  به طــور هم زمــان  نرم افزارهــای آن هــا کــه 
اســتفاده از پلتفرم هــای خدماتــی مختلــف را بــرای 
ــرای  ــی ب ــد، پیش نیازهای ــم می کن ــی فراه ــران نهای کارب

ــود. ــاد می ش ــمند ایج ــده هوش آین

آنتن هــای  بیــن  فیبرنــوری  اتصــاالت  پیاده ســازی 
یــک   )backhaul( بک هــال  شــبکه  و  نــوری  فیبــر 
ــیرهای  ــد مس ــات بای ــی اوق ــت. گاه ــده اس ــئله پیچی مس
کابــل کشــی خالقانــه ای در غیرمعمول تریــن فضاهــا 
ــد  ــم بتوانن ــی متراک ــبکه های آنتن ــا ش ــود ت ــت ش یاف
بــه تجهیــزات اکتیــو ارســال بــرق متصــل شــوند. 
نمونه هایــی از راهــکار FTTx آر انــد ام )R&M( وجــود 

یک شهر هوشمند زمانی ایجاد می شود که همه سطوح، از زیرساخت شبکه فیزیکی زیر آسفالت ها گرفته تا نمادهای دیجیتال شهر با هم کار کنند.
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ــور  ــن منظ ــرای ای ــبی را ب ــای مناس ــه ماژول ه ــد ک دارن
می دهنــد. ارائــه 

در ســطح زیرســاخت شــبکه، فقــط یــک زیرســاخت فیبــر 
ــد  ــه می توان ــر و یکپارچ ــدی، مقیاس پذی ــوری چندبع ن
ــن  ــم تضمی ــور دائ ــه ط ــاز را ب ــورد نی ــال م ــرد انتق عملک
کنــد. ایــن زیرســاخت بایــد قــادر باشــد بــه طــور مســتمر 
ــای  ــد. فیبره ــترش یاب ــای آن گس ــهر و نیازمندی ه ــا ش ب
ــگ  ــرل بالدرن ــت و کنت ــرای مدیری ــا روش ب ــوری تنه ن
ــای  ــن تلفن ه ــار بی ــورد انتظ ــری م ــک داده سراس ترافی
ــردی  ــای کارب ــه ه ــه برنام ــه، هم ــایل نقلی ــراه، وس هم

ــت. ــبکه اس ــترکین ش ــیاء )IoT( و مش ــت اش اینترن

بــه عنــوان مثــال ایــن کار بــا سیســتم های توزیــع فیبــر 
نــوری بــا تراکــم بــاال کــه بــه طــور مــاژوالر قابــل توســعه 
ــد  ــتم ها عبارتن ــن سیس ــت. ای ــر اس ــتند امکان پذی هس
ــواده  ــع خان ــال و توزی ــای اتص از: PRIME ODF، باکس ه
Polaris box کــه می تواننــد بــه روش هــای مختلــف 
 SYNO ــه ــواده خالقان ــد و خان ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس م
 SYNO بــا یــک .)R&M( از آر انــد ام dome closure
ــایزها و  ــا س ــوری ب ــر ن ــای فیب dome closure، کابل ه
به کارگیــری  بــا  می تواننــد  مختلــف  تکنولوژی هــای 
ــردی  ــای کارب ــا برنامه ه ــک 5G ی ــلول کوچ ــای س آنتن ه
ــترش  ــا گس ــا نیازه ــب ب ــده متناس ــی IoT در آین محل

ــوند.  ــازگار ش ــه و س یافت

ــه  ــده در لب ــازی ش ــی س ــک و سفارش ــز داده کوچ مراک
شــبکه ها )مراکــز داده لبــه(Edge Data Center در آینــده 
بــرای توســعه مــواردی کــه حســاس بــه زمــان شــناخته 
ــرل از راه  ــل کنت ــای قاب ــاق عمل ه ــد ات ــوند، مانن می ش
ــتند.  ــروری هس ــهر ض ــودکار در ش ــین های خ دور و ماش
عکس العمــل بیــن دســتگاه نهایــی و شــبکه نبایــد 
بیشــتر از چنــد نانــو ثانیــه طــول بکشــد. یعنــی تــا جایی 
کــه ممکــن اســت داده بایــد بتوانــد بــه صــورت بالدرنــگ 

ــان  ــک جری ــت ی ــوان گف ــع می ت ــود. در واق ــردازش ش پ
ــن  ــت. ای ــروری اس ــم ض ــر ک ــا تأخی ــی و ب ــات آن اطالع
ــه  ــوری افزون ــر ن ــاالت فیب ــا اتص ــک ب ــز داده کوچ مراک
ــترس  ــری در دس ــا 15 کیلومت ــا 5 ت ــل  ت ــد در فواص بای

ــند. باش

در جستجوی شریک

نتیجه گیــری: تبدیــل یــک شــهر بــه یــک شــهر 
ــع  ــام مناب ــه تم ــود ک ــد ب ــق خواه ــی موف ــمند زمان هوش
ــر  ــاخت فیب ــطح زیرس ــاز در س ــورد نی ــای م و ظرفیت ه
ــا  ــی از آنه ــود برخ ــهرها خ ــد. ش ــترس باش ــوری در دس ن
را ایجــاد می کننــد یــا بایــد آنهــا را از طریــق اپراتورهــای 
ــه دهنــدگان خدمــات  ــی و CATV، ارائ شــبکه های مخابرات
شــهری و صاحبــان بــازار خصوصــی برنامه ریــزی و فراهــم 

کننــد.

ــه عنــوان یــک مشــاور و ارائه دهنــده  ــد ام )R&M( ب آر ان
راهکارهــای جامــع می توانــد متخصصــان خــود را از 
ــرا  ــراً اج ــه اخی ــادی ک ــمند زی ــهر هوش ــای ش پروژه ه
شــده اســت، بــا هــم متحــد کنــد. دانــش عملــی و تجربی 
آن هــا از برنامه ریــزی در طــول طراحــی راهکارهــای 
اتصــال سفارشــی تــا تأییــد عملکــرد بــرای کابــل کشــی 
ــته بندی  ــات دس ــن عملی ــت در حی ــوری و مدیری ــر ن فیب

می شــود.

ــاخت های  ــق زیرس ــرای تحق ــول ب ــروژه معم ــریکان پ ش
فیبــر نــوری یــک شــهر هوشــمند، اپراتورهای شــبکه های 
مخابراتــی و خدمــات شــهری عمومــی و خصوصــی و 
ــتغالت  ــالک و مس ــش ام ــی بخ ــرمایه گذارن خصوص س

ــتند.  هس

داده و جریان داده مهمترین منابع یک شهر هوشمند خواهند شد. شبکه های فیبر نوری جریان سریع اطالعات را 
تضمین می کنند.

»سطح زیرساخت از گران ترین مولفه ها برای یک شهر هوشمند است. در نتیجه 
هنگامی که معلوم شود شما یک شریک اشتباه انتخاب کرده اید، انتخاب یک 

شریک جدید می تواند بسیار گران تمام شود.«
Deloitte
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!800G پیش به سوی اترنت

 MSAیکــی از مــواردی کــه نشــانگر ایــن امــر اســت، گســترش
هــا )Multi Source Agreements( اســت کــه برخــالف نســل 

ــریع تری دارد. ــد س ــتانداردها رون ــی اس قدیم

اخیراً مشخصات MSA هایی که با هدف استانداردسازی راهکارهای 
فیبر نوری برای ۴00 گیگا بیت اترنت )400G( ایجاد شده اند منتشر 
شـــده است. چـندین شرکت از قبل ماژول های فیبر نوری با قابلیت 
قـــطع و وصل شدن وon-board را به کار گرفته بودند که از اترنت 

400G پشتیبانی می کنند.

ــدن  ــت plug و unplug ش ــا قابلی ــای ب QSFP-DD )ماژول ه
ــت 400G در  ــه از اترن ــر( ک ــم دو براب ــاال و تراک ــرعت ب ــا س ب
پیکربنــدی ۸ کانالــه پشــتیبانی می کنــد، حضــور پررنگــی 
داشــت.   201۹ ســال  در   ECOC و   OFC گردهمایی هــای  در 
 )On-Board Optics ــرای ماژول هــای COBO )کنسرســیومی ب
ــدند. ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــی ب ــنده های مختلف ــط فروش توس

آماده یک تغییر جهات اساسی هستید؟

ــه  ــروزه ب ــه ام ــمت on-board optics ک ــه س ــت ب ــر جه تغیی
ــوده و نیازمنــد  ــل مشــاهده اســت، بســیار اساســی ب وضــوح قاب
ــب  ــل نص ــد مراح ــود. بای ــازگار ش ــت س ــا صنع ــه ب ــت ک آن اس
ــد  ــب درآم ــرای کس ــان الزم ب ــز داده و زم ــدازی در مراک و راه ان
ــدگان  ــال تبلیغ کنن ــرد. به هرح ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــدداً م مج

ــد. ــت می کنن ــعه حمای ــن توس ــاًل از ای ــرد COBO کام رویک
ــار  ــد از انتش ــریعًا بع ــل 800G س ــرای نس ــد ب ــای جدی MSA ه
از:  عبارتنــد  آنهــا  قابل توجه تریــن  شــدند.  معرفــی   400G

800G Pluggable و   QSFP-DD800

خصوصیــات QSFP-DD800 مناســب بــرای نســل 800G اســت 
ــرعت  ــال س ــن ح ــی دارد. در ای ــه 400G تغییرات ــبت ب و نس
خطــوط بــه 112 گیــگا بیــت بــر ثانیــه می رســد و درعین حــال از 
ــا نســخه های  ــدارد. ســازگاری ب ــی ن نظــر ظاهــری تفــاوت چندان
ــل  ــت و عام ــیوم اس ــن کنسرس ــرای ای ــی ب ــئله مهم ــی مس قبل

 400G موفقیــت آنهــا درکســب پشــتیبانی صنعــت بــرای نســل
می آیــد. به حســاب 

قبلــی ســازگار  بــا نســخه های  ماژول هــا همچنــان  ایــن 
ــر  ــزات قدیمی ت ــه تجهی ــال ب ــگام اتص ــد هن ــتند و می توانن هس

به درســتی کار کننــد.

ــه  ــدود ب ــدگان QSFP-DD800 مح ــر، تبلیغ کنن ــال حاض در ح
ــوند.  ــی می ش ــزرگ آمریکای ــرکت های ب ــی از ش ــروه کوچک گ
ــی  ــر اصل ــه عناص ــود ک ــد ب ــاز خواهن ــرکت ها مج ــن ش همچنی
ــه در  ــرکت هایی ک ــد. از ش ــاظ کنن ــخصات لح ــی را در مش طراح
ــا  ــود ت ــوت می ش ــوند، دع ــق می ش ــا ملح ــه آنه ــد ب ــه بع مرحل

ــد. ــخصات کار کنن ــالح مش ــه اص در زمین

تـقاضاهای زیادی برای راهکارهایی که با مقاصد خـاص بهینه سازی شده اند وجود دارد تا بتوانند متناسب با بازار مراکز داده با مقیاس باال باشند، 
ایـن موضوع مـنجر به یک سری تحوالت در این صـنعت شده است. به همین دلیل تمایل زیادی وجود دارد که از سیستم های گسترده با قابلیت 

انجام دادن چند کار با هم و راهکارهایی که با سرعت بیشتری یکپارچه می شوند، استفاده شود.

ترندها
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رقابت جدیدی به وجود آمده است

گــروه 800G Pluggable MSA در اواخــر ســال 201۹ تشــکیل 
ــه  ــه ک ــود، البت ــی ب ــرکت های چین ــامل ش ــتر ش ــه بیش ــد ک ش
ــرای  ــن MSA ب ــرد ای ــت. رویک ــود داش ــم وج ــتثنا ه ــد اس چن
ــت. ــیر 8x100G و4x200G  اس ــر دو مس ــر ه ــی ب 800G مبتن

 
 MSA دو مــورد کاربــرد متفــاوت دارد، یکــی اتصــال مرکــز داده 
ــه  ــاندن هزین ــل رس ــه حداق ــر روی ب ــه در آن ب ــر ک ــا 100 مت ت
و انــرژی تمرکــز می کننــد. مــورد دیگــر یــک ســناریو 2 
کیلومتــری بــرای اتصــاالت Tier 1-2 و Tier 2-3 اســت. از نظــر 
ــا مشــخصات محفظــه  ــه 800G در تــالش اســت ب ظاهــری افزون
QSFP-DD یــا OSFP وکانکتورهــای موجــود ســازگاری داشــته 

باشــد.

از شــرکت ها دعــوت می شــود کــه بــه ایــن کنسرســیوم 
ــرد  ــق می گی ــرکت هایی تعل ــه ش ــق رأی ب ــه ح ــد. اگرچ بپیوندن

ــد. ــده ان ــی ش ــروج معرف ــوان م ــه به عن ک

نرخ انتقال 1.6 ترابایت، شوخی یا واقعیت؟!
کنسرســیوم )On-Board Optics )COBO کــه در حــال حاضــر 
راهــکار 800G )مبتنــی بــر پیکربنــدی 16 کانالــه( را ارائــه 
ــت  ــا 6.1 ترابی ــال ت ــرخ انتق ــردن ن ــر ک ــرای دو براب ــد، ب می کن
ــوان  ــکار 800G COBO را می ت ــت. راه ــاده اس ــم آم )1.6Tb( ه
 800G و QSFP-DD800 در شــرایط خاصــی بــا ماژول هــای
Pluggable مقایســه کــرد. صرف نظــر از تعــداد کانال هــای 
دو برابــر، تراکــم در پنــل جلویــی بســیار بیشــتر اســت و امــکان 

ــادی بهبــود یافتــه اســت. ــا حــد زی ــا نیــز ت کنتــرل دم

دســته بندی  ســمت  بــه   COBO جهــت  تغییــر  موضــوع 
ــا  ــوری و دور از پالگین ه ــاًل ن ــی کام ــل جلوی ــک پن ــا ی ــم ب متراک
جنب وجــوش زیــادی برپــا کــرد. البتــه چندیــن بخــش از 
ــه  ــکان ب ــد ام ــا ح ــرات ت ــه تغیی ــد ک ــح می دهن ــت ترجی صنع
تأخیــر بیفتــد. امــا همــه موافــق هســتند کــه ایــن ممکــن اســت 
ــود  ــر در آن وج ــکان تأخی ــه ام ــد ک ــرعت باش ــل س ــن نس آخری
ــدف  ــا ه ــوک ب ــافت و فیس ب ــور، مایکروس ــن منظ ــرای ای دارد. ب
ــت  ــعه صنع ــتای توس ــه در راس ــی ک ــردن تالش های ــی ک یک
 Co-Packaged Optics Collaboration انجــام می شــود، 

را راه انــدازی کرده انــد.

انتظــار مــی رود 800G Pluggable از نظــر ظاهــری 
بــا نســخه 400G مطابقــت داشــته باشــد.

در  اســتفاده  مــورد  کانکتورهــای  مناســب ترین 
از  عبارتنــد  نــوری  فیبــر  بــا ۸  پیکربندی هــای 

ــه  ــای SN و MDC ک ــا نام ه ــازه وارد ب MPO و دو ت
بــه ترتیــب متعلــق بــه فروشــندگان SENKO و 

هســتند.  USconec

در  نیــز   LC و   MPO16،  CS اضافــی  تنظیمــات 
مشــخصات QSFP-DD در نظــر گرفتــه شــده اســت.

