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XarxaOberta deCatalunyaیاXOCیکاپراتورمخابراتیواقع
با اپراتوردرسال2010تأسیسشدو این Cataloniaاسپانیااست. در
نوری برفیبر انتقالمبتنی پیادهسازییکشبکه برای Catalan دولت

قراردادبست.

نود 55 و کیلومتر 3800 طول به نوری فیبر شبکه یک دارای XOC
)node(فنیباتجهیزاتمخابراتیپسیوواکتیواست.

)wireless(درجوالی2018،یکیازاپراتورهایاصلیزیرساختبیسیم

مالکیتXOCراازطریقشرکتتابعهخود،TradiaTelecomبهدست

آورد.Cellnexاخیراًبیشتراز53000موقعیتدراروپاداشتهوتوانسته
خدماتیدرزمینهمحفظههایموردنیازبرایاپراتورهایارتباطاتموبایلی

ارائهدهد.ایناپراتورخدماتارتباطیرابرایبخشهایاتصالداده،انتشار

سمعیوبصری،شبکههایاورژانسیوامنیتی)محافظتعمومیوبازیابی

ارائه نیز )IoT( اشیاء اینترنت و هوشمند شهرهای ،)PPDR یا فاجعه

میدهد.باکسبمالکیتXOCکمپانیCellnexموقعیتخوددربخش

اتصاالتراتقویتکردهاست.

اهدافاصلی
باپهنای نوری پیادهسازییکشبکهمخابراتیفیبر ازاهدافاصلی یکی

Generalitat de موجود سایتهای اتصال امکان که باالست باند

وابسته آن به است ممکن که را مدیریتی آژانسهای و Catalunya
باشند،ممکنمیسازد.ازطرفدیگرشبکهبایدمطابقباشرایطمشخص

شدهتوسطادارهکلرقابتکمسیوناروپااجرا،تعمیرونگهداریومدیریت

شود.

XOCمبتنیبرکابلهایستونفقراتمتشکلاز96یا توپولوژیشبکه

مخابراتی گرههای که است )singlemode( تکحالته نوری فیبر 128

باشعاع اینکابلهامیتوانندمنطقهای بههممتصلمیکنند. را مختلفی

حداکثر100کیلومترراپوششدهند.لینکهایمختلفدرتوزیعکنندگان

فیبرنوریخاتمهیافتهوتجهیزاتانتقالنوروجمعآوریIPدراینگرهها

است، الزم خدمات ارائه که مختلف شهرداریهای در میشوند. نصب

شبکهتوزیعازستونفقراتیاگرههابهکاربراننهاییفرستادهمیشوند.

)بازار تنظیممیشود آن در پیادهسازیشده کهشبکه بازاری به توجه با

و دسترسی دارای که سرویسهای با مخابراتی اپراتورهای عمدهفروشی

ظرفیتباالهستند(میتوانتصورکردکهظرفیتموردنیازتوزیعکنندگان

فیبرنوریشرطمهمیبرایانتخابوپذیرشآنهانیست.

 PRIME ODF انتخاب

برای اپراتور XOC اسپانیا
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فیبرهای زنی خاتمه برای PRIMEODF همهکاره و فشرده ماژولهای
نوریمناسبهستند.آنهانصبوراهاندازیسریعوسادهرادرمحیطهای

شفافوهمچنیندرمکانهاییباتراکمفیبرباالفراهممیسازند.رویکرد

بتوان که میکند تضمین بودن ماژوالر و ابزار به نیاز بدون سیستم

راهاندازیرک و نصب داد. ارتقا بهراحتی را موجود زیرساختهایشبکه

19اینچیPRIMEازجلووکاربردماژوالرقابلیتجدیدیرابرایشبکه
XOCبهارمغانمیآوردوازنظرمشتریبسیارارزشمنداست.

باکمکR&Mباچالشهایجدیدروبروشوید
نوری فیبر مخابراتی شبکههای پیادهسازی برای CellnexTelecom
بایدباچالشهایجدیدیروبروشود.شبکههای5Gبهپهنایباندباالیی

برایانتقالاحتیاجدارندواتصالسایتهایتلفنهمراهبافیبرنورییک

اتفاقمعمولدرسالهایآیندهخواهدبود.داشتنیکخروجیباظرفیت

انتقالباالضروریاستتااپراتورهایتلفنهمراهبتوانندمکانهاییرابرای

زمینه، این در کنند. انتخاب خود رادیویی دسترسی تجهیزات و آنتنها

از مقیاسپذیر و اعتماد قابل جامع، فنی راهکار یک به دستیابی امکان

اهمیتویژهایبرایپیادهسازی،بهرهبرداری،مدیریتوتعمیرونگهداری

شبکهفیبرنوریپسیوبرخورداراستویکستوناساسیبرایتجاریسازی

بعدازآنمحسوبمیشود.

