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شرکتالوانارتباطمفتخرکهاستازسال1387باهدفتامینبخشی

ازنیازشرکتهاوسازمانهابهرکهایاستانداردوباکیفیت،تولیدرک

هایژوانراآغازنمودهاست.رکهایژوانبادارابودنمشخصههایفنی

متعددبههمراهویژگیهایی،نظیرطراحیزیباومنحصربهفرد،تنوعدر

مدل،سایزولوازمجانبیمیتوانندگزینههایمناسبیدرهمهسازمانها

وشرکتهاباشند.

رکچیست؟

و هستند باخبر روزمره زندگی در شبکه اهمیت از افراد بیشتر امروزه

)LAN(دراکثراداراتوسازمانهاباآنسروکاردارند.یکشبکهمحلی

نوع هر در است. شده تشکیل مختلفی سختافزارهای و تجهیزات از

شبکهایبرایساماندهیومحافظتاینابزارها،نیازبهمحفظهایداریم

بهتر کارایی باعث فیزیکی صدمات از جلوگیری و مناسب تهویه با تا

سرورشود.اینمحفظهرکنامدارد.رکدرشبکهوIT،محفظهایاست

استوریج، مانندسرور، افزاری ماژولهایسخت و کابلها پچپنلها، که

سوییچوروترویوپیاسودیگرتجهیزاتشبکهدرآنجایمیگیرند.

نگهداری برای منسجمی طبقات امن، و مناسب فضایی در وسیله بدین

تجهیزاتشبکهفراهممیکندکههمازسرورمحافظتمیکندوهمجهت

تهویهوجلوگیریازصدماتفیزیکی،مانندضربهوفشاروکاراییبهتر

سرورآنرادرخودجایمیدهد.

مزایایرکشبکهوسرور

1.افزایشکارایی
شد. خواهد سیستمها عملکرد بهبود باعث هوا گردش

تهویه اگر و میکنند گرما تولید پردازشی سیستمهای

مناسبدرمحیطنگهداریآنهاانجامنگیرد،موجبافزایش

دمامیشودکهتاثیرمستقیمیبرسالمتوکاراییسیستم

تولید رک های ایرانی ژوان

خواهدگذاشت.کنترلدماورطوبتوگردوغبار،درداخلرکبسیار

راحتاست.رکمحفظهفلزیاستکهبهراحتیدمایآنباالمیروداما

داشتنتجهیزاتخنککنندهوفنمناسبرویآندرزمینهمدیریتدما

بسیارمفیدوکمککنندهمیباشد.اگرسروروتجهیزاتشبکهدرجای

خودمحکمنشوند،ممکناستبراساسجابجاییوچسبیدنبهدیوار،

گردشهوایمناسبیاتفاقنیفتد.پسرکهاهمسروروتجهیزاترادر

جایخودثابتنگهمیدارند،وهمگردشهوایمناسبیبرایتهویهفراهم

میکنند.باتهیهرکسرورهاییکهسیستمخنککننده)کولینگ(دارند،

میتوانیدتهویهبهتریفراهمکنید.

2.نگهداریراحتترازسروروتجهیزاتشبکه
یعنی، است برخیهمطبقاتشانکشویی برخیرکهاچرخدارهستند.

راحتترمیتوانیدبهسرورتاندسترسییابیدوالزمنیسترویسرور

انجام همچنین کند. اصابت طبقات و میز باالی به سرتان و شوید خم

تعمیراتوسرویسسختافزاری،زمانکمینیازداردوحتیممکناست

برمیزانهزینهایکهبهسرویسکارپرداختمیشودتاثیربگذارد.
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انتخابرکمناسب

رکباتماممزایاییداردتنوعزیادیهمداردوانتخابازبینتمامآنها،

انتخابسختیاست.امابهطورخالصهدانستندونکتهزیربهشماکمک

میکندتارکمناسبیبرایخودانتخابکنید.

• بتواندتجهیزاتیازتمامیبرندهارادرخودجایدهد
• براساسبودجهونیازهایتانرکسرورورکشبکهمناسبخودرا
انتخابکنیددرآخربایدبدانیدکهرکشبکهوسروربرایکسبوکارهای

روبهرشدواجباستچراکهروزبهروزبهتجهیزاتاضافهخواهدشدو

داشتنرکازبسیاریمشکالتجلوگیریخواهدکرد.

