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)دیتاسنترها(وشبکههای مراکزداده از زیادی تعداد اخیر، درچندسال

تعداد کردهاند. مسی کشی کابل رده باالترین با کار به شروع ساختمانی

آنهاروزبهروزدرحالافزایشاست.درنتیجهبههنگامسنجشاتصاالت

در تا باشید همراه ارتباط الوان با است. الزم بیشتری احتیاط Cat.8.1
موردجزییاتاینکابلهابیشتربدانید.

وقتیکهکابلکشیبهطورکاملانجاممیشود،سنجشهایانجامشدهدر

بهشمارمیرودکه فعالیتهایروزمره از براینصابانبخشی محلپروژه

بستگیبهردهکابلکشی )I/Cat. 8.1 Class(ندارد.درواقعاینفرآیند
شبیههمانفرآیندیاستکهبرایکابلکشیهایباردههایپایینتریعنی

EA، EوDهمانجاممیشود.

بااینوجود Cat.8.1 یاClass Iمانعبلندتریبهحسابمیآید.فرکانس
انتقالمجاز2گیگاهرتز،چهاربرابرباالترازفرکانسردهپایینتریعنیرده

EAاست

فرآیندهایمتفاوتسنجشکدامهاهستند؟
سنجشهایمحلپروژهبرایردهIمیتواندبهدوروشانجامشود:

با نصب کابلهای :)permanent link( دائمی  لینک یک عنوان به

کانکشنماژولهادردوانتهایآنها

 )permanent link(لینکدائمی:)Channel(بهعنوانیککانال

بهعالوهپچکورددردوانتهایآنها

 ،)permanent link( دائمی  لینکهای هنگامسنجش

به آنها هستند. اتصال از بخشی تست دستگاه پالگهای

میگذارند. نتایج بر مهمی تأثیر ماژولها کانکشن همراه

پالگهایتستکهتوسطسازندگانمختلفتولیدمیشوند

را متفاوتی نتایج ولی هستند استانداردها مطابق ظاهر به

 Cat.8.1 )ClassیاIنشانمیدهند.فرکانسباالدررده

I/Cat. 8.1(اثراتراتشدیدمیکند.

هنگامسنجشکانال،پچکوردهایواقعیبرایچککردنمورداستفادهقرار

میگیرند.مزایایاینروشایناستکهسنجشهافقطقسمتهایواقعی

سیستمکابلکشیرادربرمیگیرد.تأثیراتصاالتابرازتستباپچکوردها

ازنظرریاضیحذفمیشود.همهتولیدکنندگاندستگاههاالگوریتمهای

کیفیت میتواند که میدهند قرار استفاده مورد موضوع این برای را خود

سنجشهاراتحتتأثیرقرارر

وماژولهایتست انتقال،پالگها پارامترهای برای استانداردهایمربوطه

ویژهایرابهکارمیبرند.بههرحالبهدلیلفرکانسهایباالتکمیلکردن

فرآینددشواراستوبهطورقابلمالحظهایبینکانکتورهایبابرندیکسان

از کدام هر که موجودهستند بازار در تغییرمیکند.پالگهایتست نیز

آنهاعملکردمتفاوتیدارندوتأثیرچشمگیریبرسنجشلینکهایدائمی

دارند.

بههمیندلیلبههنگامسنجشکابلکشیردهI،آراندام)R&M(فقط

پیکربندیکانالهاییباپچکوردهایمخصوصوپالگهایموردتأییدخود

رامیپذیرد.اینتنهاروشیاستکهبتوانتفاوتموجودرابهیکسطح

قابلقبولکاهشداد.آراندام)R&M(انجامدوسنجشراتوصیهمیکند:

.Cat.6A1.8ویکیبرای.Catیکیبرای

با کابل های Cat.8.1 خیال خودتان را راحت کنید!
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Cat.8.1تکمیلمیشود
آراندام )R&M(پیشگامیبرایاینجهشکوانتومیدرکابلکشیمسیاست.درسال2019آراندام )R&M(ازاولینتولیدکنندگان
Cat. 8.2-S/یککابلنصب،Cat. 8.1بود.اینسیستمشاملکانکشنماژولCat. 8.1برایمعرفییکسیستمکاملکابلکشی

ANSI/TIA 568.2-وIرده،ISO/IEC 11801ویکابزارنصباست.لینکهایدائمیمنطبقبااستانداردمیتوانندمطابقباFTP
D،رده8،باکابلوماژولتولیدشوند.محصوالت Cat. 8.1 محصوالتجهانیوسازگارباردههایقبلیهستند.
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با سیستمهای تامینکننده و دهنده ،توسعه ام اند آر سوئیسی شرکت

برای خود بازار انداز چشم دیگر بار شبکه، زیرساختهای کابلی کیفیِت

سال2020راارائهمیدهد.

مادرمقالهاخیرخودبانام»ترندهاییبرایسال2020«،چندینپیشرفت

بیایید دادیم. شرح کامل طور به را DC و LAN عمومی، شبکههای در

نگاهیدقیقتربهچالشها،ترندهاوشایدازهمهمهمترراهحلهاداشته

باشیم.

سرویسهایابری)cloud(،فیبرِکشیخانهها،5G، loTوساختمانهای

5G تلفنهای داد. تغییرخواهند را اندازشبکه هوشمند،همچنانچشم

بیشتریواردبازارخواهندشدکهطبیعتًاافزایشتقاضابرایپهنایباندرا

بهدنبالخواهندداشت.نسلجدیدنقاطدسترسیWLANهماکنوندر

دسترسهستند.بهزودی،تلفنهایهوشمندجدیدازتولیدکنندگانیمثل

اپلوسامسونگکهازطریقوایفای6فعالشدهاند،موجبافزایشتقاضا

برایپهنایباندبیشتروپشتیبانیخواهندشد.

زیرساختهاِی به نیاز از ناشی توجهی قابل حد تا LAN ترندهای

ساختمانهایهوشمندهستندکهبراساسیکطیفگستردهازعملکردها

برروییکشبکههمگرا،مشاهدهومدیریتمیشوند.نیازهستکهاین

شبکهقادربهبرقرسانیبهشمارزیادیازدستگاههایکنترلازراهدور

)جمعآوریوپردازشدادهها(مانندسنسورهاوتجهیزاتجانبیباشد.در

یکحالتایدهآل،دادهوقدرت،بهصورتیکپارچههستندکهبارویکرد

»همهچیزازطریقIP«امکانپذیراست.

IPانتقالمبتنیبر:SinglePairEthernet)SPE(E

یکنواخت،کاربردیومستقلازسازنده

چشماندازارتباطاتبااستفادهازIPبهعنوانیکمدیوم

در فزایندهای طور به قدیمی، ناهمگون سیستمهای برای

حالاستانداردویکپارچهشدناست.آراندامازنزدیکدر

Single Pair Ethernet )SPE(e ایناستانداردسازی
درگیربودهوایننوعارتباطاترابهعنوانیکفناوریمهم

درآینده،بهعنوانمثال،دریکساختمانهوشمندوصنعت)4.0(،میبیند.

فیلدباسهایسنتی، برایجایگزینی کاربری رابط بدون SPE از استفاده
شبکههای نیاز مورد باالِی تراکم اتصاالت تئوریهای تحقق به میتواند

با SPE نماید. سادهتر و سریعتر را نصب و کند کمک آینده و امروزی

تا پیوند15 ومحدوده کارمیکند  1000BASE-T1 تا   10BASE-T1
همچنین میدهد. ارئه را ثانیه بر گیگابیت 1 سرعت حداکثر با متر 1000

 DataLine از  بیش توان با وات 50 تا را ترمینال تجهیزات میتواند

PoDL)e(تهیهکند.