زمانی باقی نمانده...
خدمــات  ارائه دهنــده  شــرکت های  می شــود  پیش بینــی 
ابــری تــا ســال 2023-2024 بــه ماژول هــای 800G نیــاز پیــدا 
کننــد تــا بتواننــد از پــس رشــد پهنــای بانــد در مراکــز داده خود 

ــد. برآین

QSFP-DD800 کانکتورهایی برای
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PRIME ODF انتخاب
برای اپراتور XOC اسپانیا

در جــوالی 201۸، یکــی از اپراتورهــای اصلــی زیرســاخت 
بی ســیم )wireless( مالکیــت XOC را از طریــق شــرکت 
 Cellnex .به دســت آورد Tradia Telecom ،تابعــه خــود
اخیــراً بیشــتر از 5۳000 موقعیــت در اروپــا داشــته و 
ــاز  ــورد نی ــای م ــه محفظه ه ــی در زمین ــته خدمات توانس
ــن  ــد. ای ــه ده ــی ارائ ــات موبایل ــای ارتباط ــرای اپراتوره ب
ــال  ــای اتص ــرای بخش ه ــی را ب ــات ارتباط ــور خدم اپرات
ــی  ــبکه های اورژانس ــری، ش ــمعی و بص ــار س داده، انتش
و امنیتــی )محافظــت عمومــی و بازیابــی فاجعــه یــا 
 )IoT( ــیاء ــت اش ــمند و اینترن ــهرهای هوش PPDR(، ش
ــی  ــت XOC کمپان ــب مالکی ــا کس ــد. ب ــه می ده ــز ارائ نی
ــت  ــاالت را تقوی ــش اتص ــود در بخ ــت خ Cellnex موقعی

ــت. ــرده اس ک

اهداف اصلی

یـــکی از اهـداف اصلی پـیاده سازی یک شـبکه مـخابراتی
فـیبر نوری با پهنای باند باالست که امکان اتصال سایت های 
مـوجـود Generalitat de Catalunya و آژانـس هـای 

مـــدیریتی را که مـمکن است به آن وابـسته باشند، مـمکن 
مـــی سازد. از طرف دیگر شبکه باید مطابق با شرایط مشخص 
شـــده توسط اداره کل رقـابت کـمسیون اروپا اجرا، تعمیر و 

نگهداری و مدیریت شود.

تـــوپولوژی شـــبکه XOC مـــبتنی بر کابـــل های ســتون 
ــه  ــوری تک حالت ــر ن ــا 12۸ فیب ــکل از ۹6 ی ــرات متش فق
مخابراتــی  گره هــای  کــه  اســت   )singlemode(
ــا  ــن کابل ه ــد. ایـ ــل می کنن ــم متص ــه ه ــی را ب مختلف
ــر را  ــر 100 کیلومت ــعاع حداکث ــا ش ــه ای ب ــد منطق می توانن
پـوشـــش دهنـد. لـــینک های مـــختلف در توزیع کنندگان

ــور و  ــوری خـــاتمه یافتــه و تجهیــزات انتقــال ن فـــیبر ن
ــی شوند. در  ــب مـ ــا نص ــن گره ه ــع آوری IP در ایـ جم
شــهرداری های مختلــف کــه ارائـــه خـــدمات الزم اســت، 
شــبکه توزیــع از ســتون فقــرات یــا گـــره ها بــه کاربــران 
ــه  ــازاری ک ــه ب ــه ب ــا توج ــوند. ب ــتاده می ش ــی فرس نهای
شـــبکه پـــیاده سازی شـــده در آن تـــنظیم می شود )بازار 
ــرویس هایی  ــا س ــی ب ــای مخابرات ــمده فروشی اپراتوره عـ
ــوان  ــتند( می ت ــاال هس ــت ب ــی و ظرفی ــه دارای دسترس ک

ــدگان  ــاز توزیع کنن ــورد نی ــت م ــه ظرفی ــرد ک ــور ک تص
ــرش  ــاب و پذی ــرای انتخ ــی ب ــرط مهم ــوری ش ــر ن فیب

ــت. ــا نیس آن ه

Xarxa Oberta de Catalunya یا XOC یک اپراتور مخابراتی واقع در Catalonia اسپانیا است. این اپراتور در سال 2010 تأسیس شد 
و با دولت Catalan برای پیاده سازی یک شبکه انتقال مبتنی بر فیبر نوری قرارداد بست.

XOC دارای یک شبکه فیبر نوری به طول 3800 کیلومتر و 55 نود )node( فنی با تجهیزات مخابراتی پسیو و اکتیو است.

موفقیت
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ماژول هــای فشــرده و همــه کاره PRIME ODF بــرای 
ــا  ــتند. آنه ــب هس ــوری مناس ــای ن ــی فیبره ــه زن خاتم
نصــب و راه انــدازی ســریع و ســاده را در محیط هــای 
شــفاف و همچنیــن در مکان هایــی بــا تراکــم فیبــر 
ــاز  ــدون نی ــتم ب ــرد سیس ــازند. رویک ــم می س ــاال فراه ب
ــوان  ــه بت ــد ک ــن می کن ــودن تضمی ــاژوالر ب ــزار و م ــه اب ب
ــا داد.  ــی ارتق ــود را به راحت ــبکه موج ــاخت های ش زیرس
نصــب و راه انــدازی رک 1۹ اینچــی PRIME از جلــو و 
 XOC ــرای شــبکه ــرد مــاژوالر قابلیــت جدیــدی را ب کارب
بــه ارمغــان مــی آورد و از نظــر مشــتری بســیار ارزشــمند 

ــت. اس

با کمک R&M با چالش های جدید روبرو شوید

شــبکه های  پیاده ســازی  بــرای   Cellnex Telecom
ــدی  ــای جدی ــا چالش ه ــد ب ــوری بای ــر ن ــی فیب مخابرات
ــی  ــد باالی ــای بان ــه پهن ــبکه های 5G ب ــود. ش ــرو ش روب
بــرای انتقــال احتیــاج دارنــد و اتصــال ســایت های 
ــول در  ــاق معم ــک اتف ــوری ی ــر ن ــا فیب ــراه ب ــن هم تلف
ــی  ــک خروج ــتن ی ــود. داش ــد ب ــده خواه ــال های آین س
ــا اپراتورهــای  ــاال ضــروری اســت ت ــا ظرفیــت انتقــال ب ب
ــا و  ــرای آنتن ه ــی را ب ــد مکان های ــراه بتوانن ــن هم تلف

ــد. در  ــاب کنن ــود انتخ ــی خ ــی رادیوی ــزات دسترس تجهی
ــی  ــکار فن ــک راه ــه ی ــتیابی ب ــکان دس ــه، ام ــن زمین ای
ــژه ای  ــت وی ــر از اهمی ــاد و مقیاس پذی ــل اعتم ــع، قاب جام
ــر و  ــت و تعمی ــرداری، مدیری ــازی، بهره ب ــرای پیاده س ب
ــت  ــوردار اس ــیو برخ ــوری پس ــر ن ــبکه فیب ــداری ش نگه
ــد از آن  ــازی بع ــرای تجاری س ــی ب ــتون اساس ــک س و ی

محســوب می شــود.

Cellnex Telecom بــه همــراه XOC بــا پشــتیبانی 
ــد ام )R&M(، از  ــد آر ان ــود مانن ــوژی خ ــرکای تکنول ش
ــوژی و  ــل تکنول ــا تکام ــازگار ب ــای س ــتن راهکاره داش
ــازار آینــده مطمئــن هســتند و بــا چالش هــای  نیازهــای ب

ــد. ــد ش ــرو خواهن ــده روب آین

 

)R&M( راهکار آر اند ام
_ رک های 1۹ و 21 اینچی

ODF SCM _

_ یونی رک و ایزی  رک فیبر نوری

Raceway _

_ ماژول های فیبر نوری HD و پنل یک یونیتی 1۹ اینچی

_ ODF PRIME 1۹ اینچی قابل نصب و راه اندازی از جلو

MiniBreakout SM SC/APC کابل _

»تکامل تکنولوژیکی پایدار آر اند ام )R&M( در راهکارهای فیبر نوری با ظرفیت باال و باالترین کیفیت 
به این معنی است که ما یک شریک قابل اعتماد داریم که برای رویارویی با گسترش مداوم برای سال های 

پیش رو می توانیم دائمًا با آنها مذاکره کنیم.«

XOC مدیر زیرساخت Roger Llorca
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انرژی هوشمند
بر بستر اترنت برای ساختمان ها

یک ساختمان بی نهایت هوشمند، این رویای استارتاپ فرانسوی Energie IP است. زیرا آینده همین امروز 
است.

یک ساختمان هوشمند 
بدون محدودیت

نصب و راه اندازی 
راحت تر با تعمیر و 

نگهداری کمتر

آسایش بهینه برای 
کاربران نهایی

سرمایه گذاری سودآور CO2 کاهش میزان انتشار یک شبکه BDS ایمن

  Grégory Besson Moreau،ــه ــن مجموع ــس ای مؤس
ــای  ــع حوزه ه ــع موان ــرای رف ــد ب ــش می خواهن و تیم

ــد. ــالش کنن ــاختمانی ت ــات س ــت خدم مدیری
Power over Ethernet و آر انــدام )R&M( در ایــن راه 

ــد. ــک می کنن ــا کم ــه آنه ب

ــت  ــتم های مدیری ــدی از سیس ــواع جدی Energie IP ان
اداره  و  تولیــد  داده،  توســعه  را   )BMS( ســاختمان 
می کنــد. اصلــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه شــبکه 
 Power پروتــکل اینترنــت و ،)IT( داده، فنــاوری اطالعــات
تکنولــوژی  و  ســاختمان  مدیریــت   over Ethernet
ــی  ــل کش ــد. کاب ــل می کن ــم متص ــه ه ــاختمان را ب س

ــا ۹0 وات  ــان DC را ت ــیگنال ها و جری ــا، س ــی داده ه مس
انتقــال می دهــد. خدمــات و دســتگاه ها را می تــوان 
ــرد، از  ــل ک ــم متص ــه ه ــبکه  ب ــق ش ــان از طری هم زم
ــا  ــاز آنه ــورد نی ــرق م ــرد و ب ــارت ک ــرل و نظ راه دور کنت
را تأمیــن کــرد. ســوئیچ ها ، ماژول هــا و سنســورهای 
ــد.  ــه ان ــعه یافت ــود Energie IP توس ــط خ ــرک توس مح
ــتند.  ــه ای هس ــاز خالقان ــع ب ــوژی منب ــا دارای تکنول آنه
ایــن کار باعــث می شــود Energie IP بتوانــد هــر تعــداد 
ــال  ــاختمان دیجیت ــت س ــتم مدیری ــی را در سیس سرویس
 Antoineــرداری ــروش و بهره ب ــر ف ــازد. مدی ــه س یکپارچ
ــد:  ــه می ده ــی را ارائ ــه مثال های ــن زمین Cussac  در ای
ــتم  ــرده و سیس ــای LED، پ ــاز المپ ه ــورد نی ــرق م »ب
ــط  ــک راب ــق ی ــوان از طری ــوا )HVAC( را می ت ــه ه تهوی

ــرد.« ــرل ک ــن و از راه دور کنت تأمی

ــتیم و از  ــد ام )R&M( هس ــریک آر ان ــه ش ــم ک مفتخری
 PoE  ــه ــا در زمین ــع آن ه ــی جام ــی و تجرب ــش عمل دان

بهــره می بریــم

هـنـگام اتـصـال، Energie IP بـه مـحصـوالت مــسی
ــوالت  ــان محص ــت. از می ــته اس ــد ام )R&M( وابس آر ان
ــل  ــربندی در مح ــل س ــور FM45 قاب ــر، کانکت ــورد نظ م
پــروژه اســت. بــا ایــن نــوآوری، نصابــان در محــل 
ــری  ــل قرارگی ــورد مح ــری در م ــرای تصمیم گی ــروژه ب پ

کانکتورهــا و اتصــاالت آزادی عمــل دارنــد و مزیتــی 
کــه دارد بــه هنــگام برقــراری ارتبــاط انعطاف پذیــر 
بیــن سیســتم های مختلــف تکنولــوژی ســاختمان و 
شــبکه داده مشــخص می شــود. عــالوه بــر ایــن، آر 
ــه PoE را  ــود در زمین ــع خ ــش جام ــد ام )R&M( دان ان
ــرد.  ــه کار می گی ــود ب ــد خ ــریک جدی ــای ش در پروژه ه
آر انــد ام )R&M( به عنــوان یــک پیشــرو در زمینــه 
ــوان را در  ــان ج ــن بازیکن ــه ای ــت ک ــر اس ــوآوری مفتخ ن
ــوژی ســاختمان هوشــمند همراهــی می کنــد. ــازار تکنول ب

ــوی  ــتارتاپ فرانس ــرکت اس ــک ش Energie IP ی

اســت کــه بــا اســتفاده از آخریــن تکنولــوژی
مدیریــت  سیســتم   ،  Power over Ethernet
ــت،  ــه اینترن ــل ب ــاختمان)BMS(  متص ــمند س هوش
می دهــد.  ارائــه  را  جهانــی  و  انعطاف پذیــر 
ــه  ــر کلی ــارت ب ــرل و نظ ــرکت کنت ــن ش ــدف ای ه
ــر اداری، از  ــان DC در دفات ــتگاه های دارای جری دس
ــه  ــا گرفت ــرده پنجره ه ــردازیLED ، HVAC و پ نورپ
 )IoT( تــا نســل بعــدی راهکارهــای اینترنــت اشــیاء
ــک،  ــی، روباتی ــت جغرافیای ــن موقعی ــد تعیی مانن
بازشناســایی گفتــار و هــوش مصنوعــی )AI( اســت. »ما می خواهیم با ارائه یک راهکار مناسب، 

ایمن تر، بادوام تر و سبزتر برای ساختمان های 
اداری امروز، رفاه کاربر نهایی را به طور ساده و 
بهینه فراهم کنیم و پایه و اساس نوآوری فردا 

را رقم بزنیم.«
Grégory Besson Moreau،مؤسس و 

Energie IP مدیرعامل شرکت

موفقیت
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ایجاد یک همزاد دیجیتالی

ــد،  ــد کار کنن ــاخت ها بتوانن ــت زیرس ــه مدیری ــرای اینک ب
ــک  ــی ی ــی یعن ــزاد دیجیتال ــک هم ــد ی ــز داده بای مراک
ــد.  ــاد کنن ــات ایج ــس از کل عملی ــر دیتابی ــی ب ــخه مبتن نس
ــته بندی و  ــات الزم را دس ــام اطالع ــی تم ــای دیجیتال همزاده
ــر می شــود: تجســم می کننــد. ایــن باعــث بهبــود مــوارد زی

- تصمیم گیری سریع و دقیق
- مدیریت و پیش بینی های کنش گرا

- به اشتراک گذاری دانش و تجزیه و تحلیل
- تأمین و استفاده از منابع

- برنامه ریزی، تعمیر و نگهداری و ارتقا
- دستورالعمل ها و نظارت های واضح

- مدیریت ریسک و پیشگیری از خطر
- گزارش گیری و اثبات سازگاری
- سرمایه گذاری و کنترل هزینه

ــه نظــر می رســد کــه مفهــوم همزادهــای دیجیتــال راهــی  ب
ــروزه  ــژه ام ــد، به وی ــما باش ــش روی ش ــی پی ــول و منطق معق
ــد.  ــت کار می کنن ــق دوردس ــان در مناط ــی ذینفع ــه برخ ک
ــزرگ در  ــه ب ــک منطق ــرای ی ــئولیت ب ــر، مس ــوارد دیگ در م
یــک محــل متمرکــز شــده اســت. در هــر دو مــورد، همــزاد 
خــودکار،  به صــورت  را  تصمیم گیــری  مبانــی  دیجیتــال 
هم زمــان و مســتقل و از یــک مــکان خــاص فراهــم می کنــد.