از محافظت و نگهداری برای شما که است محفظهای همان دقیقًا رک

از اینوسیله از استفاده با دیگر، عبارت به دارید. نیاز آن به تجهیزات

تجهیزاتدربرابرعواملبیرونیمانندضربهوفشارمحافظتکردهومانع

ازایجاداختاللدرعملکردهریکازآنهامیشوید.دراینمقالهبهاین

بایدرک پرداختیمکهرکچیستوچهمزایاییداردوچگونه موضوع

مناسبیبرایخریدپیداکنید.

نظموترتیبیکهرکشبکهبرایسروروتجهیزاتشبکهوکابلکشی

یابی، فیزیکی،سرعتعیب باعثسرعتدسترسی میکند، فراهم آنها

کابلهای و کابلهایشبکه تعمیرآنهامیشود. سرعتتستوسرعت

برقوسایرکابلهارامرتبکابلکشیمیکنیدبهطوریکهمشخصاست

هرکداممربوطبهکدامسختافزارشبکهاست.حتیازلیبلکابلشبکه

هممیتوانیددراینزمینهاستفادهکنیدکهاینکارباعثصرفهجوییدر

مصرفکابلهممیشود.

3.افزایشامنیت
باید که است مهمی نکته تجهیزاتشبکه، ازطریق بهشبکه دسترسی

با باشید. راداشته بهآنتوجهالزموکافی امنیتشبکهتان برایحفظ

استفادهازرکمناسببرایسروروسختافزارهایشبکه،الیهامنیتی

افراد دسترسی از جلوگیری میکنید. فراهم اطالعاتتان برای جدیدی

کاربردهایرکسرور مهمترین از تجهیزاتشبکه، و بهسرور غیرمجاز

به اتاقسرور براینظافت ورکشبکهاست.حتیکارمنداننظافتهم

تجهیزات و نگهداریسرور نخواهندداشت.همچنین سرورهادسترسی

ضربه از ناشی صدمات میشود باعث شبکه رک و سرور رک در شبکه

برای تری امن مکان و یابد کاهش بسیار زلزله مانند طبیعی بالیای و

تجهیزاتمانفراهمکند.



گ
ماهنامه الوان م

Lavan Ertebat

PassiveOpticalLANچیست؟

POL،شبکهمحلی)LAN(رابهسرعتنورمیرساند.دراینسیستمبه

انتقالشبکه ازکابلفیبرنوریدرکابلکشیافقیوپروتکل جایمس،

پسیوگیگابیت)GPON(استفادهمیکنندوGPONبرایارائهخدمات

استفادهمیشود. کاربرانسراسرجهان به تبلیغاتی و باندتجاری پهنای

برایشبکههای که است سازمانی یکشبکه )POL( پسیو نوری LAN

شبکه تکنولوژی از استفاده با است. یافته توسعه نوری فیبر دسترسی

نوریپسیو)PON(درمحدودهشبکهمحلی)LAN(،اینشبکهاساسًا

طراحی قوانین به منجر نتایج این است. FTTX خصوصی سیستم یک

یک در ساختمان ICT خدمات تمام توزیع برای توپولوژیها و PON

زیرساختواحددرسراسریکشرکتمیباشد.

POL تفاوتاترنتو

استفاده میزکار به فیبر راهکار یک عنوان به میتواند POL درحالیکه

از استفاده دارد. تفاوتهایی اترنت بر مبتنی موجود راهکارهای با شود،

فیبرتکحالته)SM(بهعنوانرسانهانتقال،مزیتهایویژهاینسبتبه

و نامحدود باند پهنای از )MM(داردکهعبارتند سیستمهایچندحالته

که است شبکهای POL طوالنیتر. بسیار مسافتهای به انتقال قابلیت

به »فیبر زمینهی در آینده به مربوط فناوریهای با را سازگاری بیشترین

محیطکار«خواهدداشتزیرابااستفادهازPOLهیچدلیلقانعکنندهای

برایجایگزینکردنیاتوسعهدادنزیرساختفیبروجودنخواهدداشت.