CellnexTelecomبههمراهXOCباپشتیبانیشرکایتکنولوژیخود
مانندآراندام)R&M(،ازداشتنراهکارهایسازگارباتکاملتکنولوژیو

نیازهایبازارآیندهمطمئنهستندوباچالشهایآیندهروبروخواهندشد.

)R&M(راهکارآراندام
رکهای19و21اینچی

ODFSCM
یونیرکوایزیرکفیبرنوری

Raceway
ماژولهایفیبرنوریHDوپنلیکیونیتی19اینچی

19ODFPRIMEاینچیقابلنصبوراهاندازیازجلو
MiniBreakoutSMSC/APCکابل
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فرودگاه در duty-free منطقه به درسال مسافر میلیون 90 آینده در

آنها برای ماندنی یاد به تجربهای و کرد خواهند استانبولسفر Grand
بعدی، LED،تصاویرسه نماهایعظیم ماند.آنهامیتوانند باقیخواهد

دیجیتال فروشگاههای و پیشرفته دیجیتالی تابلوهای دارای سیستمهای

رادرآنجاببینند.کابلکشیآراندام)R&M(تمامجاذبههایبزرگترین

منطقهduty-freeدرجهانرابههممتصلمیکندوازطریقشبکهبا
هممرتبطمیسازد.

خرید مراکز برای را خوبی فرصتهای UnifreeDutyFree کمپانی

شده، واقع )IGA( استانبول Grant ترمینال قلب در که مدرن بسیار

Unifree 56000 توسط شده اجرا فروشی مساحت است. کرده فراهم

مترمربعراپوششمیدهد.اززمانبازگشاییفرودگاهدرسال54،2018

فروشگاهبزرگازبرندهایمختلفبهاینمرکزمنتقلشدند.بیشتراز102

اینمرکزمدرنوجود نیزدر بامحصوالتمحلی بازار و بوتیکخصوصی

دارند.

دراینفروشگاهمشتریانمیتوانندپروفایلالکترونیکیداشتهباشندواز

اطالعاتمربوطبهپیشسفارشهاوتجزیهوتحلیلهایفروشگاهپشتیبانی

میشود.بنابرایننیازهایمشتریانمیتواندبهطوردیجیتالیودرنتیجه

انتخابکردیمچراکهیکراهکارمقرونبهصرفهوبهینهاستکهنیازهای

امروزوفردابرآوردهمیکند.«

شبکهبهطورکاملازمحصوالتآراندام)R&M(تشکیلشدهاست.این

ا،1000مترکابلفیبرنوری  Cat.6A شبکهشامل750000مترکابلمسی

پچ و پنل پچ ،Cat.6AEL ماژولهای ،Cat.6A پنل پچ OS2، 800
کوردهایفیبرنوریمیباشد.

باکانکتورFM45آراندام)R&M(کهقابلسربندیدرمحلپروژهاست،
IPنصابانقادربودندبهطورمنعطف2000دوربیننظارتیراکهمبتنیبر

است،مستقرکنند.

UnifreeDutyFree:مشتری
سازندهبزرگترینمنطقهdutyfreeدرفرودگاهGrandاستانبولتالش
Unifree.میکندتایکتجربهخریدمهیجرابرایمشتریانفراهمکند

DutyFreeبهکیفیتخدماتباال،برندهایانتخابشدهوپرسنلمؤدب
آنوابستهاست.شرکتترکیفروشگاههایdutyfreeرادرفرودگاهاز

Gebrسال1984اجراکردهاست.صاحباصلیآنشرکتتجاریآلمانی

dutyzoneکهچندینمنطقهHeinemannSE& Co. KG.است

وفروشگاهرادر78فرودگاهدر28کشوراجراکردهاست.

Ethernet/ایننوعتجربهخریدمبتنیبرتکنولوژی،بهیکزیرساخت

IPنیازداردکهبهطورکاماًلقابلاطمینانبتوانددادههاراتحتپوششقرار
دهد.UnifreeDutyFree،آراندام)R&M(رابهعنوانتهیهکننده
انتخابکردبهدلیلاینکهکابلکشیارائهشدهتوسطآنتمامیمشخصات

موردنیازرابهطورکاملبرآوردهساخت.آراندام)R&M(درحالحاضر

ساختمانفرودگاهراباکابلکشیساختاریافتهCat.6Aو15000پورت

شبکهتجهیزکردهاست.