 استفاده از منابع داده
در زمینــه مراکــز داده و مدیریــت زیرســاخت ها، یــک همــزاد 
ــرای اســتفاده واقعــی از آن بایــد از چــه چیــزی  ــی ب دیجیتال
تشــکیل شــود؟ پاســخ: هرچــه منابــع داده بیشــتری بــه هــم 
ــع  ــتری جم ــات بیش ــه اطالع ــر چ ــند و ه ــده باش ــل ش متص

شــود، ارزشــمندتر و مفیدتــر خواهــد بــود.

قبــل از هــر چیــز، یــک همــزاد دیجیتــال از مســتندات کامــل 
و درســت تشــکیل شــده اســت. جمــع آوری داده هــا بــا کابــل 
کشــی و پــچ پنل هــا شــروع می شــود. ایــن سیســتم شــامل 
ــد  ــه فرآین ــود ک ــز می ش ــاالت نی ــگ اتص ــرل و مانیتورین کنت
مدیریــت خــودکار زیرســاخت )AIM( نامیــده می شــود. 
ــتگاه های IT در  ــدام دس ــم ک ــه بدانی ــت ک ــلمًا الزم اس مس
ــورد  ــًا م ــد دائم ــی بای ــودی فیزیک ــد. موج ــرار دارن ــا ق رک ه
نظــارت و مانیتورینــگ قــرار گیــرد. بــه ایــن فرآینــد ردیابــی 

ــود. ــه می ش ــی )Asset Tracking( گفت دارای

ــط  ــاره محی ــال درب ــزاد دیجیت ــه هم ــت ک ــاز اس ــان نی در پای
اطــراف خــود بیشــتر بدانــد. بــه همیــن دلیــل بــه اطالعاتــی 
در مــورد زیرســاخت های ســاختمان، دمــا، آب  و هــوا، مصــرف 
ــر ایــن یــک  انــرژی و کنتــرل دسترســی نیــاز دارد. عــالوه ب

رابــط کاربــری بصــری نیــز ضــروری اســت.

ــمند  ــت هوش ــه مدیری ــر ب ــم منج ــا ه ــا ب ــه این ه و هم
می شــود.  )DCIM(داده مراکــز  زیرســاخت 

مدیریت زیرساخت امروزه بیش از یک کلمه کلیدی است. این مفهوم به مراکز داده کمک می کند تا سیستم های پیچیده خود را به صورت 
بالدرنگ نظارت و مدیریت کرده و خطای انسانی را کنترل کنند. اما چگونه می توان مدیریت جامع زیرساخت ها را تحقق بخشید؟

ترندها
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ایــن بـازار ابــتـدا در سـوئـیـس شـروع به کـار کـرد.
آر انــد ام )R&M( ایــن برنامــه خدماتــی را به طــور 
ــدازی  ــال 201۹ راه ان ــارم س ــه چه ــه ماه ــمی در س رس
کــرد و اکنــون مشــغول توســعه آن اســت. ایــن خدمــات 
ــاختمان های  ــاختمان های اداری، س ــی س ــل کش ــرای کاب ب
کاربــردی و مراکــز داده مناســب هســتند. مدیــران پــروژه 
و شــرکت های نصــب و راه انــدازی، کارهــای خــاص و 
ــه ــاز را ب ــاخت و س ــل س ــا مراح ــرد ی ــه ف ــر ب منحص

ارائه دهنــدگان  )R&M( واگــذار می کننــد.  ام  انــد  آر 
مخابراتــی از خدمــات پروژه هــای فیبــر بــه خانــه 

می کننــد. اســتفاده   )FTTH(

کابــل کشــی فیبــر نــوری یــک نمونــه عالــی بــرای نشــان 
ــوری  ــر ن ــات اســت. هــزاران فیب ــن خدم ــرد ای دادن کارب
اغلــب بایــد تحــت فشــار زیــادی در یــک ســایت ســاخت 

ــارت،  ــه مه ــاز ب ــینگ نی ــوند. اسپالیس ــل ش ــاز متص و س
ــرکت ها  ــات ش ــی اوق ــی دارد. گاه ــش تجرب ــر و دان صب
بــا کمبــود وقــت، کارکنــان و تجهیــزات تحصصــی 
 )R&M( ــد ام ــواردی آر ان ــن م ــوند. در چنی ــه می ش مواج
می توانــد متخصصــان اسپالیســینگ خــود را بــرای کمــک 

ــروژه بفرســتد. ــه محــل پ ب

ــرد  ــه ف ــر ب ــای منحص ــا و کارت ه ــچ پنل ه ــا، پ رک ه
ــاژ  ــل مونت ــروژه از قب ــای پ ــا برنامه ه ــق ب ــًا مطاب دقیق
ــز را  ــه چی ــد ام )R&M( هم ــان آر ان ــد. متخصص ــده ان ش
ــی  ــل کش ــرای کاب ــع در Wetzikon ب ــه ای  واق در کارخان
 )R&M( آمــاده می کننــد. بدیــن ترتیــب آر انــد ام
مســئولیت یــک نصــب و راه انــدازی ماهرانــه و ســازگار بــا 

ــرد. ــده می گی ــر عه ــتاندارد را ب اس

تحویل به موقع
ــات،  ــای مالق ــی اتاق ه ــل کش ــرای کاب ــرویس ب ــن س ای
نقــاط ورودی و رک هایــی بــا اندازه هــای مختلــف مناســب 
اســت. امــا کارشناســان آر انــد ام )R&M( نقــاط تجمیــع 
ترمینــال  بلوک هــای  همچنیــن  و  اداری  محوطه هــای 
پــروژه ســربندی  برنامه هــای  بــا  مطابــق  را  خــاص 
ــرد.  ــورت می گی ــع ص ــاًل به موق ــل کام ــد. تحوی می کنن
هیــچ ضایعــات و چیــز اضافــه ای در محــل ســاخت و ســاز 
ــد  ــروژه می توانن ــران پ ــی مدی ــن یعن ــد. ای ــی نمی مان باق

ــد. ــه کنن ــود را بهین ــتیک خ ــزی و لجس برنامه ری

ســنجش های فیبــر نــوری پــس از تکمیــل مراحــل نصــب 
ــق  ــش دقی ــکافانه و دان ــه کار موش ــاز ب ــدازی، نی و راه ان
ــن  ــن آخری ــت و همچنی ــر اف ــا، مقادی ــورد پارامتره در م
ــا  ــه تنه ــد ام )R&M( ن ــات آر ان ــتانداردها دارد. خدم اس
ــرد.  ــز در برمی گی ــازی را نی ــه مستندس ــنجش ها بلک س
ــات الزم را  ــروژه اطالع ــران پ ــود مدی ــث می ش ــن باع ای
ــی را  ــرایط وارانت ــد و ش ــرار دهن ــتریان ق ــار مش در اختی

ــند. ــق بخش تحق

بــرای  را  برنامه هایــی   )R&M( ام  انــد  آر  آکادمــی 
متخصصــان نصــب و راه انــدازی ارائــه می دهــد تــا 
ــه روز  ــش ب ــا دان ــی را ب ــره و تخصص ــای روزم مهارت ه
ــن راه  ــتماتیک بهتری ــدازی سیس ــد. راه ان ــش دهن افزای
بــرای بــه دســت آوردن مهارت هــا و گواهینامه هــای 
ــک  ــوان ی ــه عن ــد ام )R&M( ب ــت. آر ان ــاز اس ــورد نی م

کارشــناس، دانــش تجربــی خــود 
ــه  ــن ده ــول چندی ــه در ط را ک
جمــع آوری کــرده اســت، در ایــن 
ــذارد. ــتراک می گ ــه اش ــه ب زمین

خدمات همه جانبه:
از پیش مونتاژ شدن،اسپالیسینگ، سنجش

خدمــات آر انــد ام )R&M( فشــار زیــادی کــه بــه هنــگام کابــل کشــی های وقت گیــر بــر 
ــن خدمــات شــامل قابلیــت  ــروژه وارد می شــود را از بیــن می برد.ای ــان پ ــران و نصاب مدی
از پیــش مونتــاژ شــدن، اسپالیســینگ در محــل ســاختمان، ســنجش ها، مستندســازی و 

جلســات آموزشــی اســت. 

اخبار

»من خوشحال می شوم که از این خدمات در پروژه بعدی خود  دوباره استفاده کنم«

مدیر پروژه بیمارستان Felix Platter، شهر بازل سوئیس
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ــای  ــه معن ــدن ب ــی ش ــد ام )R&M( دیجیتال ــرای آر ان ب
ــای  ــا نیازه ــب ب ــب و کار متناس ــدل کس ــک م ــاد ی ایج
ــدف  ــت. ه ــع اس ــاخت جام ــک زیرس ــار ی ــی در کن واقع
ایــن اســت کــه کار در داخــل خانــه و بــرای برنامه ریــزان 
ــر  ــرف دیگ ــود. از ط ــر ش ــان ت ــج آس ــه تدری ــازار ب در ب
ــک  ــاد ی ــه و ایج ــرای هم ــتر ب ــازده و ارزش بیش ــاد ب ایج
مســیر انتقــال مناســب بــرای فرآیندهــای تجــاری اســت. 
ــت  ــد وق ــر الزم نباش ــر دیگ ــال اگ ــرای مث ــی ب ــن یعن ای
زیــادی را صــرف مطالعــه کاتالوگ هــا کنیــد و بــه جــای آن 
بــا یــک کلیــک رکوردهــای داده ایجــاد کنید و محاســبات 
را بــه صــورت خــودکار انجــام دهیــد، زمــان کافــی بــرای 
ــد  ــد و می توانی ــدا می کنی ــود پی ــای خ ــت پروژه ه مدیری

ــا آرامــش بیشــتری انجــام دهیــد. ــن کار را ب ای

ــی را در  ــش اصل ــد نق ــی جدی ــگاه اینترنت ــک فروش ی
اســتراتژی دیجیتــال ســازی آر انــد ام )R&M( ایفــا 
ــال  ــه در ح ــخصی ک ــگاه از ش ــن فروش ــد. در ای می کن
ــروژه  ــت پ ــک سرپرس ــا ی ــه ت ــت گرفت ــتجو اس جس
ــال  ــران کام ــرای کارب ــیریابی ب ــد. مس ــی کن ــتقبال م اس
ــوری و  ــه راهکارهــای فیبــر ن واضــح اســت و مســتقیمًا ب

مســی هدایــت می شــوند.

نماینده دیجیتال پروژه در حساب شخصی خود 

افــرادی کــه کار پیکربنــدی را انجــام می دهنــد بــه 
ــه  ــاز را ب ــورد نی ــواد م ــا م ــد ت ــی کنن ــک م ــران کم کارب
ــاوران  ــد ام )R&M( از ی ــد. آر ان ــایی کنن ــرعت شناس س
ــاز  ــا نی ــت ت ــک گرف ــده کم ــزی ش ــی برنامه ری دیجیتال
ــور  ــا بط ــد. آنه ــرآورده کن ــان را ب ــزان و نصب ــه ری برنام
ــوند،  ــر می ش ــت ت ــری راح ــم گی ــث تصمی ــودکار باع خ
ــی  ــل کش ــای کاب ــاژ واحده ــورد مونت ــنهادهایی در م پیش
ــتفاده  ــی اس ــبات کل ــی در محاس ــد و حت ــه می کنن ارائ

. می کننــد

ــاب  ــروژه را در حس ــم پ ــای مه ــام داده ه ــتریان تم مش
خــود ذخیــره مــی کننــد کــه ایــن حســاب در واقــع بــه 
ــال  ــرای مث ــت. ب ــروژه اس ــی پ ــل دیجیتال ــوان پروفای عن
ــرد  ــتفاده ک ــن روش اس ــه چندی ــا ب ــوان از داده ه ــی ت م
ــرد و  ــق اراده ک ــی دقی ــات دیجیتال ــال خدم ــرای مث ب
ــگاه،  ــل داد. در فروش ــرر تحوی ــد مق ــات را در موع سفارش
ــا  ــد ت ــه کنن ــی را تهی ــب های ــد قال ــی توانن ــتریان م مش
بتواننــد بــه صــورت کارآمــد سفارشــات یــا پــروژه هــای 
ــری  ــا( را پیگی ــرای آنه ــدد ب ــات مج ــده )و سفارش آین

ــد. کنن

بخش های بازار 
• مرکز اطالعات

• شبکه های محلی
• شبکه های عمومی

• مؤلفه های کسب
و کار

موارد قابل ارائه 

•  اتصاالت کامل
• مقدار

• محصوالت و راهکارها

سفر مشتری 
• پورتال اینترنتی، فروشگاه

اینترنتی

• تنظیم کننده راهکارها

• اتوماسیون بازاریابی

• کمپین ها، وبالگ ها

نماینده دیجیتال پروژه 

• ردیابی زمان تحویل
• موجودی

• داده های سنجش

محصــوالت،  هــای  داده  سفارشــات،  بــه  مشــتریان 
ــی  ــاص دسترس ــرایط خ ــل و ش ــار، تحوی ــودی انب موج
دارنــد. آنهــا مــی تواننــد ابعــاد، اســتانداردها، مســتندات 
ــی  ــوالت فراخوان ــه محص ــرای هم ــت ها را ب ــج تس و نتای
ــه آنهــا کمــک مــی کنــد تــا پــروژه هــای  کننــد. ایــن ب
ــه  ــع ب ــه موق ــا را ب ــد، آنه ــرل کنن ــر کنت ــود را دقیق ت خ

ــد. ــازی کنن ــتند س ــا را مس ــانده و آنه ــان رس پای
ــدام )R&M( در حــال حاضــر فروشــگاه اینترنتــی را  آر ان
ــت.  ــرده اس ــاح ک ــوئیس افتت ــش و س ــان، اتری ــرای آلم ب
ایــن پلتفــرم دیجیتــال از ســال 2021 در سراســر جهــان در 
دســترس خواهــد بــود. مشــتریان اختصاصــی مــی تواننــد 
ــه  ــت ک ــن اس ــدف ای ــد. ه ــان کنن ــه زودی آن را امتح ب
امــکان اســتفاده از ایــن بســتر در زبــان هــای مختلــف و 
ــد ام  ــان آر ان ــود. متخصص ــم ش ــف فراه ــطوح مختل در س

ــا فروشــگاه آشــنا مــی کننــد. ــران را ب )R&M( کارب

دیجیتالی شدن:

محاسبه پروژه در
فروشگاه اینترنتی

دیجیتالی شدن در

 )R&M( آر اند ام

ــبکه ،  ــتجو در ش ــا، جس ــق کاتالوگ ه ــه دقی مطالع
ــه  ــر مرحل ــبه ه ــزات و محاس ــت تجهی ــاد لیس ایج
هســتند  وقت گیــری  فعالیت هایــی  پــروژه  از 
ــان از  ــروژه و نصاب ــران پ ــزان، مدی ــه ری ــه برنام ک
ــی شــدن  ــر هســتند. دیجیتال ــا خب ــاًل ب ــا کام آن ه
می توانــد بــه آنهــا کمــک کنــد. ایــن چیــزی اســت 
کــه آر انــد ام )R&M( بــا یــک فروشــگاه اینترنتــی 
ــد. ــات می کن ــد اثب ــرویس های جدی ــب و س مناس

ترندها
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توسعه کارآمد فیبر نوری با
PRIME-Ribbon

بـرنامه ماژوالر PRIME  با ماژول های توزیع برای کابـل های 
 PRIME-Ribbon فــیبر نــوری ریـبون تـحت عـنوان
درحـال تـوسعه است. این ریبون امکان توسعه موفقیت آمیز 
کابل کشــی فیبر نوری با زیرساخت های موجود را در رک های 

PRIME ODF فراهم می کند.