به میدهد ارائه را فوقالعادهای مدیریتی قابلیتهای POL این بر عالوه

همینخاطرسیستمPOLبااستفادهازکدهای

شبکه یک از سادهتر بسیار یکپارچه مدیریتی

شامل پسیو LAN زیرساختهای است. اترنت

های زیرساخت ،)SM( حالته تک فیبر کابل

مولفه دو و پسیو نوری اسپلیترهای آن، توزیع

ترمینال یک است. اکتیو الکترونیکی اصلی

خطینوری)OLT(،کههمانکلیداصلیاستبه

طورمعمولدرمرکزدادهیااتاقتجهیزاتقرار

داردویکپایاندهندهشبکهنوری)ONT(که

ارتباطمناسبراباتجهیزاتکاربرنهاییبرقرار

بین پسیو تجهیزات و نوری فیبر کند.کابل می

OLTوONTاغلببهسادگیبهعنوانشبکه

ODN(opticaldistribution نوری توزیع

network(نامیدهمیشود.OLT)کلیداصلی(

شبکهرابهمرکزدادهواینترنتازطریقستون

OLT.فقراتوشبکهارائهدهندهمتصلمیکند

هاقابلیتهایسوئیچینگافزونه،کنترلوتوان
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بهشبکه نهایی کاربر رابط عنوان به ONT کنند.سرور می فراهم نیز را

وسپس کند تبدیلمی الکترود بهیک را نوری وسیگنال کند عملمی

اینسیگنالهاراازطریقزوجکابلهایبههمتابیدهبهانواعدستگاههای

دارایپروتکلاینترنتمانندرایانهها،نقاطدسترسیبیسیم)WAP(و

تلفنVoice-over-IP(VoIP(میفرستد.

POLمزایای

زیرا است، مخابراتی ارتباطات برای مؤثر راهکار یک پسیو نوری شبکه

پروتکلهایارتباطیمختلفرابهراحتیبهیکمعماریشبکهواحدتبدیل

و بزرگ شبکههای راهاندازی و نصب برای روش بهترین POL میکند.

گستردهLANباتعدادزیادیمحیطهایکاریباپهنایباندمتوسطاست.

عالوهبراینPOLدرمواقعیمناسباستکهبهدلیلفاصلهانتقالگسترده

میتواندبهدستههایکوچکازچندینبرنامهکاربردیکهازیکدیگرفاصله

دارند،دسترسیپیداکند.نمونههاییازآنهامحیطهتلهاهستند.

یکیدیگرازحسنهایPOLرساندنازشبکهعمومیبهشبکهخصوصی

است، مهمی نکتهی ارائهدهندگانخدمات برای اینفرصتجدید است.

زیرادسترسیمستقیمبرایکاربراننهاییداخلساختمانهاراامکانپذیر

نوری فیبر کابل از استفاده مزایای محدود فضای با شرایطی در میکند.

نسبتبهیکزیرساختPOLبهبهترینوجهمشخصاست.سهتکنولوژی

برای پایهای عنوان به میتوانند pre-terminated و splice، field

سفارشیسازیبیشترمورداستفادهقرارگیرند.

کابلکشیساختاریافته،توزیعکنندهمنطقهای

آن در که است، مراتبی سلسله توپولوژی یک منطقهای توزیعکننده

تقسیمکنندهنوررادرطبقهیامنطقهقرارمیدهیم.اینیعنیفقطتعدادی

راهاندازی و نصب خود نوبه به که است نیاز مورد backbone در فیبر

نقطه اینتقسیمکنندههاکهدر کابلکشیعمودیرانسبتًاسادهترمیکند.

توزیعطبقهیامنطقهقرارگرفتهاند،کابلکشیعمودیوافقیرابهیکدیگر

19 پنلهای در یا دیوار در نصب برای جعبههایی در آنها میکنند. وصل

اینچیکهدررکهایکوچکنصبمیشوند،قرارمیگیرند.بااینروند،نصب

صورت به میتوانند و میشوند تقسیم مشخصی بخشهای به راهاندازی و

جداگانهساختهشوندوموردآزمایشقراربگیرند.دوبخشمختلفکابلکشی

امکان منطقهای توزیعکننده اگر شود. ساخته موازی یا و مستقل میتواند

استفادهبهینهازمواردنصبشدهرافراهمکندمیتواندهزینهیآنهاراتا

حدیبهینهسازد.