تابیده هم به زوجسیم ازیک ، xBASE-T1 پروتکلهای  پایه بر SPE
برایانتقالدادهاستفادهمیکند.LANبهیککابلدوهستهایباریکبا

کانکتورهایکوچکشده،فشردهمیشودوافزایشچشمگیرتراکماتصاالت

ترمینال)خروجی(راممکنمیسازد.قطعاتITوفیلدباسیکپارچهشده،

عملیاتی مخارج و مواد هزینه و شده سادهسازی آنها نگهداری و نصب

نقاط رویکرد این کابلکشیسنتیشبکه، با مقایسه در یافتهاند. کاهش

اتصالباالتریراارائهمیدهد.اتصالبهشبکهLANباسوئیچهایمرکزی

درتوزیعکنندهکفیاسوئیچهایتوزیعشدهدرناحیهخروجیسرویس،

بهانجاممیرسد.

Ethernet/ IPمقادیرزیادیداده)پیچیده(راسریعترازسیستمهای
فیلدباسمنتقلمیکندوامکانجمعآوریوتوزیعاطالعاتازکلشبکهرا

فراهممیکند.همافزاییها،هزینههایعملیاتیراکاهشمیدهندومیتوان

محصوالتاستانداردرافارغازتولیدکنندهمورداستفادهقرارداد.

»AlloverIP«:رویکردییکپارچهبرایشبکهسازیساختمانهای
هوشمند

آراندام،LANوکابلکشی Ethernet / IP رابافناوریهایمرتبط

اترنت و )PoE(  شبکه کابل روی بر برق انتقال بیسیم، LAN مانند

اتوماسیون ،Allover IP رویکرد است. داده پیوند هم به جفت، تک

ساختمانهایهوشمندراقادرمیسازدتامنحصراازپروتکلاینترنتبهره

ببرند.اینکارموجبفراهمآوردنسطحباالییازاستاندارد،دردسترس

همه آنچه باید درباره ترندهای 2020 

شبکه های محلی و راه حل ها بدانید
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برای اتصالدستگاهها منطقه، توسعهمیدهد.دریک )مناطق(، zones
ساختناتوماسیونازطریقپیش-اتصاِلنقاطاتصالهوایی،امکانپذیر

شدن دیجیتالی روش از میتوانند مستاجرین یا امالک مشاوران است.

»PlugandPlay«کهدرراستایاهداف،بدونمانع،سریعوکمهزینه
است،استفادهکنند.

تمامآنچهکهنیازاست،وصلکردنسوئیچهایشبکه،سنسورها،کنترلها،

اتصال PoE است. ساختمان خدمات سایر و WLAN دسترسی نقاط

کاربریهارافقطبایککابلممکنساختهاست.کنتاکتهاوکانکتورهای

آراندامبرایارائهچنینخدماتیآمادههستند.پکیجR&Mشبکهنوری

نوری فیبر کشی کابل این میکند. پشتیبانی هم را )POLAN( پسیو

برایسیستمهایگستردهایهمچونفرودگاهها،مراکزخرید،پناهگاههاو

هتلها،بهمساحتچندینمایلپهنایباندنامحدودارائهمیدهد.

معرفیشبکههایهوشمندهمگرابهاینمعناستکهفناوریهاوبرنامههای

ساختمان، فضای هوشمند مدیریت مانند میتوانند انرژی، ذخیره جدید

LEDمیتواندروشناییPoE.معرفیشوندLEDمنابعوصنعتروشنایی

را نورافکن هر ، IP آدرس طریق از و کرده تامین ساختمانها کل در را

آدرسدهیکند.شرکتهایزیرساختمیتواننددستگاههایبیشتریرا

بایکدیگردرسیستمخودادغامکنندوازشبکهیکپارچهاستفادهببرند.