ــت  ــوم تس ــر مفه ــی ب ــد مبتن ــع جدی ــای توزی ماژول ه
ــا ۴ یونیتــی PRIME هســتند  شــده ســاب رک هــای ۳ ی
و ظرفیــت ۹6 فیبــر نــوری را دارنــد. آر انــد ام )R&M( در 
 LC Duplex کنــار تنــوع پــچ اســپالیس  بــا آداپتورهــای
ــرای  ــه کابــل را ب و SC، یــک نــوع اسپالیســینگ کابــل ب

ــد. ــه می ده ــپالیس ارائ 2۸۸ اس
ماژول هــای توزیــع PRIME-Ribbon می تواننــد بــه 

ــه  صــورت مــاژوالر و ترکیبــی اســتفاده شــوند.   دلخــواه ب
ایــن امــکان راه را بــرای آینــده فیبــر نــوری بــاز می کنــد. 
ــک  ــای ت ــا، کابل ه ــوز تیوب ه ــوان ل ــن روش می ت ــا ای ب
ــوازی در  ــور م ــد را به ط ــون جدی ــای ریب ــر و کابل ه فیب
ــاژول ۳  ــک م ــرد. در ی ــت ک ــردازش و مدیری ــک رک پ ی
ــب  ــم ترکی ــا ه ــوان ب ــل را می ت ــوع کاب ــه ن ــی س یونیت
ــوب  ــرد محس ــت منحصربه ف ــک قابلی ــروزه ی ــه ام ــرد ک ک

می شــود.

مراحــل  در  می تواننــد  اکنــون  شــبکه  اپراتورهــای 
ــل رول  ــد و قاب ــون جدی ــوژی ریب ــک تکنول ــف ی مختل
ــتفاده  ــه اس ــد ب ــا می توانن ــد. آن ه ــی کنن ــدن را معرف ش
  PRIME از کانال هــا، نگهدارنده هــای کابــل و رک هــای

ــداد  ــد و تع ــه دهن ــون ادام ــوری  ربی ــر ن ــای فیب و کابل ه
ــد.  ــای دهن ــا ج ــدار از فض ــان مق ــتری در هم ــر بیش فیب
دســت  از  را  خــود  ارزش  قبلــی  ســرمایه گذاری های 
ــد  ــل می ده ــا آزادی عم ــه اپراتوره ــن کار ب ــد. ای نمی دهن
ــل انعطــاف  و دیگــر الزم نیســت آن هــا از مفاهیــم غیرقاب
توســعه اســتفاده کننــد. نیازمندی هــای جدیــد کــه کابــل 
ــت  ــا اینترن ــی ی ــل های رادیوی ــرای پیکوس ــی را ب کش
می تواننــد  به راحتــی  می کنــد،  ضــروری  اشــیاء 

ــوند. ــرآورده ش ب

همــه بازارهایــی کــه بــا ســرعت زیــادی در حــال رشــد هســتند، ماننــد فیبــر بــه خانــه )FTTH(، شــبکه های شــهری، اینترنــت اشــیاء 
)IoT(، ســاختمان های هوشــمند و مراکــز داده، بــا یــک چالــش مشــترک روبــه رو هســتند: نیــاز روزافــزون بــرای فیبــر نــوری بیشــتر و 
همچنیــن ورود انــواع جدیــد کابــل بــه بــازار کــه ســطح جدیــدی از پیچیدگــی را معرفــی می کنــد. در آینــده حتــی تعــداد بیشــتری 
فیبــر نــوری موردنیــاز خواهــد بــود. ســؤالی کــه پیــش می آیــد ایــن اســت کــه چگونــه می تــوان ایــن تعــداد فیبــر نــوری را مدیریــت 

کــرد؟ آر انــد ام )R&M( امکانــات جدیــدی را فراهــم می کنــد.

اخبار
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نگاهی به آینده

ــه آر  ــد ک ــات می کن ــر اثب ــار دیگ ــه PRIME یکب برنام
ــل  ــش  رو را در مراح ــای پی ــه نیازه ــد ام )R&M( چگون ان
ــع را  ــال جام ــای اتص ــد و راهکاره ــف می کن ــه کش اولی
ــراً  ــبکه اخی ــای ش ــدادی از اپراتوره ــد. تع ــعه می ده توس
از خــود می پرســند چگونــه می تواننــد تغییــر رونــد 
ــون  ــوری ریب ــر ن ــوژی فیب ــوی تکنول ــر به س اجتناب ناپذی
ــد  ــا بای ــده آنه ــرا در آین ــد. زی ــرل درآورن ــت کنت را تح
اتصــاالت فیبــر نــوری بیشــتری در زیرســاخت های موجــود 
کــه اغلــب شــلوغ هســتند و فضــای کمــی دارنــد، جــای 
ــکل  ــن مش ــون ای ــوری ریب ــر ن ــای فیب ــد. کابل ه دهن
را حــل می کننــد. ایــن کابل هــا تعــداد فیبرهــای در 
ــر  ــد براب ــتر چن ــای بیش ــغال فض ــدون اش ــترس را ب دس

. می کننــد

 PRIME-Ribbon و ماژول هــای PRIME ODF رک هــای
 )FTTH( ــه ــه خان ــر ب ــبکه های فیب ــتفاده در ش ــرای اس ب
ایــده آل هســتند. آنهــا امــکان توســعه را در ادارات 
مرکــزی، PoPهــا و رک هــای خیابانــی بــاالی ســطح زمیــن 
فراهــم می کننــد. در مراکــز داده ماژول هــای توزیــع 
ــای  ــرای اتاق ه ــب ب ــکار مناس ــک راه ــز ی PRIME نی
ــک  ــد ی ــای جدی ــاب رک ه ــا س )meet-me )MMR و ب
یونیتــی بــرای توزیع کننده هــای منطقــه ای هســتند. 
ــرات در  ــتون فق ــس و س ــبکه های پردی ــن در ش همچنی

ــد.  ــرد دارن ــز کارب ــزرگ نی ــاختمان های ب س

اداره و رسیدگی ساده

دلیــل  بــه   PRIME-Ribbon توزیــع  ماژول هــای 
نصــب و راه انــدازی ســاده امــا راحــت و اســتفاده از 
مــورد   PRIME انعطاف پذیــر  و  معــروف  ماژول هــای 
ــه  ــورت همه جانب ــد. PRIME به ص ــرار می گیرن ــه ق توج
ــوند،  ــب وارد می ش ــت و عق ــپ، راس ــه از چ ــی ک کابل های
هدایــت کــرده و از آن هــا محافظــت مــی کنــد. بــه دلیــل 
جداســازی محــل آماده ســازی کابــل و ورودی فیبــر 
ــر  ــل فیب ــادی کاب ــداد زی ــرای تع ــری ب ــوری تصمیم گی ن

ــت. ــان اس ــوری آس ن

آر انــد ام )R&M( بــا مدیریــت فیبــر نــوری کامــاًل 
ــات  ــرد PRIME-Ribbon، الزام ــه و منحصربه ف یکپارچ
ــب  ــم ترکی ــا ه ــون را ب ــک و ریب ــای ت ــف  فیبره مختل
ــکان  ــه ام ــده در کارخان ــاژ ش ــای مونت ــد. ماژول  ه می کن
اســتفاده از یــک پــچ کــورد fan-out را فراهــم می کنــد 
ــینی  ــود. س ــوب می ش ــم محس ــت مه ــک مزی ــه ی ک
ــه  ــون بهین ــر ریب ــتفاده از فیب ــرای اس ــه ب ــپالیس ک اس
ــد.  ــاده تر می کن ــیار س ــر را بس ــره فیب ــت، ذخی ــده اس ش
ایــن ســینی دارای نگهدارنــده اســپالیس یکپارچــه بــرای 
کانکتورهــای اســپالیس ریبون هــای ۸ و 12 فیبــری اســت.

ــیده  ــرون کش ــو بی ــه از جل ــتمی ک ــک سیس ــه کم ب
ــردی  ــز عملک ــع PRIME نی ــای توزی ــود، ماژول ه می ش
ــرار دادن  ــت ق ــن قابلی ــا ای ــه ب ــد. چراک ــول دارن قابل قب
آن هــا در موقعیت هــای مناســب بــرای پــچ کــردن، 
تمیــز کــردن و اســپالیس کــردن بســیار ســاده اســت. بــه 
هنــگام تمیــز کــردن پنــل جلــوی آن برداشــته می شــود 
ــان  ــی آس ــور قابل توجه ــال را به ط ــردن اتص ــز ک ــه تمی ک
ــیار  ــوان بس ــا را می ت ــن، ماژول ه ــر ای ــالوه ب ــد. ع می کن
ــینگ  ــوان اسپالیس ــه می ت ــرد به طوری ک ــدا ک ــت ج راح

ــام داد. ــطح انج ــک س را در ی

۴0% فیبر نوری بیشتر

کابــل فیبــر ریبــون در مقایســه بــا کابل هــای تــک فیبــر 
مزایــای بســیاری دارنــد. آن هــا امــکان اســتفاده از تعــداد 
بیشــتری فیبــر نــوری بــا قطــر کابــل یکســان و همچنیــن 
ــه از کار  ــک مرحل ــر را در ی ــا 12 فیب ــینگ ۸ ی اسپالیس
ــا  ــی ب ــود کابل های ــث می ش ــن باع ــازند. ای ــن می س ممک
۳0 تــا ۴0  درصــد فیبــر بیشــتر و بــا همــان قطــر خارجــی 
ســاخته شــوند. بــه دلیــل تکنولــوژی جدیــد فیبــر ریبون 
ــر و  ــردازش انعطاف پذی ــکان پ ــا ام ــن فیبره ــل رول، ای قاب

ــد. ــم می کنن ــار را فراه ــدون فش ب
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ــور FM45 از  ــن، کانکت ــای ممک ــداد کاربرده ــش تع ــا افزای ب
محبوبیتــی جهانــی برخــوردار شــده اســت. ایــن کانکتورهــا بــه 
هوشــمندتر شــدن ســاختمان ها کمــک می کننــد. در واقــع 
ــیاء  ــت اش ــرای اینترن ــدی ب ــل کلی ــک عام ــوان ی FM45 به عن
ــه  ــد آزادان ــا می توانن ــن کانکتوره ــود. ای ــوب می ش )IoT( محس
ــوژی  ــی )LAN(، تکنول ــبکه محل ــن ش ــک بی ــک لین ــوان ی به عن
مخابراتــی و تکنولــوژی ســاختمان مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد و 

ــت. ــای FM45 اس ــی از مزای ــن یک ای

قابلیــت ســربندی کانکتــور RJ45 در محــل پــروژه بــرای نصابــان 
ایــن امــکان را فراهــم می کنــد کــه بــه دورافتاده تریــن 
ــاید  ــند. ش ــته باش ــی داش ــاختمان دسترس ــک س ــا در ی مکان ه
ــا  ــک FM45 تنه ــب و ی ــل نص ــک کاب ــی ی ــد ول ــب باش عجی
چیزهایــی هســتند کــه شــما بــرای اتصــال سیســتم های 
اینترنــت اشــیاء )IoT(، مانیتورهــا، دوربین هــا، آنتن هــا و ... 

ــد. ــاز داری نی

ــود  ــای خ ــچ کورده ــات )SO( و پ ــای خدم ــا پریزه FM45 ب
ــت.  ــه اس ــاختار یافت ــی س ــل کش ــوم کاب ــعه مفه ــال توس در ح
ــم  ــن تراک ــی ممک ــتگاه های نهای ــه دس ــان ک ــق افش در مناط
ــک  ــه ی ــات همیش ــای خدم ــا پریزه ــال ب ــد، اتص ــی دارن کم
اتصــال  مــواردی  چنیــن  در  نیســت.  مقرون به صرفــه   روش 
ــد.  ــر می رس ــه نظ ــر ب ــد منطقی ت ــتگاه واح ــک دس ــد ی هدفمن
 FM45 ،ــد ــخص باش ــتگاه مش ــن دس ــق ای ــت دقی ــر موقعی اگ
ــتگاه  ــه دس ــتقیم و مقرون به صرف ــال مس ــرای اتص ــد ب می توان

ــدارد. ــود ن ــز وج ــک پری ــه ی ــاز ب ــر نی ــود و دیگ ــتفاده ش اس

Power over Ethernet یــا PoE یکــی از جاهایــی اســت 
ــع  ــد. در واق ــا  کن ــی در آن ایف ــش مهم ــد نق ــه FM45 می توان ک
ــتگاه های  ــرق دس ــن ب ــکان تأمی ــتفاده از FM45 در PoE ام اس
نهایــی را از راه دور و در طــول فواصــل طوالنــی فراهــم می ســازد 
ــر  ــا قط ــیم هایی ب ــق س ــد از طری ــا می توانن ــن کانکتوره ــرا ای زی
 FM45 22 تــا 26( متصــل شــوند. عــالوه بــر ایــن AWG( بیشــتر

ــد. ــتیبانی می کن ــوع ۴ پش ــا ن ــرد PoE را ت ــای عملک کالس ه

استانداردها اطمینان ایجاد می کنند
ــان  ــا اطمین ــران ب ــان و کارب ــروژه، نصاب ــران پ ــه زودی مدی ب
بیشــتری کانکتورهــای قابــل ســربندی در محــل را مــورد 
ــد  ــتاندارد جدی ــک اس ــز ی ــد و SC25 نی ــرار می دهن ــتفاده ق اس
 ISO/IEC بــرای تســت تصویــب می کنــد کــه اســتاندارد
ED2 4-14763 نــام دارد. ایــن اســتاندارد توضیــح می دهــد کــه 
ــه  ــاژوالر )MPTL( چگون ــالگ م ــده پ ــربندی ش ــای س لینک ه
ــب  ــای نص ــنجش کابل ه ــتاندارد س ــن اس ــوند. ای ــت می ش تس

ــا کانکتورهــای قابــل مونتــاژ در محــل پــروژه  را کــه مســتقیمًا ب
ــتفاده  ــورد اس ــب م ــل نص ــوان کاب ــوند و به عن ــربندی می ش س
ــن  ــده ای ــی در آین ــن یعن ــازد. ای ــن می س ــد، ممک ــرار می گیرن ق
ــت  ــتاندارد تس ــق اس ــد مطاب ــدازی می توان ــب و راه ان ــوع نص ن

ــود. ش
ــر  ــه اگ ــت ک ــن اس ــاالت ای ــوع اتص ــن ن ــر ای ــت دیگ ــک مزی ی
ــب و  ــات نص ــند، عملی ــترس باش ــاز در دس ــورد نی ــزات م تجهی
ــرد و  ــرار گی ــنجش ق ــورد س ــه م ــد بالفاصل ــدازی می توان راه ان
مدیــران پــروژه می تواننــد مشــتریان خــود را در محــل متقاعــد 

ــق اســتاندارد  ــل کشــی انجــام شــده کامــاًل مطاب کننــد کــه کاب
ــه  ــده ارائ ــت ش ــن و تس ــی ایم ــل کش ــک کاب ــا ی ــت. آن ه اس
ــد ام )R&M( را در برمی گیــرد.  ــه QPP آر ان می دهنــد کــه برنام

ــت. ــاله R&M اس ــی 25 س ــن دارای وارانت بنابرای
تمــام  کار  ابتــدای  همــان  از   )R&M( ام  انــد  آر  از   FM45  

اســتانداردهای مربوطــه را رعایــت کــرده اســت.