رک در نوری تقسیمکنندههای ، CollapsedBackbone پیکربندی در

ازمناطقکاری توزیعساختمانمرکزیقرارخواهندگرفتوهمهیفیبرها

بهساختمانتوزیعمتصلخواهندشد،اینیعنیتعدادنسبتًازیادیفیبردر

زیرا یافته بهبود نیز توزیعساماندهیمیشود.مدیریتزیرساخت یکرک

همهچیزرامیتوانازیکمکانادارهکرد.برایحفظکابلکشیساختاریافته

بهطورجداگانهدریک افقی و نوریعمودی فیبر کابلهای توصیهمیشود

درسرویس، قرارگیری هنگام را آنها وسپس اتصالسربندیشوند جعبه

بایکپچکوردبهیکدیگرمتصلکنیم.تقسیمبندیانعطافپذیریزیادیدر

ازکابلهایاتصالرافراهم هنگامنصببهوجودمیآوردوشرایطاستفاده

میکند.اینکابلهاباتوجهبهمشخصاتآنهابراینصباختصاصیافتهاند.

میتواند قسمت هر و اندازهگیری نقاط جدا، کاماًل قسمتهای طراحی با

Collapsed ساختار شود. مدیریت و سازی مستند اندازهگیری، جداگانه

Backboneنهتنهامدیریترابهینهمیکند،بلکهایمنیراباالمیبردچراکه

تنهاباچنداقدامبهینهیکساختارنقطهبهنقطه)P2P(ایجادمیشود.
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 Smart City Expo المللیمجازیشهرهوشمند بین نمایشگاه 
2020ازتاریخ17الی20آذرماهسال1399برگزارگردید.

شرکتالوانارتباطارائهدهندهیراهکارهایجامعسامانههایهوشمند

فعاالنهای نمایشگاهشهرهوشمندحضور در فیزیکی بصورت کههرساله

در کرونا ویروس شیوع خاص شرایط دلیل به نیز امسال است داشته

زمینه در خود جدید دستاوردهای از و داشته حضور مجازی نمایشگاه

سامانههایهوشمنداعمازسیستمجامعکنترلومانیتورینگمراکزداده

نمود. RFIDدرحوزههایسالمتوصنایعرونمایی وراهکارهایمختلف

ایجادغرفهمجازیالوانارتباطهمبرایبازدیدکنندگانوهمبرایشرکت

الوانارتباطتجربهایجذابوجدیدبود.

که مواجههستند ای وگسترده پیچیده باچالشهای ذاتی بطور شهرها

تنهاازطریقیکرویکردسیستماتیکقابلحلاستکهدرنتیجهبرنامه

ریزانشهریدرسراسرجهانمیکوشندتابانگاهییکپارچهبهتمامیابعاد

شهرنشینیمدلهاییرابرایتوسعهشهرهایقرن21بهمنظورپاسخگویی

بهخواستههاوانتظاراتجدیدشهروندانودنیایامروزتوسعهدهندکه

یکیازمفاهیمجدیدجهتمقابلهباچالشهایکنونیشهرهاتوسعهشهر

هوشمنداستودرطولسالهایاخیرتوجهزیادیرابهخودجلبکرده

SmartCityExpo هوشمند شهر مجازی المللی بین نمایشگاه است.

2020ازتاریخ17الی20آذرماهسال1399باحمایتوزارتکشور)مرکز

توسعهدولتالکترونیک،فناوریاطالعاتوآمار(،وزارتراهوشهرسازی،

مالی(، هایحمایت بسته ( ریاستجمهوری وشکوفایی نوآوری صندوق

سازمانها،اتحادیهها،انجمنهاونهادهابهدلیلشیوعبیماریهمهگیر

کرونا،درفضایمجازیبارویکردینویندرایجادتعاملیسازندهوایجاد

همبستگیوهمافزاییملیوبینالمللیبرگزارگردید.