دراینمقالهومقالهقبلیالوانارتباطدرموردترندهای2020تالشکردیم

تمامیترندهاوراهکارهارابررسیکنیم.کدامترندبیشترتوجهشمارابه

خودشجلبکرد؟درموردکدامیکسوالدارید؟سواالتتانرامطرحکنید

تابیشتردرموردشحرفبزنیم.

و فیزیکی ارتباط الیهی یک ایجاد با LAN بودن اطمینان قابل و بودن

انتقالبرقبررویکابلشبکهمیشود.

دستگاههاوشبکههایIPبههمانزبان»endtoend«صحبتمیکنند
طریق از مثال، )برای عاملها سیستم سرورها، میان در ترجمه به نیاز و

دروازهها(کابلکشیودستگاههایخروجیندارند.ساختمانهارامیتوان

بهصورتدیجیتالیوصلوکنترلکرد.

SPEبرایاتصالشمارزیادیازسنسورهایکوچکومحرک،بسیارایدهآل
است.ازاینگذشته،دستگاههاوسیستمهاییکهبافنآوریاترنت/آیپی

بهصرفههستند.نسخهفعلیپروتکل ارزانومقرون کارمیکنند،نسبتا

اینترنت)IPv6(بهصورتتئوریمیتواندحدود1500آدرسIPدرهرمتر

مربعاختصاصدهد،امادرعملهیچمحدودیتیبرایتعداددستگاههایی

کهمیتوانبهآنهاآدرسداد،وجودندارد.توپولوژیستارهای،شمارنقاط

را IP شبکههای عملیاتی بودن اطمینان قابل و میدهد کاهش را اتصال

امنیت ،IP در هویت احراز افدامات و دسترسی کنترل میدهد. بهبود

اتوماسیونساخترابهترمیکند.

سقفدیجیتال
از ومستقل کاربریخنثی نظر از باید کابلکشیساختمانهایهوشمند

،IPسازندهباشند.ترکیبکابلکشیساختیافتهبرایشبکههایدادهبا

»AlloverIP«یکراهحلعالیبرایاینمسالهاست.همچنینسیستم

رویکرد،شبکه این میسازد. ممکن را ام اند آر دیجیتال« »سقف مفهوم

بهاصطالح دادهراازطریقکلسقفساختمانبهصورت»النهزنبوری«
گ
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دیتاسنترها و زلزله | پیشگیری بهتر از درمان
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طول در عبارت ترسناکترین شاید کلمه سه این تهران. احتمالی زلزله

زندگیهرفردتهرانیباشد.بنابرگفتهویکیپدیا»مطالعهایجدیددرسال

بینسالهای تهران زلزلهایشدیددر امکانوقوع 1397نشاندادهکه

احتمالی تلفات و خرابیها از جدا دارد. وجود خورشیدی 1409 تا 1403

انسانی،زمینلرزهمیتواندتبعاتیداشتهباشدکهادامهحیاتانسانرادر

عصردیجیتالبامشکالتجدیمواجهکند.باالوانارتباطهمراهباشیدتا

خرابیهایزلزلهراازمنظریدیگربررسیکنیم.

نیمهدولتی دولتی، سازمانهای بیشتر سرورهای داشتن قرار به توجه با

از مراکزی فعالیت اینکه پیشبینی تهران دیتاسنترهای در خصوصی و

بورس، بیمهها، بیمارستانها، آموزشی، و دانشگاهی مراکز بانکها، قبیل

تاکسیهایاینترنتیو...بعدازوقوعزلزلهایشدیددرتهرانبامشکالت

جدیمواجهشوددورازانتظارنیست.

شماهمچنینمیتوانیدمطلب»دیتاسنتر،تاریخچهوتعاریفآن«را
مطالعهکنید.