هرجایــی کــه نصابــان بایــد یــک اتصــال RJ45 را به طــور موقــت راه انــدازی کننــد، اجــزای 
ــل  ــربندی در مح ــل س ــه قاب ــد ام )R&M(ک ــای FM45 آر ان ــده کانکتوره ــکیل دهن تش
هســتند، کامــال کارســاز خواهنــد بــود. در آینــده ای نزدیــک ایــن کانکتورهــا کامــال مطابــق 

ــا اســتاندارد خواهنــد بــود ب

استفاده از FM45 سورپرایزی 
در محل پروژه

اخبار
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ESDS بــا مهــارت در ارائــه خدمــات مرکــز داده و میزبانــی 
ــل  ــرای تبدی ــالش ب ــده در ت ــت ش ــری مدیری ــای اب فض
ــد  ــری هن ــات اب ــماره 1 خدم ــده ش ــه دهن ــه ارائ ــدن ب ش
ــای  ــی فض ــد از: میزبان ــات عبارت ان ــن خدم ــه ای ــت ک اس
eNlight ، تکنولوژی هــای  ابــری و ابرهــای مشــترک 
یادگیــری   ،)AI( ماننــد هــوش مصنوعــی  پیشــرفته 
ــزرگ  ــای ب ــیاء )IoT( داده ه ــت اش ــین )ML(، اینترن ماش
ــری،  ــای اب ــه در فض ــی فاجع ــی بازیاب )big data(، میزبان
خدمــات بانکــی دیجیتــال، میزبانــی SAP HANA  و مــوارد 
دیگــر. ایــن خدمــات مرســوم بــا پشــتیبانی فنــی عالــی 
ــه ESDS کمــک کــرده اســت  پشــتیبانی می شــوند کــه ب

ــد ــرار کن ــی برق ــط خوب ــود رواب ــتریان خ ــا مش ب
.

ــای  ــتیبانی در ESDS قابلیت ه ــه پش ــا تجرب ــان ب متخصص
سیســتم عامل های  مدیریــت  در  چشــمگیری  فنــی 
  open-sourceمختلــف، پایگاه هــای داده و برنامه هــای
بــرای  را  خــود  صالحیــت  همچنیــن    ESDS.دارنــد

ــه  ــعه یافت ــردی توس ــای کارب ــه برنامه ه ــتیبانی از هم پش
ــن  ــایopen-source  و همچنی ــتفاده از تکنولوژی ه ــا اس ب
ــترش داده  ــده از SAP و Oracle گس ــه بازمان ــد برنام چن
ــداری و  ــد بانک ــی مانن ــع مختلف ــه صنای ــت. ESDS ب اس
امــور مالــی، امــور بهداشــتی و درمانــی، آمــوزش، انــرژی 
 ،)IT( ــات ــاوری اطالع ــد، فن ــاورزی، تولی ــرق، کش و آب و ب
ســرگرمی و رســانه، ســفر و گردشــگری، مخابــرات، دولــت 

ــد. ــت می کن ــک خدم ــارت الکترونی و تج

بهترین گزینه برای رفع نیازهای شبکه

ــد ام  ــود، آر ان ــبکه خ ــای ش ــن نیازه ــرای تأمی ESDS ب
)R&M( را در نظــر گرفــت و تیــم IT خــود را بــرای بازدید از 
دفتــر و تأسیســات تولیــدی ایــن شــرکت در هند فرســتاد. 
پــس از تجزیــه و تحلیــل دقیــق، تیــم فنــاوری اطالعــات 
 )R&M( متقاعــد شــدند کــه کابــل کشــی آر انــد ام ESDS
بهتریــن گزینــه بــرای رفــع نیازهــای شــبکه آن هــا اســت. 

ــده  ــا آین ــازگار ب ــد ام )R&M( س ــبکه آر ان ــکار ش راه
ــد  ــه می ده ــی را ارائ ــیار خوب ــال بس ــرعت انتق ــت، س اس
و باعــث صرفه جویــی در فضــا می شــود. فاکتورهــای 
ــد و  ــرار گرفتن ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــه م ــری ک دیگ
ــد از: قابلیــت مدیریــت  ــد عبارت ان ESDS را متقاعــد کردن
ســاده و کاربرپســند، فراینــد تولیــد، کیفیــت محصــوالت 

.)R&M( ــد ام ــی آر ان ــای امنیت و راهکاره

ــای  ــای Cat.6 EL و راهکاره ــچ کورده ــد ام )R&M( پ آر ان
ــبکه ــه داد. ش ــود را ارائ ــل خ ــیریابی کاب MPO و مس

 آر انــد ام )R&M( می توانــد اتصــال بــه شــبکه بــا 
ــدون  ــاال را تضمیــن کــرده و انتظــار اتصــاالت ب کارایــی ب
وقفــه را بــرآورده ســازد.  ESDS تحــت تأثیــر محصــوالت 
و راهکارهــای ارائــه شــده توســط آر انــد ام )R&M( قــرار 
ــت. ــده اس ــای آین ــر همکاری ه ــتاقانه منتظ ــت و مش گرف

ــت  ــای مدیری ــز داده و راهکاره ــات مراک ــرای خدم ــدگان پیشــرو ب ــه دهن ESDSیکــی از ارائ
ــی از  ــای Piyush Somani، یک ــط آق ــال 2005 توس ــت. ESDS در س ــد اس ــده در هن ش
ــری تأســیس شــده اســت.  ــری محاســبات اب ــش اب اعضــای برجســته و مشــهور انجمــن رایان
ــی،  ــطح جهان ــن تر در س ــف و روش ــل توق ــده ای غیرقاب ــاختن آین ــدف س ــا ه ــرکت ب ــن ش ای
ــی  ــان ازکارافتادگ ــه و زم ــرفته را پذیرفت ــای پیش ــازند تکنولوژی ه ــادر می س ــازمان ها را ق س

ــد. را کاهــش دهن

در راه رسیدن به ارائه دهنده
فضای ابری شماره 1

»آر اند ام )R&M( به ما کمک کرده است تا یک شبکه ایمن با قابلیت انتقال داده سریع تر داشته باشیم. ما 

می توانیم به راهکار ارائه شده توسط آر اند ام )R&M( تکیه کنیم و این به ما امکان می دهد تا یک شبکه 

آینده نگر نیز داشته باشیم.«

آقای Sajiv Nair ، سرپرست خدمات امنیتی مدیریت شده ، عملیات شبکه و مدیریت مرکز داده ، ESDS هند

موفقیت



 CONNECTIONS 58 |  1399www.Lavancom.com 22

ــا  ــه splice closureه ــی ب ــاز اساس ــوری نی ــر ن ــبکه های فیب ش

ــرات،  ــتون فق ــبکه س ــا ش ــوع آن ه ــه ن ــر از اینک ــد. صرف نظ دارن
ــد  ــا بای ــد، splice closureه ــی باش ــع محل ــا توزی ــی ی دسترس

ــا داشــته باشــد. ــدام از آن ه ــا هرک ــی متناســب ب خصوصیات

مسائل سرنوشت ساز

 ،splice هــا شــامل ظرفیــتsplice closure برخــی از مشــخصات
انعطاف پذیــری و ســرعت نصــب و راه انــدازی می شــوند. معیارهــای 
دیگــر عبارتنــد از تکنولــوژی، یــک سیســتم مدیریــت فیبرنــوری 
و نســبت عملکــرد بــه هزینــه ســرمایه گذاری. جنبــه مهــم دیگــر 
ایــن اســت کــه یــک splice closure تقریبــًا چــه مــدت زمانــی 

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م

بـــعید است که یک نوع splice closure خاص با اسـتاندارد وجـود 
داشـته باشد که همه نیازها را برآورده سازد و بهترین عملکرد را برای 
هـمه رده ها داشـته باشد. بـه همین دلیل آر اند ام )R&M( مجموعه 
متنوعی از splice closure را در سرتاسر جهان دارد. مجموعه ای از 
 SYNO dome closure های استاندارد گرفته تاsplice closure
قـابل سـفارش با یـک مـهر و موم کـننده ژلـه ای خالقانه. این یعنی
splice closure هایی بی نقص برای هر نوع نقطه  آر انــد ام )R&M( ا

توزیع ارائه می دهد.

آر انــد ام )R&M( بــا نیازهــای بخــش مخابــرات کامــاًل آشناســت 
و چندیــن دهــه در ایــن زمینــه تجربــه کســب کــرده اســت. ایــن 
دانــش همــراه بــا بازخــورد مشــتریان بــرای توســعه نســل جدیــد 

splice closureهــا بــه کار رفتــه اســت.

آزمایش در اتاق هایی با شرایط محیطی مخصوص

ــان  ــول زم ــا در ط ــتیک ها و پلمپ ه ــر پالس ــی ب ــانات دمای نوس
فشــار وارد می کننــد و باعــث آســیب رســاندن بــه مــواد 
 )R&M( ــد ام ــل آر ان ــن دلی ــه همی ــوند. ب ــا می ش ــازنده آنه س
ــه  ــد ک ــه می ده ــا را ارائ ــی از splice closureه ــواع مختلف ان
ــا  ــن اتاق ه ــد. در ای ــده ان ــش ش ــی آزمای ــای مخصوص در اتاق ه
ــاوت  ــی متف ــرایط آب و هوای ــی در ش ــی مختلف ــا بیولوژیک آیتم ه
مــورد آزمایــش قــرار می گیرنــد. در ایــن روش تســت نشــت هــم 
ــدت  ــر در بلندم ــن نظ ــات از ای ــتحکام قطع ــود و اس ــام می ش انج
ــواد،  ــول و م ــت محص ــد، کیفی ــارت تولی ــود. مه ــن می ش تضمی
همــه و همــه بــا هــم کمــک می کننــد تــا splice closureهــای 
آر انــد ام )R&M( بــرای بیشــتر از ۳0 ســال کامــاًل قابــل اســتفاده 

باقــی بماننــد. 

اهمیت انواع درجه حفاظت یا IP چیست؟

دانســتن مشــخصات در مــورد انــواع درجــه حافظــت )IP ( بــرای 
کاربــران ایــن امــکان را فراهــم می کنــد کــه اطالعاتــی در مــورد 
مقاومــت در برابــر نشــت محفظــه کســب کننــد. بقیــه تســت های 
مربوطــه در دمــای اتــاق و مطابــق بــا اســتاندارد انجــام می شــود. 
ــه خاطــر داشــته باشــید کــه  ــد ب ــه همیــن دلیــل همــواره بای ب
ــور  ــادی به منظ ــاخص قابل اعتم ــا )IP (، ش ــت ی ــه حفاظ درج
ــه  ــی ک ــرای محفظه های ــت ب ــر نش ــت در براب ــنجش محافط س
ــی  ــای بیرون ــی در فض ــدت طوالن ــک م ــرای ی ــت ب ــرار اس ق
ــواع  ــورد ان ــات در م ــه جزئی ــت. در نتیج ــوند، نیس ــتفاده ش اس
ــه در  ــی ک ــرای splice closureهای ــت )IP ( ب ــه حفاظ درج
ــت. ــب نیس ــوند، مناس ــی ش ــتفاده م ــا اس ــا و هواکش ه زهکش ه

ــا  ــه ب ــه دارای محفظ ــت ک ــا اس ــن معن ــه ای ــی 6 ب ــدد اول یعن ع
ــه  ــر گــرد و غبــار اســت و عــدد دوم ب قابلیــت محافظــت در براب
ــب  ــه وری در آب مناس ــرای غوط ــا ب ــه آن ه ــت ک ــا اس ــن معن ای
هســتند. حــد اســتاندارد مــورد نیــاز بــرای عمــق و مــدت زمــان 
ــال  ــا این ح ــرد. ب ــرار می گی ــازندگان ق ــار س ــه وری در اختی غوط
ــا  ــر از محفظه هــای ب ــا درجــه IP68 همیشــه بهت ــی ب محفظه های

ــتند. ــه IP67 هس درج

نگاهــی اجمالــی بــه انــواع splice closuresهــای ارائــه شــده 
)R&M( توســط آر انــد ام

ــه  ــر اســتفاده مقرون به صرف انتخــاب splice closure مناســب، یــک عامــل تأثیرگــذار ب
از یــک شــبکه فیبــر نــوری اســت. شــرکت های مخابراتــی بــه دنبــال راهکارهــای مناســب 
بــرای هــر نقطــه توزیــع بــر اســاس ســاختار شــبکه هســتند و آر انــد ام )R&M( در ایــن 

مســیر از آن هــا حمایــت می کنــد.

 Splice Closure یک
مناسب برای هر موقعیت!

اخبار
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ــک کار  ــد ی ــن کار مانن ــز داده؟ ای ــاخت در مرک ــت زیرس مدیری

ــد.  ــر می رس ــه نظ ــوذ ب ــل نف ــر قاب ــگل غی ــک جن ــه در ی قهرمانان
ــتر از  ــاخت ها بیش ــت زیرس ــاره مدیری ــد درب ــی بای ــه کس ــا چ ام
 )R&M( ارائــه دهنــدگان راهکارهــای زیرســاختی ماننــد آر انــد ام
بدانــد؟ مشــتریان آر انــد ام )R&M( کــه بــه inteliPhy اطمینــان 

می کننــد از ایــن درک بهره منــد می شــوند.