ارائهسفارشاتشخصیسازیشدهدریافتشود.سیستمهای

عالئمدیجیتالیپیشرفتهبهمشتریاناینفرصترامیدهد

کهقبلازخریدساعتهایالکچری،جواهراتوکتوشلوار

آنهاراامتحانکنند.

UnifreeDutyFreeراهکاربرای
Unifree در اطالعات فناوری مدیر ،OsmanAyhan
DutyFreeمیگوید:»ماکابلکشیCat.6AUTPرا

فروشگاه های Duty Free در ابعاد جدید



گ
ماهنامه الوان م

Lavan Ertebat
گ

ماهنامه الوان م
Lavan Ertebat

OsmanAyhan،مدیرفناوریاطالعاتدرUnifreeDutyFreeمیگوید:»آراندام)R&M(بانوآوری،کیفیت،زمانتحویل
سریع،انعطافمتخصصانومحصوالتماژوالرخودشناختهمیشود.«اوهمچنینروحیهتیمیکارکنانآراندام)R&M(،پشتیبانیاداری

وعملکردنصابانآموزشدیدهآنرابهعنوانمزایایدیگراینشرکتمیداند.

تایید OsmanAyhan توصیهمیکند. کابلکشی عنوانیکشریک به را )R&M( ام اند آر فرودگاه، اطالعات فناوری دپارتمان

میکند:»آراندام)R&M(یکتکنولوژیبهینهرابرایفرودگاههاومناطقخردهفروشیبزرگارائهمیدهد.«

درکنارانتقالدادهگستردهبااترنت10گیگابیت،کابلکشیچندینصفحهنمایشوهمچنینبرنامههایکاربردیمتعددیرادرمنطقه

duty-freeپشتیبانیمیکند.ایستگاههایکاریاداری،تلفنهایVoice-over-IP،سیستمهایامنیتیوپرداختنیزبههممتصل
هستند.
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بانرمافزارجدیدinteliPhynet،مزاکزدادهآگاهی100درصدیازکابلکشیوشبکهخودپیدامیکنند.اماآراندام)R&M(بهبیشترازاینهافکر
میکندوچندینعملکرددیگررایکپارچهمیسازد.

مدیریتزیرساختدرمرکزداده؟اینکارمانندیککارقهرمانانهدریکجنگلغیرقابلنفوذبهنظرمیرسد.اماچهکسیبایددربارهمدیریتزیرساختها

بیشترازارائهدهندگانراهکارهایزیرساختیمانندآراندام)R&M(بداند؟مشتریانآراندام)R&M(کهبهinteliPhyاطمینانمیکنندازاین

درکبهرهمندمیشوند.

درکنارمستندسازیکلیهاتصاالتموجوددرمرکزداده،ایننرمافزارازمدیریتظرفیتنیزپشتیبانیمیکند.عملکردآنباعثمیشودبااستفادهاز

معیارهایخاصبهترینمکانرابراینصبدستگاههایجدیدپیداکنید.تصاویرگرافیکیاستفادهفعلیازمرکزدادهراتجسممیکنند.ایمیلهاییبه

صورتخودکارتولیدمیشوندودرموردعاملاختاللهشدارمیدهند.

مدیرانشبکهمیتوانندازتابعگزارشگیریاستفادهکنندتاثابتکنندکهآنهاازمنابعبهصورتبهینهاستفادهکردهوکیفیت،سازگاریوالزاماتخدمات

رابرآوردهمیسازند.

دادههایتعریفشدهتوسطکاربر
مدیرانمیتواننددادههایتعریفشدهتوسطکاربرمانندشمارهموجودیها،مدتوارانتییااسنادتعمیرونگهداریرادردستگاههایجداگانهذخیره

کنند.شبکهinteliPhyازایندادههابرایشناساییخودکاردستگاههاییکهقراردادوارانتیآنهابهزودیمنقضیمیشود،استفادهمیکند.تمپلیتها
ازقبلدادههاییمانندعملکرد،مصرف،وزنوسایزرادرخودجایدادهاند.آنهاهمچنینحاویاطالعاتیدرموردکارتها،ماژولها،اتصاالتشبکهو

منابعتغذیههستند.