زلزلهشدید،توهمیاواقعیت؟
تهران جنوب گسل دارد. امتداد لواسانات تا کرج از تهران شمال گسل

7.6 تا 7 بین زلزله قابلیت جنوبی ری وگسل ریشمالی همانگسل یا

تا دماوند و فیروزکوه سمت از که مشاء-فشم گسل داراست. را ریشتر

محدودهکندوانامتدادیافتهوطولآنحداقل200تا300کیلومتراست

در تهران است.گسلشمال ریشتر 7 از بیش زلزله برای توانمندیاش و

لواساناتولشکرکازهمینگسلانشعابیافتهوثابتشده

کهدرطولتاریخ10هزارسالهگذشته،اینگسلبارهافعال

بودهاستودرتاریخ19اردیبهشت1399ساعت00:48بامداد

پساز190سالمجدداًاینگسلفعالشدوزلزلهایبهقدرت

5٫1ریشتررابهوجودآورد.مردمپسازوقوعزلزلهساعتها

دربیرونازخانهودرمحیطبازماندندوعدهایترجیحدادند

شبرابههمراهخانوادهدرماشینهایخودسپریکنند.این

باربهخیرگذشتاماآیاکسیمیتواندادعاکنددیگرخطری

بهنامزلزلهتهران)مرکزنگهداریبسیاریازدیتاسنترهایمهمکشور(را

تهدیدنمیکند؟

دیتاسنترهادرمواقعوقوعزلزله
دیتاسنترهاییکهبرایوقوعزلزلهبزرگآمادهنباشند،بهراحتیازاتاقی

باردیفههایمنظمیازسرورتبدیلبهخرابهمیشوند.رکهایسروریکی

پسازدیگریمثلدومینوبررویرکهایدیگرمیافتند،اتصاالتشبکه

بامشکلمواجهمیشوندوتجهیزاتآسیبمیبینند.دیتاسنترهاییکهدر

مناطقپرخطرازنظرزلزله)مثلتهران(قراردارند،خساراتمالیزیادیبه

همراهخواهدداشت.هرگونهشتابخارجیغیرمنتظرهمستعدآناست

ارتعاش ایجادکننده منابعمختلف بزند. دادهآسیب مراکز دادههای به که

مانندساختمانسازی،خطوطراهآهنوحتیترافیکهایسنگینمیتواند

اطالعاتموجوددردیتاسنترهاراازبینببرد،قطعًازلزلههمهمیناثراترا

درپیخواهدداشت.

حالپاسخبهاینسوالضروریبهنظرمیرسد:چنددرصدازدیتاسنترهای

زلزلههایشدید( )مخصوصا زلزله برابر در تهران در استراتژیک و حیاتی

از درصد چند دارد؟ وجود مستنداتی زمینه این در آیا هستند؟ مقاوم

میدهند، انجام آنالین مردمخدماترسانی به که مهمکشور سازمانهای

درسایرشهرهایکشورهمسروردارند،آیادیتاسنترهایآنهاایمناست؟

دراینجاستکهبایدبحثمقاومسازیدیتاسنترهادربرابرزلزلهبیشاز

پیشمهممیشود.

مقاومسازیدیتاسنترهادربرابرزلزله
تهران، شهر جمله از و کشور مختلف مناطق بودن زلزلهخیر به توجه با

منطقیاستکهسازمانهایبزرگ)چهآنهاییکهدیتاسنتردارندوچه

کنند فکر جدیدی روشهای به میسازند( جدید دیتاسنتر که آنهایی

کهاینسازههایمهمرادربرابرارتعاشاتناشیاززمینلرزهمقاومکنند.

برابر برایمقاومکردنساختمانهادر تکنیکهایساختوسازجدیدی

زلزلهبهکارگرفتهمیشوند.

دیتاسنترها و زلزله | پیشگیری بهتر از درمان
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خدمات | سنترها دیتا امنیت « مطلب اسم آن در و شود باز باکس یک

فونت )با شود آورده میدارند؟« نگه ایمن را شما فایلهای چگونه ابر

»امنیت مطلب شکلی: این مثال شود. لینکدهی مطلب آن به و درشت(

دیتاسنترها.....«رامطالعهکنید.