ــز داده،  ــود در مرک ــاالت موج ــه اتص ــازی کلی ــار مستندس در کن
ــد.  ــتیبانی می کن ــز پش ــت نی ــت ظرفی ــزار از مدیری ــرم اف ــن ن ای
ــاص  ــای خ ــتفاده از معیاره ــا اس ــود ب ــث می ش ــرد آن باع عملک
بهتریــن مــکان را بــرای نصــب دســتگاه هــای جدیــد پیــدا کنیــد. 
ــم  ــز داده را تـجسـ ــی از مرک ــتفاده فعل ــی اس ــر گرافیک تصاویـ
ــوند و  ــد می ش ــودکار تولی ــورت خ ــه ص ــی ب ــد. ایمیل های می کنن

ــد. ــدار می دهن ــالل هش ــل اخت ــورد عام در م

مدیــران شــبکه مــی تواننــد از تابــع گزارشــگیری اســتفاده کننــد 
تــا ثابــت کننــد کــه آنهــا از منابــع بــه صــورت بهینــه اســتفاده 
ــت، ســازگاری و الزامــات خدمــات را بــرآورده  کــرده و کیفی

می ســازند.

داده های تعریف شده توسط کاربر
ــر  ــط کارب ــده توس ــف ش ــای تعری ــد داده ه ــران می توانن مدی

ــر  ــناد تعمی ــا اس ــی ی ــدت وارانت ــا، م ــماره موجودی ه ــد ش مانن
ــبکه  ــد. ش ــره کنن ــه ذخی ــتگاه های جداگان ــداری را در دس و نگه
ــتگاه  ــودکار دس ــایی خ ــرای شناس ــا ب ــن داده ه inteliPhy از ای
ــود،  ــی می ش ــه زودی منقض ــا ب ــی آنه ــرارداد وارانت ــه ق ــی ک های
ماننــد  داده هایــی  قبــل  از  تمپلیت هــا  می کنــد.  اســتفاده 
ــد.  ــای داده ان ــود ج ــایز را در خ ــرف، وزن و س ــرد، مص عملک
ــی در مــورد کارت هــا ، ماژول هــا،  آنهــا همچنیــن حــاوی اطالعات

ــتند. ــه هس ــع تغذی ــبکه و مناب ــاالت ش اتص

موجودی دائمًا چک می شود
ــا و  ــوئیچ ه ــرورها، س ــا، س ــچ کورده ــازی پ ــره س ــل دخی مح
ــبکه  ــا ش ــی ب ــورت دیجیتال ــه ص ــوان ب ــی ت ــر را م ــیاء دیگ اش
ــازی  ــره س ــای ذخی ــزارش ه ــرد. گ ــخص ک inteliPhy net  مش
از پیــش تعریــف شــده دائمــًا اطالعــات مربــوط بــه موجــودی را 
ــات  ــه اطالع ــض اینک ــه مح ــد. inteliPhy net ب ــه می دهن ارائ
ــود،  ــر ش ــن کمت ــدار معی ــک مق ــا از ی ــه موجودی ه ــوط ب مرب

ــد. ــال می کن ــل  ارس ایمی

تغییرات کنترل شده
inteliPhy net  بــه اســتفاده از دســتورالعمل های کاری ســاختار 
یافتــه بــرای کنتــرل تغییــرات و فرآیندهــای تعمیــر و  نگهــداری 
ــد  ــد و تأیی ــی کن ــک م ــا کم ــا و تیم ه ــرکت ها، اداره ه ــط ش توس
ــده  ــرا ش ــتی اج ــه درس ــتورالعمل ها ب ــن دس ــه ای ــد ک ــی کن م

انــد یــا نــه.

 )R&M( مراکــز داده آگاهــی 100 درصــدی از کابــل کشــی و شــبکه خــود پیــدا می کننــد. امــا آر انــد ام ،inteliPhy net بــا نــرم افــزار جدیــد
بــه بیشــتر از این هــا فکــر می کنــد و چندیــن عملکــرد دیگــر را یکپارچــه می ســازد.

نـرم افزار جدید inteliPhy برای
مدیریت زیرساخت های مراکز داده

»اولین کاربر inteliPhy net بودن یک تجربه عالی بود.
ما واقعًا از ارتباط با تیم توسعه آر  اند ام )R&M( لذت می بریم.

ما 100٪ از این محصول راضی هستیم و با استفاده از آن به راحتی می توانیم کابل کشی مرکز داده خود 
را مدیریت کنیم که این یک پیشرفت واقعی برای ما به حساب می آید.

استفاده از نرم افزار inteliPhy net باعث صرفه جویی در وقت می شود. اکنون می توانیم مسئولیت 
کارهای خود را به تیم های مختلف برای مدیریت مرکز داده واگذار کنیم. ما می خواهیم از مدیریت 

مجموعه تشکر کنیم که به ما این اجازه را داد تا اولین کاربر inteliPhy net  باشیم و می خواهیم سایر 
مشتریان را ترغیب کنیم که این دستگاه را انتخاب کنند!«

IT، Assault Vaudoise پایگاه خدمات ،Marc-Olivier Domenjoz

اخبار
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کارشناســان معتقدنــد کــه SPE در حــال تبدیــل شــدن بــه یــک 
ــت  ــا اینترن ــیاء )IoT( ی ــت اش ــرای اینترن ــدی ب ــوژی کلی تکنول
ــس  ــوز هیچ ک ــال هن ــا این ح ــت. ب ــی )IIoT( اس ــیاء صنعت اش

ــورد  ــا م ــه و کج ــد SPE چگون ــی بگوی ــور قطع ــد به ط نمی توان
ــت. ــد گرف ــرار خواه ــتفاده ق اس

ــه  ــازی ب ــای استانداردس ــروز کمیته ه ــه ام ــا ب ــال، ت به عنوان مث
 Power over( ــه از راه دور ــع تغذی ــر منب ــه تأثی ــی ب ــدازه کاف  ان
ــه  ــت multi-drop توج ــرای قابلی ــا اج Data Line ، PoDL( ی
نکــرده انــد، امــا بــرای صرفه جویــی در وقــت تقریبــًا روی 
ــع  ــدون منب ــه )point to point( و ب ــه نقط ــه ب ــاالت نقط اتص

ــد. ــده ان ــز ش ــه از راه دور متمرک تغذی

ــل  ــاالت کاب ــتانداردهای اتص ــود اس ــث می ش ــوع باع ــن موض ای
ــود  ــی موج ــل کش ــه کاب ــوط ب ــتانداردهای مرب ــا اس ــی SPE ب کش
)Cat.5، Cat.6، Cat.6A یــا Cat.8.1( در یــک ســطح قــرار 
ــن  ــد جایگزی ــه SPE بای ــت ک ــا نیس ــدان معن ــن ب ــا ای ــد، ام گیرن
ــی  ــای احتمال ــود. کاربرده ــس داده RJ45 ش ــان  پ ــای امتح رابط ه
ــوع  ــن موض ــد. ای ــرار گیرن ــی ق ــورد بررس ــاًل م ــد کام ــوز بای هن

ــردی  ــد در اســتانداردهای کارب ــات جدی ــه اجــرای امکان وابســته ب
ماننــد ISO / IEC 11801-6 اســت. )در جــدول زیــر به طــور 

ــت.( ــده اس ــاره ش ــای IEEE SPE اش ــه برنامه ه ــه ب خالص

SPE رابطی برای سقف دیجیتال

ــرد.  ــتفاده ک ــوان از SPE اس ــم می ت ــاختمان ه ــیون س در اتوماس
شــرکت آر انــد ام )R&M( معتقــد اســت کــه SPE بــرای اتصــال 
ــاختمان  ــیون س ــردی در اتوماس ــوع کارب ــای متن ــداد برنامه ه تع
ــر  ــیار کوچک ت ــزای SPE بس ــت. اج ــب اس ــبکه داده مناس ــه ش ب
ــاالت در  ــم اتص ــن تراک ــتند. بنابرای ــای RJ45 هس از آداپتوره
ــورها  ــاالت سنس ــش و اتص ــوان افزای ــبکه را می ت ــتگاه های ش دس
ــن  ــه همی ــز ب ــی نی ــه کابل کش ــش داد. هزین ــا را کاه و محرک ه

نســبت کاهــش خواهــد یافــت.

ــد  ــد SPE نمی توان ــد می کن ــه تأیی ــود دارد ک ــی وج نمونه های
ــک  ــرای ی ــی ب ــل کش ــرد. کاب ــای RJ45 را بگی ــده ج در آین
ــاالت  ــه اتص ــان ب ــال همچن ــقف دیجیت ــا س ــاخت LAN ی زیرس
RJ45 نیــاز خواهــد داشــت تــا بتوانــد پهنــای بانــد مــورد نیــاز 

ــد. ــن کن ــود را تأمی خ

ــز  ــن پری ــال، بی ــقف دیجیت ــای س ــوژی در فض ــن تکنول ــا ای ب
ــات  ــک IoT، ارتباط ــردی کوچ ــای کارب ــات )SO( و برنامه ه خدم
 ،)R&M( ام  انــد  آر  دیــدگاه  از  می شــود.  برقــرار  جالبــی 
ــود  ــه وج ــن زمین ــرای SPE در ای ــدی ب ــوع و جدی ــات متن امکان

تاکنــون، ســازمان IEEE  6 پروتــکل انتقــال مختلــف بــرای Single Pair Ethernet یــا SPE تعریــف کــرده اســت. هــر پروتــکل الزامــات 

ــد. ــاد می کن ــی ایج ــل کش ــه کاب ــی را در زمین مختلف

جدا از 10Base-T1S، تأمین برق از راه دور )PoDL( با تمام پروتکل ها امکان پذیر است.

۳ کالس PoDL وجود دارد. کالس 1۳: ۸ وات، کالس 1۴: 20 وات و کالس 15: 50 وات

اترنــت تــک زوج یــا Single Pair Ethernet کــه بــه اختصــار بــه آن SPE هــم گفتــه می شــود را می تــوان یــک انقــالب در تکنولوژی هــای 
شــبکه دانســت. چندیــن کمیتــه در دنیــا وجــود دارنــد کــه به طــور جــدی بــر روی اســتانداردها کار می کننــد. امــا هنــوز الزم اســت در زمینــه 

SPE به طــور کامــل شفاف ســازی انجــام شــود تــا بتــوان نقــش آن را در خودکارســازی ســاختمان و شــبکه محلــی )LAN( بررســی کــرد.

IEEE ارائه شده توسط SPE مروری بر پروتکل های

 SPE یا Single Pair Ethernet
ــد  ــا خواه ــه کج ــده ب در آین
رســید؟ آیــا به درســتی از 

ــود؟ ــتفاده می ش آن اس

ترندها
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ــکان  ــر ام ــال حاض ــتاندارد ISO / IEC 11801-6 در ح دارد. اس
ــات  ــز خدم ــد از پری ــوص بع ــی مخص ــل کش ــک کاب ــتفاده از ی اس
ــکار  ــک راه ــای ی ــب زیربن ــن ترتی ــد. بدی ــم می کن )SO( را فراه
ــا  ــوا ی ــا، دود و ه ــور، دم ــورهای ن ــبکه سنس ــرای ش ــب ب مناس

ــت. ــده اس ــم ش ــرده فراه ــره و پ ــای پنج کنترل کننده ه

دو مدل جذاب

یــک مــدل خــاص: یــک ســوئیچ منطقــه xBase-T1 بــرای کابــل 
کشــی SPE مســتقیمًا در کنــار SO قــرار داده شــده اســت )شــکل 
ــه  ــک فاصل ــر، ی ــا 12 مت ــده ۸ ت ــه ش ــه توصی ــر منطق ــا قط 1(. ب
انتقــال 15 متــری بــرای رســیدن بــه هــر نقطــه در محــدوده ســقف 
ــل اســتفاده  ــواع مختلــف SPE کــه قاب دیجیتــال کافــی اســت. ان
ــت در  ــا 1000 مگابی ــه ت ــر ثانی ــت ب ــد از: 10 مگابی ــتند عبارتن هس

 Multi-Drop و )Point to Point( ثانیــه، نقطــه بــه نقطــه
PoDL از باالتریــن ســطح )کالس 15، 50 وات(. تجهیــزات ترمینــال 
ــه ســوئیچ وصــل می شــوند. ــچ کوردهــای SPE مســتقیمًا ب ــا پ ب

یــک مــدل جــذاب دیگــر، رابــط SPE اســت. ایــن مــدل شــامل 
ــقف  ــه س ــل کشــی ســاختار یافت ــه کاب ــت ک ــای SPE اس کانال ه
ــل  ــه منتق ــده طبق ــه توزیع کنن ــه ب ــد منطق ــال را از چن دیجیت
ــا مشــخصات  می کنــد )شــکل 2(. کابــل کشــی ســاختار یافتــه ب

ــد. ــال ده ــز انتق ــای SPE را نی ــد پروتکل ه ــب می توان مناس

ــال SPE از رده  ــار کان ــد ام )R&M(، چه ــای آر ان ــق برآورده طب
 Cat.6 کشــی  کابــل  در  متــر   100 می تواننــد   ،10Base-T1L
 SPE منتقــل شــوند. ایــن یعنــی چهــار برنامــه کاربــردی متفــاوت
 SPE ــوئیچ ــک س ــه ی ــتقیمًا ب ــک SO مس ــق ی ــد از طری می توانن

ــوند. ــل ش ــه متص ــده طبق در توزیع کنن

ــوم  ــی مرس ــا روش ــبکه ب ــتگاه های ش ــه دس ــدل، کلی ــن م در ای
ــوند.  ــه می ش ــه یکپارچ ــده طبق ــده در توزیع کنن ــش ش و آزمای
ــپلیتر  ــک اس ــت. ی ــش اس ــل کاه ــوئیچ های SPE قاب ــداد س تع
ــک  ــای لین ــر دو انته ــای SPE را در ه ــتم کانکتوره ــژه سیس وی
متصــل   RJ45 جک هــای  بــه   )permanent link( دائمــی 
ــد امــکان انتقــال داده 10 مگابیــت  ــن راهــکار می توان می کنــد. ای

ــد. ــم کن ــط فراه ــر خ ــوان 20 وات را در ه ــه و ت ــر ثانی ب

ــه  ــاس تجرب ــر اس ــاال ب ــده در ب ــرح داده ش ــای SPE ش راهکاره
ــد ام )R&M( در کابــل کشــی ســاختار یافتــه  طوالنی مــدت آر ان
ــازی  ــرای یکپارچه س ــا ب ــن راهکاره ــد. ای ــده ان ــت آم ــه دس ب
دیجیتــال،  ســقف  زیرســاخت  در   Ethernet Single Pair
ــد. در  ــاز دارن ــرمایه گذاری نی ــی و س ــل کش ــل کاب ــه حداق ب
ــک  ــوان ی ــوان به عن ــوع Single Pair Ethernet را می ت مجم
راهــکار مقرون به صرفــه معرفــی کــرد کــه یک بــار دیگــر 
ــت  ــد و امنی ــد می کن ــال را تأیی ــقف دیجیت ــوم س ــای مفه مزای

ســرمایه گذاری در آینــده را ممکــن می ســازد.
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ایجاد زیرساخت های ارتباطی حیاتی یک شهر هوشمند
اشــهر Gurugram  هنــد در آینــده یــک شــبکه گســترده فیبــر نــوری 
ــهر  ــک ش ــه ی ــدن ب ــل ش ــال تبدی ــور در ح ــن کش ــت. ای ــد داش خواه
ــد ام  ــط Sterlite Power و آر ان ــه توس ــت ک ــده اس ــمند پیچی هوش

پشــتیبانی می شــود.  )R&M(

ــا  ــه آن ه ــد و ب ــتری را درک می کن ــای مش ــد ام )R&M( چالش ه ــم آر ان »تی
ــرد  ــی منحصربه ف ــا طراح ــه ب ــی خالقان ــرعت محصوالت ــد به س ــان می ده اطمین
ــه آن هــا می رســاند.« ــروژه و در زمــان محصــوالت را ب ــرای تحقــق اهــداف پ را ب

Sterlite Power -قائم  مقام مدیر عامل ، Mr NR Patil آقای

ــده  ــه دهن ــده و ارائ ــعه دهن ــک توس Sterlite Power ی
ــه از  ــت ک ــرق اس ــال ب ــه انتق ــای یکپارچ ــی راهکاره جهان
ــکان  ــان، م ــدی زم ــای کلی ــا محدودیت ه ــه ب ــق مقابل طری
ــن  ــده در ای ــای پیچی ــه چالش ه ــن ب ــرمایه در پرداخت و س

ــت. ــده اس ــز ش ــش متمرک بخ

Sterlite Power  بــرای پشــتیبانی از داده هــای مــورد نیــاز 
شــهر Gurugram در هنــد، بــر روی یــک زیرســاخت 
فیبــر نــوری در ســطح جهانــی از طریــق مشــارکت بخــش 
ــاد  ــرده و آن را ایج ــرمایه گذاری ک ــی س ــی و خصوص عموم

کــرده اســت.