حـضور شـرکت الوان ارتـباط در
نـمایشگاه مجازی شهر هوشمند



گ
ماهنامه الوان م

Lavan Ertebat

انبار مدیریت و توزیع مرکز تأمین، زنجیره در رباتیک اخیر سالهای در

دارد. بسزایی نقش انبار اتوماسیون در همچنین و است شده برجسته

پیشرفتهایفنآوریوفضایکسبوکارکهبسیاررقابتیاست،انبارهای

مدرنرامجبورمیکندتااستفادهازروباتهارابهطورجدیمدنظربگیرند.

انبارها باتواناییخوددرافزایشدقتوبهرهوریعملیاتی،در اینرباتها

ضروریاند.انجامکارهایروزمره،میتواندبسیارخستهکنندهباشدبنابراین

رباتهابهکارگرانانسانیاجازهمیدهندتارویکارهایپیچیدهترتمرکز

کنندوکارهایجزئیرابهآنهاواگذارکنند.

)AGV(سیستمهدایتهوشمند
AGVمخففAutomaticGuidedVehicleبهمعنایسیستمهدایت

هوشمنداست.AGVیکرباتسیاراستکهبهوسیلهینشانگرهایسیمی،

جهت رباتها این شود. می هدایت لیزر یا سنجی بینایی سیستم نواری،

انباراستفادهمیشوند. افزایشبهرهوریوکاهشهزینههایجابهجایی،در

سیستمهایAGVراتقریبادرتمامصنایعمیتوانبکارگرفت.انواعسیستم

هایهدایتشوندهیAGVعبارتانداز:سیمی،نواری،لیزری،ژیروسکوپی

وچشمی

)AS/RS(سیستمهایذخیرهسازیوبازیابیخودکار
AS/RSبهگروهیازسیستمهایکنترلشدهرایانهایگفتهمیشودکهبه

مدیریتخودکارموجودیکاالوذخیرهوبازیابیکاالهایدرخواستیکمک

میکنند.اینسیستمهابرایسهولتدربازیابیوقرارگیریسریعمحصوالت

مزایای از انبارجفتمیشوند. اجرای افزار نرم با ومعموال طراحیشدهاند

استفادهازاینسیستممیتوانبهمواردزیراشارهکرد:

به موجودی غیرضروری محصوالت و قطعات تعداد زیرا هزینهها کاهش

حداقلرساندهمیشود

افزایشامنیتبهدیلکاهشدرگیرینیرویکاردرعملیات

کمکبهایجادیکپیوندیکپارچهبرایسفارشپردازشومدیریتلجستیک

بهمنظورانتخاب،بستهبندیوحملمحصولدرداخلیاخارجازتاسیسات

محصوالت همچنین و شده بندی بسته اولیه، مواد کل تولید کارآیی این

نهاییراامکانپذیرمیکندودرنتیجهباتوجهبهمزایایاستفادهازسیستم

ASRSاحتمالشکستتولیدازبینمیبرد.

رباتهایهمکار
رباتهایهمکاررباتهایسیاریهستند،کهبرایکمکبهکارگرانانسانی

درانجامکارهایمختلفدرمحیطانبارطراحیشدهاند.برخیازرباتهای

به و انباردنبالمیکنند اطرافکف رادر انسان مشترک،جمعکنندههای

عنوانسطلذخیرهسازیسیاربرایسفارشاتانتخابشدهعملمیکنند.

دیگرانجریانکارراازطریقانبار،همکارانپیشرووحملبارحملمیکنند.

رباتهایمشترکدارایسنسورهاییهستندکهآنهاراقادرمیسازدبین

موانعوجعبههاتمایزقائلشوند،بنابراینناوبریدقیقدرمرکزراتضمین

میکنند.آنهاهمچنینمیتوانندباتحویلسفارشاتانتخابیبهکارگراندر

مکانهایدیگرانبارمانندایستگاههایمرتبسازییابستهبندی،بهتسریع

درانجامسفارشاتکمککنند.

مزایایرباتیکانبار
موجودی بهتر مدیریت و سفارشات تحقق بهبود برای باهوش شرکتهای

انباراستفادهمیکنند. ازرباتیک ازرقابتجلوترهستند، کاالدرحالیکه

رباتیکانبارکمکمیکندتازمانومنابعصرفشدهبرایبازیابیوحملو

نقلوسایلاطرافکفانبار،بهکارگرانانسانیاجازهمیدهد

بستهبندی سفارشات مانند تری پیچیده فرآیندهای روی تا

و کارایی افزایش که حالی در کنند. تمرکز نقل و حمل و

هزینههایکمترازمزایایبارزاستقرارروباتهادرانبارشما

است،چندینمزیتاضافیرانیزبایددرنظرگرفتکهدرزیر

بهآنهاخواهیمپرداخت.