متاسفانهبسیاریازساختمانهاییکهدرکشورمانبرایاحداثدیتاسنتر

شایسته و الزم امنیت از و هستند قدیمی گرفتهاند، قرار استفاده مورد

برخوردارنیستند.یکیازاقداماتالزمایناستکهمحلهایدیتاسنترها

ازنزدیکتوسطتیمهایتخصصیومتخصصینزلزلهشناسبررسیشوند

ودرصورتیکهنتایجحاصلازلرزهسنجی)آزمایشمقاومتسازهدربرابر

بنا مقاومسازی برای الزم اقدامات نباشد، استاندارد و مناسب زمینلرزه(

صورتبگیرد.یکیازنکاتخیلیپایهایدراینزمینهایناستکهاگراتاق

سروردرمکانیغیرازپایینترینطبقهسازهباشد،مقاومسازیرابایدازپی

آغازکردکهخودمستلزمهزینههایهنگفتاست.

شماهمچنینمیتوانیدمطلب»اتاقسرورواستانداردهایآن«را
مطالعهکنید.

مراحلمقاومسازیساختماندیتاسنتر
 l دیوارهاتارسیدنبهسطحآجریتراشیدهمیشود.

l سوراخهاومنافذحتیاالمکانپرمیشوند.

l سطوحمختلفبایکالیهسیمانیپرمیشود.

الیه روی حریق گسترش از جلوگیری برای ضدآتش مواد از الیهای  l

سیمانیکشیدهمیشود.

l مسیرگذاریکفوسقفبرایعبورلولههایاطفایحریق،شبکهوبرق

اجرامیشود.

و

l آهنگذاریوستونگذاریاجرامیشود.

l شبکههایفلزینصبورویآنهاگچکاریصورتمیگیرد.

l بعدازخشکشدنگچرویآنباالیهضدآتشاپوکسیپوشاندهمیشود.

و تعمیر هنگام در که چیز 5 « مطلب اسم آن در و شود باز باکس یک

مطلب به و شود آورده باشید« داشته خاطر به باید داده مراکز نگهداری

مربوطهلینکدهیانجامشود.

کالمآخر
مسلمامقاومسازیدیتاسنتردربرابرزلزلهکارسادهاینخواهدبودوبرای

اجراییشدنآننیازبهاستفادهازمتخصصینوصرفهزینههایهنگفت

است.درهمینرابطهدرسال1396سمینارییکروزهباعنوان»مقاومسازی

مراکزدادهدربرابرزلزلهباهدفبررسیاثراتزلزلهدرشبکههایارتباطی«

توسطستادتوسعهفناوریاطالعاتوارتباطاتفضایمجازیمعاونتعلمی

برگزار ازکشوراسپانیا باحضورمهمانانی و ریاستجمهوری

شدامامتاسفانهخروجیمشخصینداشتوادامهدارهمنبود.

حاالوباوقوعزلزلهاخیرتهراندوبارهزنگخظربهصدادر

آمدهاست.امنیتدیتاسنترهارابایدجدیتربگیریم.اگردر

الوان با دارید سوالی دیتاسنترها مقاومسازی و ایمن زمینه

زمان سریعترین در ما کارشناسان تا بگیرید تماس ارتباط

ندارید گرفتن تماس به عالقهای اگر باشند. شما پاسخگوی

منتظرکامنتشماهستیم.
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شبکه های فیبر نوری | پایه های بنیادی یک شهر هوشمند

هوشمندسازیوشهرنشینی،دومگاترندیهستندکهدرحالتغییردادن

و هستند توسعه و رشد حال در فزایندهای طور به شهرها هستند. دنیا

سرعت شهرها گسترش از هوشمندسازی امروز، دنیای در گفت میتوان

شهرها به میتوانند داده شبکههای و اتصاالت است. کرده پیدا بیشتری

کمککنندتاازتکنولوژیدیجیتالبرایپشتیبانیازاموراتمتنوعخود

استفادهکنند.بنابراینرویکردمنطقیایناستکهمطمئنشویمدرآینده

زیرساختهابرایپذیرشاینوظایفجدیدآمادههستندیاخیر؟باالوان

راهکار و زمینه این در رو پیش چالشهای درباره تا باشید همراه ارتباط

سازگاریباآنهابیشترآشناشوید.