 Sterlite ،ــرد ــدل منحصربه ف ــن م ــی از ای ــوان بخش به عن
کالن شــهر  توســعه شــهری  )اداره   GMDA بــا   Power
تأمیــن  ســاخت،  طراحــی،  به منظــور   )Gurugram
ــر  ــبکه فیب ــداری ش ــر و نگه ــرداری و تعمی ــی، بهره ب مال
درون شــهری همــکاری کــرد. Sterlite Power در حــال 
 Gurugram ســاخت شــبکه فیبــر 1۳۸ کیلومتــری در
ــن  ــاالت آخری ــم اتص ــی و ه ــبکه اصل ــم ش ــه ه ــت ک اس
ــهر  ــی ش ــای ارتباط ــتیبانی از نیازه ــرای پش ــر را ب کیلومت
ــه مــدت 21 ســال ایــن  ــر می گیــرد. Sterlite Power ب در ب

ــرد. ــد ک ــداری خواه ــت و نگه ــبکه را مدیری ش

Polaris-box و PRIME ODF  :راهکار
ــناخته  ــت ش ــوآوری در صنع ــل ن ــه دلی Sterlite Power ب
شــده اســت و بــه دنبــال راهــکاری بــرای نصــب و 
ــوری  ــر ن ــم فیب ــده و متراک ــبکه های پیچی ــدازی  ش راه ان
ــل و  ــت کاب ــه مدیری ــاز ب ــه نی در نودهــای شــلوغ اســت ک

ــد. ــبکه دارن ــر ش ــارت ب نظ

 Sterlite Power هنــد بــه )R&M( در ســال 201۹ آر انــد ام
ــورد  ــدگان و محفظه هــای م ــع کنن ــداد توزی پیوســت و تع
نیــاز پــروژه را در مــدت کوتاهــی در اختیــار آن هــا قــرار 
ــبکه را در  ــدند ش ــق ش ــکار موف ــن راه ــا ای ــا ب داد. آن ه

بــازه زمانــی دلخــواه اجــرا کننــد.

Sterlite Power  فـریم توزیع بــــرای سـه ســـایت،
PRIME ODF را کــه در ســال 201۹ وارد بــازار شــد، 
ــردن،  ــم ک ــرای متراک ــول ب ــن محص ــرد. از ای ــاب ک انتخ
ــاخت  ــر زیرس ــگ 100% ب ــان از مانیتورین ــع و اطمین توزی

ــود. ــتفاده می ش ــوری اس ــر ن فیب

ســاختمان های  در  را   Sterlite Power ، Polarisbox 16
دولتــی اجــرا کــرد کــه متناســب بــا نیــاز آن هــا اســت و 
کامــاًل محکــم، قابــل قفــل کــردن، ضــد آب و جمــع و جور 
ــپالیس  ــای اس ــه ماژول ه ــر تعبی ــم دیگ ــرط مه ــت. ش اس
ــن  ــا ای ــر ب ــار یکدیگ ــا در کن ــل محفظه ه ــپلیتر داخ و اس

راهــکار بــرآورده شــد.

ــوری  ــر ن ــبکه فیب ــن ش ــق ای ــد دارد از طری GMDA  قص
ــه  ــی از جمل ــر دولت ــش از 160 دفت ــده، بی ــاد ش ــازه ایج ت
ــز  ــی و مراک ــتان های عموم ــس، بیمارس ــتگاه های پلی ایس
تجــاری را بــه یــک مرکــز کنتــرل یکپارچــه متصــل کنــد. 
ــات  ــک، ضایع ــت ترافی ــه مدیری ــن ب ــبکه همچنی ــن ش ای
ــوا  ــت آب و ه ــی و کیفی ــوابق اراض ــالک و س ــد، ام جام
کمــک خواهــد کــرد. GMDA از داده هــای بالدرنــگ بــرای 
ــی  ــین آالت دولت ــگ ماش ــریع و هماهن ــری س تصمیم گی

اســتفاده خواهــد کــرد.

موفقیت
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هنگامــی کــه کابــل کشــی بــه طــور کامــل انجــام می شــود، 
ــان  ــرای نصاب ــروژه ب ســنجش های انجــام شــده در محــل پ
ــه  ــی رود ک ــمار م ــه ش ــره ب ــای روزم ــی از فعالیت ه بخش
ــدارد.  ــی )I/Cat. 8.1 Class( ن ــل کش ــه رده کاب ــتگی ب بس
در واقــع ایــن فرآینــد ماننــد همــان فرآینــدی اســت کــه 
 EA، ــی ــر یعن ــای پایین ت ــا رده ه ــی های ب ــل کش ــرای کاب ب

ــود. ــام می ش ــز انج E و D نی

ــه  ــری ب ــع بلندت ــا Class I مان ــود Cat.8.1 ی ــن وج ــا ای ب
ــز،  ــاز 2 گیگاهرت ــال مج ــس انتق ــد. فرکان ــاب می آی حس
ــی رده  ــر یعن ــس رده پایین ت ــن فرکان ــر باالتری ــار براب چه

ــت. EA اس

فرآیندهای متفاوت سنجش
ــه دو  ــد ب ــرای رده I می توان ــروژه ب ــل پ ــنجش های مح س

روش انجــام شــود:
 :)permanent link( ــی ــک دائم ــک لین ــوان ی ــه عن _ ب
ــای  ــا در دو انته ــن ماژول ه ــا کانکش ــب ب ــای نص کابل ه

ــا آن ه
ــی  ــک دائم ــال )Channel(: لین ــک کان ــوان ی ــه عن _ ب
)permanent link( به عــالوه پــچ کــورد در دو انتهــای 

ــا آن ه

 ،)permanent link( ــی ــای دائم ــنجش لینک ه ــگام س هن
ــتند.  ــال هس ــی از اتص ــت بخش ــتگاه تس ــای دس پالگ ه
آنهــا بــه همــراه کانکشــن ماژول هــا تأثیــر مهمــی 
ــط  ــه توس ــت ک ــای تس ــد. پالگ ه ــج می گذارن ــر نتای ب
ــق  ــر مطاب ــه ظاه ــوند ب ــد می ش ــف تولی ــازندگان مختل س
ــه همــراه  ــی را ب ــج متفاوت ــی نتای اســتانداردها هســتند ول

  Ca t .8 . 1 یــا   I ه  د ر ر  د ال  بــا نــس  کا فر  . نــد ر ا د
)Class I/Cat. 8.1 ( اثرات را تشدید می کند.

ــرای  ــی ب ــای واقع ــچ کورده ــال، پ ــنجش کان ــگام س  هن
ــای  ــد. مزای ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــردن م ــک ک چ
ــن اســت کــه ســنجش ها فقــط قســمت های  ــن روش ای ای
ــر  ــرد. تأثی ــی را دربر می گی ــل کش ــتم کاب ــی سیس واقع
ــی  ــر ریاض ــا از نظ ــچ کورده ــا پ ــت ب ــراز تس ــاالت اب اتص
دســتگاه ها  تولیدکننــدگان  همــه  می شــود.  حــذف 
الگوریتم هــای خــود را بــرای ایــن موضــوع مــورد 
کیفیــت  می توانــد  کــه  می دهنــد  قــرار  اســتفاده 

ــد. ــرار  ده ــر ق ــت تأثی ــنجش ها را تح س

انتقــال،  پارامترهــای  بــرای  مربوطــه  اســتانداردهای 
ــد.  ــه کار می برن پالگ هــا و ماژول هــای تســت ویــژه ای را ب
بــه هــر حــال بــه دلیــل فرکانس هــای بــاال تکمیــل کــردن 
فرآینــد دشــوار اســت و بــه طــور قابــل مالحظــه ای بیــن 
ــد.  ــر می کن ــز تغیی ــان نی ــد یکس ــا برن ــای ب کانکتوره
ــر  ــه ه ــتند ک ــود هس ــازار موج ــت در ب ــای تس پالگ ه
کــدام از آن هــا عملکــرد متفاوتــی دارنــد و تأثیــر 

ــد. ــی دارن ــای دائم ــنجش لینک  ه ــر س ــمگیری ب چش
 ،I بــه همیــن دلیــل بــه هنــگام ســنجش کابــل کشــی رده
ــچ  ــا پ ــی ب ــدی کانال های ــط پیکربن ــد ام )R&M( فق آر ان
ــود را  ــد خ ــور تأیی ــای م ــوص و پالگ ه ــای مخص کورده
ــوع  ــوان تن ــه بت ــت ک ــی اس ــا روش ــن تنه ــرد. ای می پذی
موجــود را بــه یــک ســطح قابــل قبــول کاهــش داد. آر انــد 
ــی  ــد: یک ــه می کن ــنجش را توصی ــام دو س ام )R&M( انج

.Cat. 6A ــرای ــی ب ــرای Cat.8.1 و یک ب

Cat. 8.1 تکمیل می شود

ــش  ــن جه ــرای ای ــیشگامی ب ــد ام )R&M( پـ آر انـ
ــال  ــت. در س ــی اس ــی مس ــل کش ــوانتومی در کاب کـ
201۹ آر انــد ام )R&M( از اولـــین تـــولیدکنندگان 
ــی  ــل کش ــل کابـ ــتم کام ــک سیس ــی ی ــرای معرف ب
Cat. 8.1 بـــود. این ســـیستم شــامل کانکشن مـــاژول 

ــک  ــب Cat. 8.2-S/FTP و ی ــل نص ــک کاب Cat. 8.1، ی

ابـــزار نصــب اســت. لـــینک های دائـــمی منطبــق بــا 
 ،ISO/IEC 11801 ــا ــق ب ــی توانند مطاب ــتاندارد مـ اس
رده I و ANSI/TIA 568.2-D، رده ۸، بــا کابــل و مــاژول 
تولیــد شــوند. محصــوالت Cat. 8.1 مـــحصوالت 

جـــهانی و ســازگار بــا رده هــای قـــبلی هســتند.

Cat.8.1 سنجش قابل اطمینان
در ســال های پیــش رو، تعــداد زیــادی از مراکــز داده )دیتاســنترها( و 
شــبکه های ســاختمانی شــروع بــه کار بــا باالتریــن رده کابــل کشــی 
ــه روز در حــال افزایــش  مســی خواهنــد کــرد کــه تعــداد آنهــا روزب
ــاط  ــاالت Cat.8.1 احتی ــنجش اتص ــگام س ــه هن ــه ب ــت. درنتیج اس

بیشــتری الزم اســت.

ترندها
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را  خوبــی  فرصت هــای   Unifree Duty Free کمپانــی 
بــرای مراکــز خریــد بســیار مــدرن کــه در قلــب ترمینــال 
Grant اســتانبول )IGA( واقــع شــده، فراهــم کــرده 
 Unifree ــط ــده توس ــرا ش ــگاه اج ــاحت فروش ــت. مس اس
ــایی  ــان بازگش ــد. از زم ــش می ده ــع را پوش 56000 مترمرب
فــرودگاه در ســال 201۸، 5۴ فروشــگاه بــزرگ از برندهــای 
ــتر از 102  ــدند. بیش ــل ش ــز منتق ــن مرک ــه ای ــف ب مختل
ــا محصــوالت محلــی نیــز در  ــازار ب بوتیــک خصوصــی و ب

ــد. ــود دارن ــدرن وج ــز م ــن مرک ای

پروفایــل  می تواننــد  مشــتریان  فروشــگاه  ایــن  در 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــند و از اطالع ــته باش ــی داش الکترونیک
پیــش ســفارش ها و تجزیــه و تحلیل هــای فروشــگاه 
مشــتریان  نیازهــای  بنابرایــن  می شــود.  پشــتیبانی 
ارائــه  نتیجــه  در  و  دیجیتالــی  بــه طــور  می توانــد 
شــود.  دریافــت  شــده  شخصی ســازی  سفارشــات 
ــتریان  ــه مش ــرفته ب ــی پیش ــم دیجیتال ــتم های عالئ سیس
ــد ســاعت های  ایــن فرصــت را می دهــد کــه قبــل از خری
ــان  ــا را امتح ــلوار آن ه ــت و ش ــرات و ک ــری، جواه الکچ

ــد. کنن

ــاد  ــه ی ــه ای ب ــرد و تجرب ــد ک ــرودگاه Grand اســتانبول ســفر خواهن ــه duty-free در ف ــه منطق ــون مســافر در ســال ب ــده 90 میلی در آین
ماندنــی بــرای آنهــا باقــی خواهــد مانــد. آن هــا می تواننــد نماهــای عظیــم LED، تصاویــر ســه بعــدی، سیســتم های دارای تابلوهــای دیجیتالــی 
پیشــرفته و فروشــگاه های دیجیتــال را در آنجــا ببیننــد. کابــل کشــی آر انــد ام )R&M( تمــام جاذبه هــای بزرگتریــن منطقــه duty-free در 

ــا هــم مرتبــط می ســازد. ــه هــم متصــل می کنــد و از طریــق شــبکه ب جهــان را ب

اDuty Free در ابعاد جدید

»آر اند ام )R&M( با نوآوری، کیفیت، زمان تحویل سریع، انعطاف 
متخصصان و محصوالت ماژوالر خود شناخته می شود.«

 Unifree Duty Free مدیر فناوری اطالعات در ،Osman Ayhan

موفقیت
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Unifree Duty Free راهکار برای
 Unifree مدیر فناوری اطالعات در ،Osman Ayhan
 Cat. 6A UTP می گوید: »ما کابل کشی  Duty Free

را انـتخاب کردیم چرا که یک راهـکار مقرون به صرفه و 
بـهینه است که نیازهای امروز و فردا برآورده می کند. « 

 )R&M( شـــبکه به طـور کامل از مـحصوالت آر انـد ام
تـشکیل شده است. ایـن شبکه شامل 750000 متر کابل 
 OS2، 800 متر کابل فیبر نوری Cat. 6A، 1000 مسی
پـــچ پنل Cat. 6A، ماژول های Cat. 6A EL، پچ پنل و

پچ کوردهای فیبر نوری می باشد.