سیستم های رباتیک 

در خـدمت صـنایـع
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دقتبهبودیافته

سرمایهگذاریدررباتیکانبارمنجربهافزایشبهرهوریودقتدرمدیریت

موجودیمیشود.خطاهایانسانیمیتواندبرایکسبوکارهابسیارپرهزینه

باشدورضایتمشتریراکاهشدهد.رباتیکانبار،حملونقل،جمعآوری،

بدین و دهد انجاممی دقت با را کردنمحصوالت پر دوباره و مرتبسازی

ترتیبدقتباالییدرانجامعملیاتانباروانبارراتضمینمیکند.

کاهشفشارهایجسمیوروحیکارگرانانسانی

نقل و حمل قبیل از خطرناک و زا استرس ، بر زمان های جنبه ها روبات

موجودیوبازیابیموجودیازارتفاعاترابهخوداختصاصمیدهند.ربات

فشار ، زا استرس و خطرناک کارهای برخی گرفتن عهده به با انبار های

جسمیوروحیکارگرانانسانیراکاهشمیدهند.کاهشفشاربرکارگران

همچنینمنجربهافزایشروحیهمیشودکهباعثافزایشبهرهوریوایجاد

فضایکاربهترمیشود.

خودکارکردنکارهایخستهکنندهودستی

انبارهامیتوانندبااستقراررباتهایمناسب،کاراییعملیاتی،میزانخطا

راکاهشدادهوعملیاتتحققسفارشرابادقتبیشتریانجامدهند.این

رباتها،کارهایخستهکنندهودستیراخودکارمیکنندتاکارگرانانسانی

به نیاز بهکارهایپیچیدهایکنندکه انرژیخودرامعطوف بتوانندوقتو

مهارتهایحرکتیخوبیاتفکرانتقادیدارند.

چیدن

رباتهای توسط که است انبار عملیات ترین متداول محصوالت چینش

ازتکمیلسفارشاتشاملجابجاییدر انبارانجاممیشود.بخشعمدهای

راهروهایمحصولبرایبیرونآوردنکاالهایسفارشیارسوبمحصوالت

درسطلهاینگهداریوقفسههایذخیرهسازیاست.رباتهاییکهوظیفه

پردازش زمان ، انبار ازطریق زمانسفر باکاهش دارند بهعهده را چیدن

سفارشوهزینههایمربوطهراکاهشمیدهند.

مرتبسازی

واقعیکعملیات امادر امریسادهاست، انسان برای اگرچهمرتبسازی

پیچیدهبرایاتوماسیوناست.رباتهایمرتبسازیانبارمعموالنوارنقاله،

بازو،دوربین،سنسوروالگوریتمدارندکهبهآنهاامکانمیدهدمواردرابه

درستیشناساییکردهوبهسطلمناسبذخیرهسازییاانبارارسالکنند.

حملونقل

حملکاالهاازانتهایانباربهسردیگرانبار،ازنظرجسمیطاقتفرسااست

بهلطفرباتهامدتزمانجابهجاییآنبهانجامکارهایباارزشاختصاص

دادهمیشود.سیستمهایحملونقلرباتیکوسیستمهایAGVبهحملو

نقلکاالهاازیکمکانبهمکاندیگرکمکمیکنندوموجبکاهشاسترس

میشوند.

هزینه

برخیازرباتهایانبارمیتوانندمجدداکاررابهگردشبیاندازند،بنابراین

سهاموسفارشاتازطریقسفارشمجدد،پساندازراکاهشمیدهند.وقتی

تعدادیازاجناسروبهاتمامهستند،چنینسیستمهایخودکاریمیتوانند

قابل ارزش رباتها دهند. اطالع شما به و کنند کنترل را موجودی سطح

توجهیبهعملیاتانبارمیرسانند.آنهابهکاهشخطاها،سرعتبخشیدنبه

ثبتسفارشات،کاهشهزینههاوارتقایمدیریتموجودیکمکمیکنند.