بهگفتهسازمانملل،بیشازنصفجمعیتجهاندرشهرهازندگیمیکنند.

وفق آینده چالشهای با را خود باید شهری مسووالن و مدیران تنها نه

دهندبلکهخدماتشهری،اپراتورهایشبکههایمخابراتی،بیمارستانها،

حتی و تسهیالت مدیریت تجارت،صنعت، حملونقلشهری، شرکتهای

اداراتپلیسهمتحتتأثیرقرارمیگیرند.یکاصلساده:جمعیتبیشتر،

بهترافیکداده، نتیجه بهدنبالداردودر را اقتصادیبیشتری مشکالت

انرژی،خدمات،هزینهوتاسیساتارتباطیبیشترینیازدارد.

شهرهاچگونهمیتوانندازعهدهاینچالشهابربیایند؟جواباینسؤال

اینزمینه چیزینیستجز»هوشمندسازی«.مدلهاوتعاریفزیادیدر

متفاوتی تکنولوژی دنیاهای مورد در هوشمندسازی ظاهر در دارد. وجود

صحبتمیکندکهمیتوانندتأثیرچشمگیریبررویهمداشتهباشند.

زندگیباکیفیتبیشتر
بتوانندپیشرفتجهان امیدوارند برنامهریزانشهری و  تصمیمگیرندگان

آیندهراباهوشمندسازیمدیریتکنند.درواقعآنهابایدبررویتصمیماتی

از منطقیتر استفاده اطالعات، جریان سریعتر انتقال که شوند متمرکز

دادههاودرنتیجهشهرهایهوشمندتریرابههمراهداشتهباشند.اخیراً

هوشمند شهر هفته و بارسلونا در هوشمند شهر نمایشگاه جهانی کنگره

درسیدنینیزپیشبینیهایموجوددراینزمینهراتأییدکردهاند.ازماه

اکتبر،نمایشگاه2020دردبییکمدلواقعیبرایساختمانهاوشهرهای

هوشمندخواهدبود.همهوهمهاینهانشانازایندارندکهجهانبهسمت

»زندگیباکیفیتتر«حرکتمیکند.

اهدافزیادیایدهشهرهوشمندرامحققمیسازند.شهرهامیخواهند:

 l شبکهبهتریرابرایمردم،شرکتهاوآموزشفراهمکنند.

 l کیفیتزندگی،امنیتوخدماتراباالببرند.

 l وظایفمدیریتیواجراییرابهصورتخودکارانجامدهند.

 l استفادهازمنابعرابهبودبدهند.

انجمنجهانیمکنزی30شاخصرابرایکیفیتزندگیشهریموردبررسی

قراردادهوبهایننتیجهرسیدهاستکهتکنولوژیهایهوشمندمیتوانند

هریکازاینشاخصهارا10تا30درصدبهبودبخشند.
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جستجویهوشمندبراییکپارکینگ
حال در دنیا سراسر در هیجانانگیز کاربردی برنامه و تکنولوژی چندین

آزمایشهستندوتعدادیازآنهانیزهمیناالندرحالاستفادههستند.