به توان رامی اشیاءدیگر و محلدخیرهسازیپچکوردها،سرورها،سوئیچها

صورتدیجیتالیباشبکهinteliPhy netمشخصکرد.گزارشهایذخیره

میدهند. ارائه را موجودی به مربوط اطالعات دائمًا تعریفشده پیش از سازی

مقدار یک از موجودیها به مربوط اطالعات اینکه محض به inteliPhynet
معینکمترشود،ایمیلارسالمیکند.

inteliPhynetبهاستفادهازدستورالعملهایکاریساختاریافتهبرایکنترل
تغییراتوفرآیندهایتعمیرونگهداریتوسطشرکتها،ادارههاوتیمهاکمک

میکندوتأییدمیکندکهایندستورالعملهابهدرستیاجراشدهاندیانه.

نـرم افـزار جدید inteliPhy بـرای 

مدیریت زیرساخت های مراکز داده
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Gurugramهنددرآیندهیکشبکهگستردهفیبرنوریخواهد شهر

داشت.اینکشوردرحالتبدیلشدنبهیکشهرهوشمندپیچیدهاست

کهتوسطSterlitePowerوآراندام)R&M(پشتیبانیمیشود

آنها به و میکند درک را مشتری چالشهای )R&M( ام اند آر »تیم

را منحصربهفرد طراحی با خالقانه محصوالتی بهسرعت میدهد اطمینان

برایتحققاهدافپروژهودرزمانمحصوالترابهآنهامیرساند.«

SterlitePower-قائممقاممدیرعامل،MrNRPatilآقای
راهکارهای دهندهجهانی ارائه و دهنده توسعه یک SterlitePower
یکپارچهانتقالبرقاستکهازطریقمقابلهبامحدودیتهایکلیدیزمان،

متمرکز بخش این در پیچیده چالشهای به پرداختن در سرمایه و مکان

شدهاست.

شهر نیاز مورد دادههای از پشتیبانی برای Sterlite Power
Gurugramدرهند،برروییکزیرساختفیبرنوریدرسطحجهانی
را آن و کرده سرمایهگذاری وخصوصی عمومی بخش مشارکت طریق از

ایجادکردهاست.

GMDAباSterlitePower،بهعنوانبخشیازاینمدلمنحصربهفرد
)ادارهتوسعهشهریکالنشهر Gurugram(بهمنظورطراحی،ساخت،
تأمینمالی،بهرهبرداریوتعمیرونگهداریشبکهفیبردرونشهریهمکاری

در کیلومتری فیبر138 درحالساختشبکه SterlitePower کرد.
Gurugramاستکههمشبکهاصلیوهماتصاالتآخرینکیلومتررا
SterlitePower.برایپشتیبانیازنیازهایارتباطیشهردربرمیگیرد

بهمدت21سالاینشبکهرامدیریتونگهداریخواهدکرد.

Polaris-boxوPRIMEODF:راهکار
به و است شناختهشده درصنعت نوآوری دلیل به  SterlitePower
دنبالراهکاریبراینصبوراهاندازیشبکههایپیچیدهومتراکمفیبرنوری

درنودهایشلوغاستکهنیازبهمدیریتکابلونظارتبرشبکهدارند.

و پیوست SterlitePower به هند )R&M( ام اند آر 2019 سال در

تعدادتوزیعکنندگانومحفظههایموردنیازپروژهرادرمدتکوتاهیدر

اختیارآنهاقرارداد.آنهابااینراهکارموفقشدندشبکهرادربازهزمانی

دلخواهاجراکنند.

برایسهسایت،SterlitePowerفریمتوزیعPRIMEODFراکهدر

سال2019واردبازارشد،انتخابکرد.ازاینمحصولبرایمتراکمکردن،

استفاده نوری فیبر زیرساخت بر %100 مانیتورینگ از اطمینان و توزیع

میشود.

16SterlitePowerرادرساختمانهایدولتیاجرا ،Polarisbox
کردکهمتناسببانیازآنهااستوکاماًلمحکم،قابلقفلکردن،ضدآب

وجمعوجوراست.شرطمهمدیگرتعبیهماژولهایاسپالیسواسپلیتر

داخلمحفظههادرکناریکدیگربااینراهکاربرآوردهشد.

GMDAقصدداردازطریقاینشبکهفیبرنوریتازهایجاد
پلیس، ایستگاههای ازجمله 160دفتردولتی از بیش شده،

بیمارستانهایعمومیومراکزتجاریرابهیکمرکزکنترل

یکپارچهمتصلکند.اینشبکههمچنینبهمدیریتترافیک،

ضایعاتجامد،امالکوسوابقاراضیوکیفیتآبوهواکمک

خواهدکرد.GMDAازدادههایبالدرنگبرایتصمیمگیری

سریعوهماهنگماشینآالتدولتیاستفادهخواهدکرد.

ایجاد زیرساخت های ارتباطی حیاتی یک شهر هوشمند