با کـــانکتور FM45 آر اند ام )R&M( که قابل سربندی 
در مـــحل پروژه است، نصابان قادر بودند به طور منعطف 
2000 دوربـــین نـظارتی را که مبتنی بر IP است، مستقر 

کنند.

ایــن نــوع تجربــه خریــد مبتنــی بــر تکنولــوژی، بــه یــک 
ــاًل  ــور کام ــه ط ــه ب ــاز دارد ک ــاخت Ethernet/IP نی زیرس
ــرار  ــش ق ــت پوش ــا را تح ــد داده ه ــان بتوان ــل اطمین قاب
دهــد. Unifree Duty Free، آر انــد ام )R&M( را بــه عنــوان 
ــه دلیــل اینکــه کابل کشــی  ــه کننــده انتخــاب کــرد ب تهی
ــاز  ــورد نی ــخصات م ــی مش ــط آن  تمام ــده توس ــه ش ارائ
 )R&M( ــد ام ــاخت. آر ان ــرآورده س ــل ب ــور کام ــه ط را ب
ــی  ــل کش ــا کاب ــرودگاه را ب ــاختمان ف ــر س ــال حاض در ح
ــز  ــبکه تجهی ــورت ش ــه Cat. 6A و 15000 پ ــاختار یافت س

ــت. ــرده اس ک

Osman Ayhan، مـدیـــر فــنـــاوری اطـالعـات در
 )R&M( ام  انــد  »آر  می گویــد:   Unifree Duty Free  
ــاف  ــریع، انعط ــل س ــان تحوی ــت، زم ــوآوری، کیفی ــا ن ب
شــناخته  خــود  مــاژوالر  محصــوالت  و  متخصصــان 
ــد  ــان آر ان ــی کارکن ــه تیم ــن روحی ــود.« او همچنی می ش
ــوزش  ــان آم ــرد نصاب ــتیبانی اداری و عملک ام )R&M(، پش
ــرکت  ــن ش ــر ای ــای دیگ ــوان مزای ــه عن ــده آن  را ب دی

نــد. می دا

دپارتمــان فنــاوری اطالعــات فــرودگاه، آر انــد ام )R&M( را 
ــل کشــی توصیــه می کنــد.  ــه عنــوان یــک شــریک کاب ب
ــک  ــد ام )R&M( ی ــد: »آر ان Osman Ayhan تاییــد می کن
ــرده  ــق خ ــا و مناط ــرای فرودگاه ه ــه را ب ــوژی بهین تکنول

ــد. « ــه می ده ــزرگ ارائ ــی ب فروش

ــت،  ــت 10 گیگابی ــا اترن ــترده ب ــال داده گس ــار انتق در کن
ــن  ــمایش و همچنی ــفحه نـ ــن صـ ــی چندی ــل کش کاب
منطقــه در  را  مـــتعددی  کاربــردی  بـــرنامه های 

کاری  ایســتگاه های  می کنــد.  پـــشتیبانی   duty-free
ــی  ــیستم های امنیت ــای Voice-over-IP، سـ اداری، تلفن ه

ــه هــم متصــل هســتند. و پرداخــت نیــز ب

Unifree Duty Free :مشتری
ســازنده بزرگتریــن منطقــه dutyfree در فــرودگاه 
ــه  ــک تجرب ــا ی ــد ت ــالش می کن ــتانبول ت Grand اس
بــرای مشــتریان فراهــم کنــد.  را  خریــد مهیــج 
Unifree Duty Free بــه کیفیــت خدمــات بــاال، 
برندهــای انتخــاب شــده و پرســنل مــؤدب آن وابســته 
ــگاه های dutyfree را در  ــی فروش ــرکت  ترک ــت. ش اس
ــب  ــت. صاح ــرده اس ــرا ک ــال 1۹۸۴ اج ــرودگاه از س ف
اصلــی آن شــرکت تجــاری آلمانــی Gebr اســت. 
Heinemann SE & Co. KG کــه چندیــن منطقــه 
dutyzone و فروشــگاه  را در 7۸ فــرودگاه در 2۸ کشــور 

ــت. ــرده اس ــرا ک اج



 CONNECTIONS 58 |  1399www.Lavancom.com 30

ــه  ــد ام )R&M( ک ــل آر ان ــه کاب ــص در کارخان ــم متخص ــک تی ی
ــداوم  ــورت م ــه ص ــت، ب ــده اس ــع ش ــک واق ــوری چ در جمه
ــورت  ــن ص ــه ای ــت و ب ــازار اس ــژه ب ــای وی ــد نیازه ــال رص در ح
ــد ام  ــرکای آر ان ــد. ش ــترش می ده ــود را گس ــت خ ــه فعالی دامن
بــرای  گســترده تری  پیشــنهادات  می تواننــد  نیــز   )R&M(
ــر  ــال حاض ــه در ح ــن کارخان ــند. ای ــته باش ــازار داش ــه ب ــه ب ارائ

ــه  ــد ک ــد می کن ــی تولی ــتاندارد جهان ــا اس ــب ب ــای نص کابل ه
بــدون ژل بــوده و در سراســر طــول خــود ضــد آب هســتند. ایــن 
 central( ــزی ــوب مرک ــوز تی ــای ل ــد از: کابل ه ــا عبارتن کابل ه
ــته ای  ــوب رش ــوز تی ــای ل ــر و کابل ه ــا 2۴ فیب loose tube( ب
ــا  ــدام از آنه ــه هرک ــته ک ــا 12 دس )stranded loose tube( ب

ــتند. ــر هس ــر 1۴۴ فیب ــارت دیگ ــه عب ــر ب دارای 12 فیب

کابل های لوز تیوب )loose tube( بدون ژل
کـابـــل های نصب بـه راحتی مـــی توانند با پـنل هـای آر انـد ام

و   UniRack2 ماننــد  نــوری  فیبــر  ماژول هــای  و   )R&M(
ــل  ــرای کاب ــد ب ــوالت جدی ــوند. محص ــب ش Fiberliners ترکی
ــال  ــوان مث ــه عن ــرون ب ــای بی ــاه در فض ــیرهای کوت ــی مس کش
ــالف ــد ام )R&M( غ ــت. آر ان ــب اس ــگاه مناس ــک دانش در ی

ــوژن صفــر(  ــر آتــش ، دود کــم ، هال FRLSZH )مقاومــت در براب
ــی در  ــه راحت ــد ب ــه آب نتوان ــت ک ــاخته اس ــه ای س ــه گون را ب
ــن  ــه ممک ــی ک ــه آب ــوذ هرگون ــع از نف ــک مان ــد. ی ــوذ کن آن نف
اســت در هــر عمقــی و در راســتای طولــی بــه کابــل نفــود کنــد، 
ــوز  ــالف، ل ــر غ ــه ای در زی ــته های شیش ــد. رش ــری می کن جلوگی

تیوب هــا را از جونــدگان نیــز محافظــت می کننــد.

ــدون ژل  ــوز تیــوب )loose tube( خشــک و ب ــن کابل هــای ل ای
ــه  ــت ک ــر الزم نیس ــد. دیگ ــان دارن ــرای نصاب ــادی ب ــای زی مزای
ژل هــای اضافــی را پــاک کننــد یــا جریــان آن را متوقــف کننــد. 
ــن باعــث صرفــه جویــی در وقــت شــده و عمیــات نصــب را ای

لذت بخش تر می کند.

دسترسی به حداکثر کیفیت از یک منبع واحد
آر انــد ام )R&M( راهکارهــای جدیــدی را بــرای توزیــع کابل هــا 
ــای  ــا و فیبره ــا از پچ کورده ــن راهکاره ــد. در ای ــه می ده ارائ
ــا  ــا ب ــود. ایــن کابل ه ــتفاده می ش ــم و دارای بافــر اس متراک
ــتند  ــازگار هس ــد ام )R&M( س ــاالی آر ان ــای رده ب کانکتوره
ــه  ــا را ب ــی آن ه ــت، کارای ــر اف ــاندن مقادی ــل رس ــه حداق ــا ب و ب

ــاند. ــد می رس ــن ح باالتری

ــرای تولیدکننــدگان  ــات جدیــدی را ب ــازار امکان ــل در ب ــه کاب ارائ
کانکتورهــا ایجــاد می کنــد. هنگامــی کــه آنهــا کابل هــای آر انــد ام 
)R&M( را بــا کانکتــور ایــن شــرکت ترکیــب می کننــد، عملکــرد 

ــود را  ــوری خ ــر ن ــاخته فیب ــش س ــوالت پی ــای محص و کاربرده
ــا را  ــام این ه ــد تم ــدگان می توانن ــد. تولیدکنن ــش می دهن افزای
از یــک منبــع واحــد بــه دســت آورنــد، فراینــد مونتــاژ را ســاده 
کننــد، حجــم تولیــد را گســترش داده و نســبت بــه نیــاز مشــتری 

ــد. ــل کنن ــخگوتر عم ــر و پاس منعطف ت

گزینه های انتخاب بیشتر برای کابل های فیبر نوری
کابل های توزیع جدید شامل موارد زیر است:

کابل های لوز تیوب مرکزی )central loose tube( بدون ژل چند منظوره

کابل های لوز تیوب رشته ای )stranded loose tube( بدون ژل چند منظوره

فیبرهای دارای بافر در 12 رنگ

فیبرهای فشرده در 12 رنگ

پچ کوردهای Simplex )2 میلیمتر و 2.7 میلیمتر(

کابل های figure-8 زیپ کورد Duplex )2*۴.2 میلیمتر و 2.7*5.6 میلمیتر(

ــد ام  ــط آر ان ــاخته شــده توس ــر نــوری س ــه کابل هــای فیب عالقه منــدی ب
)R&M( در حــال گســترش اســت. ایــن شــرکت کــه از تولیدکننــدگان شــناخته 
ــرکای  ــدگان و ش ــدگان، تولیدکنن ــت، توزیع کنن ــبکه اس ــای ش ــده کابل ه ش
ــون ــد. اکن ــتیبانی می کن ــی پش ــای مختلف ــا روش ه ــدازی را ب ــب و راه ان نص
ــود  ــت خ ــه فعالی ــترش دامن ــال گس ــل در ح ــتر از قب ــد ام )R&M( بیش آر ان

اســت.

کابل های جدید_
 فرصت های جدید

اخبار
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ــورد شــبکه  ــا در م ــد ت ــن موضــوع شــرکت هــا را وادار می کن ای
ــود  ــا وج ــد. ب ــری کنن ــرعت تصمیم گی ــه س ــا ب ــاخت ه و زیرس
مشــکالت آشــکار چنیــن نــوع برنامــه ریــزی، مشــارکت آر انــد ام 
)R&M( وEnergy Group Networks  واقــع در کالیفرنیــا 
نشــان مــی دهــد کــه ایــن امــر مــی توانــد بــا موفقیــت هدایــت 

شــود.
بــه دلیــل محدودیت هــای زمانــی و تمایــل بــه حداکثــر 
ــه  ــگام برنام ــرژی در هن ــروه ان ــبکه های گ ــری، ش انعطاف پذی
ــدا  ــانتا کالرا، از ابت ــد OpenColo در س ــز داده جدی ــزی مرک ری
سیســتم کابــل کشــی را بــا جزئیــات کامــل فراخوانــی نکردنــد. 
ــت  ــا مدیری ــد ام ــاز ش ــال 201۸ آغ ــاخت در س ــات س عملی
ــل  ــکار کاب ــد راه ــد ام )R&M( می توان ــت آر ان ــان داش اطمین

ــد. ــه ده ــع ارائ ــه موق ــب را ب ــی مناس کش

 Netscale 72 شروع با
آر انــد ام )R&M( یــک زیرســاخت فیبــر نــوری و پلتفــرم 
ــی  ــد. در زمان ــه می کن ــد Netscale 72 را توصی ــع جدی توزی

کــه Energy Group Networks  نیــاز داشــت کــه رو بــه جلــو 
حرکــت کنــد، فقــط یــک نمونــه اولیــه در دســترس بــود. بــا ایــن 
ــا توجــه بــه آنچــه دیــده  حــال Energy Group Networks ب
ــت،  ــد ام )R&M( داش ــا آر ان ــه ب ــی ک ــل ارتباط ــه دلی ــود و ب ب
ــه  ــرای اینک ــد ام )R&M( ب ــفارش داد. آر ان Netscale 72 را س
بتوانــد طبــق برنامــه زمــان بنــدی ســاخت و ســاز پیــش بــرود، 
زودتــر از برنامــه شــروع بــه تولیــد محصــوالت کــرد. نمونــه ای از 
ایــن نــوع پیاده ســازی ســریع در Silicon Valley و بــه بهتریــن 

نحــو انجــام شــده اســت.

اکنــون مرکــز داده OpenColo مــی توانــد از تکنولــوژی توزیــع 
ــتفاده از  ــا اس ــد. ب ــتفاده کن ــده از روز اول اس ــا آین ــازگار ب س
ــد  ــا ح ــد ت ــوری می توان ــر ن ــی فیب ــل کش Netscale 72، کاب
ــل  ــاده قاب ــه س ــد مرحل ــط در چن ــود و فق ــم ش ــادی متراک زی
ــفه  ــن فلس ــت. Netscale 72 از چندی ــدی اس ــا و مقیاس بن ارتق
ــاری  ــن معم ــت، بزرگتری ــده اترن ــل های آین ــی، نس ــل کش کاب
leafspine و مدیریــت زیــر ســاخت دیجیتــال پشــتیبانی 

. می کنــد

ــا  ــه یکدیگــر اعتمــاد کــرده و ب هنگامــی کــه شــرکای تجــاری ب
ــل کشــی یــک مرکــز داده  هدف هــای یکســان کار می کننــد، کاب
ــی باشــد ــدازه کــه گســترده و دارای محدودیــت زمان هــر ان

ــرای اطالعــات بیشــتر در  ــه راحتــی اجــرا شــود . ب ــد ب مــی توان
ــه  ــایت opencolo.com مراجع ــه وبس ــورد  OpenColo ب م

ــد. کنی

Energy Group Networks )EGI(
)Energy Group Networks )EGI ، یـک شـرکت 

ارائـه دهنده خدمات میزبانی مستقر در کالیفرنیا است که 

از ســـال 200۳ در بازار ایاالت مـتحده فعالیت می کند. این 

شـرکت بر روی اجـرای مراکز داده پاسخگو برای الـزامات 

حـیاتی تجاری تـمرکز کـرده است. این خـدمات شـامل 

در حـال رشد مـقیاس پذیر است. EGI با ارائه دهـندگان 

 HE.net و  NTT ، GTT ،Cogent باالدسـتـی مانـنـد

همکاری می کند و این به EGI اجازه می دهد تا مســیریابی 

بین المللی ترافیک را تضمین کند.

هرچــه زودتــر یــک مرکــز داده راه انــدازی شــود ، زودتــر ارائــه دهنــده مــی توانــد درآمــد 
کســب کنــد.

:)Energy Group Networks( شبکه های گروه انرژی
سریع تر از همیشه

موفقیت
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