درادامهبهبرخیازایننمونههااشارهشدهاست:

سریع خیلی  را انرژی و آب مصرف و هوا کیفیت هوشمند شهرهای  l  

کنترلمیکنندوآنهاراتحتتأثیرقرارمیدهند.اینتکنولوژیهماکنون

درشهرآمسترداممورداستفادهقرارگرفتهاست.

 l شهرهاییمانندسانتاندردراسپانیابهطورخودکارترافیکرابااستفاده

ازعالئمدیجیتالهدایتمیکنند.اینکارگاهیاوقاتباعثمیشودافراد

زمانکمتریرابراییافتنمحلپارکماشینصرفکنندوبهاینترتیب

آنالیز بهینه، شهری مدیریت بهمنظور میتوانند دادهها این و میکنند

شوند.براییکپروژهدرکشورپرتغالبهنامPlanITValley،درنظر

400 از بیشتر ازساکنان هریک ازای به آینده در که است گرفتهشده

تصویر باعثمیشودیک موضوع این گیرد. قرار استفاده مورد سنسور

دیجیتالازاکوسیستمشهریتولیدشودوهمهمنابعدادهبهخوبیباهم

ارتباطبرقرارکنند.

کنترل دارند.یک نیاز اکوسیستمشهرهوشمند به ماشینهایخودران

خودکاربدوننقصبهتبادلبدونمحدودیتوسریعدادهها

باجادهها،زیرساختهاوسایرکاربرانجادههاوابستهاست

مبادله روزانه فرآیندهای طی در داده ترابایت چندین و

میشود.

تنهاشهرهابهاستانداردتلفنهمراه5Gوابستهنیستند.در

مقایسهباتکنولوژی 4G/LTEکهاخیراًمورداستفادهقرار
میگیرد،5Gسرعتترافیکدادههابینوسایلنقلیه،

حجمترافیککاهشمییابد.

تخلیه خدمات به میتوانند میشوند، پر زباله سطلهای هنگامیکه  l  

پسمانداطالعدهندودرنتیجهمسیررسیدنبهاینسطلهابهینهمیشود.

 l المپهایخیابانهاومحلشارژاسکوترهاوماشینهایالکترونیکیبا

استفادهازسنسورهایمحیطی،دوربینها،WiFiوآنتنهای5Gهوشمند
میشوند.

 l رباتهابرخیازوظایفسادهپلیسهارابرعهدهمیگیرند.اینمورددر

حالحاضردردبیمورداستفادهقرارگرفتهاست.

 l تکنولوژیواقعیتافزوده)AR(توریستهارادرکالنشهرهاراهنمایی

میکندواطالعاتیدرموردمکانیکهقصدبازدیدازآنرادارند،دراختیار

خیابانها، از را دادهها سنسور، میلیونها آینده در میدهد. قرار آنها

ساختمانهاواینترنتاشیاء)IoT(بررویفضایابری)cloud(بارگذاری
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برابرمیکند.برایموارد تا100 انواعمختلفکنترلکنندههارا50 تلفنهایهوشمند،ماشینها،مراکزداده)دیتاسنترها(،ساختمانها،سنسورهاو

قابلتصوردریکشهرهوشمند،5Gپاسخهایسریعوباتأخیربسیارپایینراممکنمیسازدوامکاناستفادهازدامنهفرکانسباالتررافراهمکرده

وظرفیتشبیهسازیهاراافزایشمیدهد.

یکیازپیشنیازهایرسیدنبهاینهدف،ازیکطرفایجادبستریاستکهتعدادسلولهایکوچکآندرمقایسهباپوششرادیوییامروزتقریبًا10

برابرباشد.بهویژهاینراهکاربایددرمراکزشهرهاییکهبهطورپیوستهدرحالگسترشهستند،پیادهسازیشود.ازطرفدیگر،فراهمسازیاتصاالت

فیبرنوریبینهمهاینآنتنهاوشبکهموجودوهمچنینتوسعهظرفیتشبکهمرکزینیزموردنیازاست.عالوهبراین،درتکنولوژیفیبرنوری،شبکه

بایدقادرباشدحجمعظیمیازدادههایشهرهایهوشمندوجمعیتروبهرشدآنهارامدیریتکند.
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