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توسعه نوری فیبر کوردهای پچ برای را QR تکنولوژی )R&M( ام اند آر

باعث که دارد نام QuickRelease کشویی جدید مکانیزم این میدهد.

میشودتراکمتاتا50درصدافزایشیابد.

راحتتر خروج و ورود از تا کند می کمک کاربران به )R&M( ام اند آر

پچکوردهایفیبرنوریاطمینانحاصلکنند.تکنسینهایشبکهمکانیزم

کشوییجدیدیرابرایکانکتورهایMPOوLCبهکارمیگیرندکهدرآن

بااستفادهازیکآستیندرقسمتعقبکانکتور،فشارواردهبرآنکاهش

QuickReleaseیا  است، اندازیشده راه اخیراً که تکنولوژی این مییابد.

QRنامیدهمیشوددراینمکانیزمبدونآنکهنیازباشدازلحاظعملیاتی

افزایشتراکمدستهبندیپورتهایفیبرنوریدر به ایجادشود، تغییری

فعال توسعهدهنده یک )R&M( ام اند آر میشود. کمک شبکه رکهای

جهانیوارایهدهندهسیستمهایکابلکشیبرایزیرساختهایشبکهبا

کیفیتباالومستقردرWetzikonسوئیساست.

QRافزایشیافتهاستو کاربریآستینکاهشدهندهفشارکانکتورهای

نهتنهابهعنوانمحدودکنندهشعاععملمیکند،بلکهمیتواندبهعنوان

کند. هدایت را پالگ و گیرد قرار استفاده مورد هم کنترلی مؤلفه یک

تکنسینهایشبکهبرایقفلکردنیاآزادکردنکانکتورQRدرپچپنل،

،QRآستینرابهصورتکشوییعقبجلومیکنند.بااستفادهازمکانیزم

فاصلهبینپنجرههاییکهقباًلبرایکنترلومدیریتموردنیازبوددیگر

ضرورتیندارد.

به120پورتدرهریونیت ،تراکمهردسته MPO-QR اتصاالت درمورد

همچنین معمولی. پنلهای پچ از بیشتر درصد 50 یعنی مییابد، افزایش

LC-QR duplexتراکمدستهبندی120پورتیا240فیبررادرهر کابل

یونیتامکانپذیرمیسازد.اینبدانمعناستکهمیتوانحداکثر10080

فیبررادریکرک42یونیتیمتصلکرد.

تکنسینهایشبکهکانکتورهایجدیدQRرابرایپچکوردهایفیبرنوری

باآستینکاهشفشاردرقسمتعقبآنهابهکارمیبرند.انواعمتعددی

ازکانکتورهایQRبرایLC simplex، LC duplex،LC UnibootوMPO ها

وجوددارد.

اینکانکتورهادرمراکزدادهامکاناستفادهبهترازرکهارافراهممیکند.

گونهای به فضا در صرفهجویی برای میتوان را شبکه زیرساختهای

بهسمت را فقرات معماریهایستون بتوانساختار که کرد مقیاسبندی

سرعتبیشترترافیکدادههابرد.

 LC simplex، LC duplex،LC برای QR کانکتورهای از متعددی انواع

UnibootوMPOهاوجوددارد.آراندام)R&M(کانکتورهایQRرابرای

کانکتورهای با MPO-QR است. کرده طراحی معمول سناریوهای انواع

است. سازگار دیگر کنندگان تولید توسط شده ساخته  ®MPO/MTP

OS2، ازدستههای ازفیبرنوریهایتکحالتهوچندحالته اینکانکتور

با R&M)، MPO-QR(را ام اند آر OM5پشتیبانیمیکند. و OM3،OM4

1.4 کابلهای با را LC-QR duplex کابلهای  و میلیمتری پچکوردهای2

میلیمتریمونتاژمیکند.

LC و MPO مکانیزم جدید برای کانکتورهای

نگاهیبهمحصول
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راهکار

حدود7سالاستکهدیتاسنترهایلبه)edgedatacenters(واردصنعت

شدهاند.ایندیتاسنترهااولینباردرسال2014بهبهرهبرداریرسیدندو

اکنون،همراهباتحولدیجیتالواینترنتاشیا)IoT(،نیازجهانیبرایچنین

دیتاسنترهاییبسیارافزایشیافتهاست.

محاسباتلبهعملکردیمانندمکانیزمرایانشابریدرلبهشبکههایگسترده

ایدارد.یکفاصلهطوالنیبینهابهایاینترنتودیتاسنترهاباظرفیتباال

ابرییازیرساخت اند،وجوددارد.فضای ابریقرارگرفته کهدرلبهفضای

اینترنتبایدتاجاییکهدادهایجادشدهاستادامهپیداکند.تجمیعدادهها

وفرآیندهایپردازشدادههایخاصبایدتاحدامکانبهکاربران،برنامههای

کاربردیودستگاههایدیجیتالنزدیکباشند.

به میتواند باشد، مجهز اگر هوشمند، زیرزمینیکساختمان در یکرک

عنوانلبه)edge(مورداستفادهقرارگیرد.همچنینیکپکیجکاملرکدر

مرکزیکشرکتمخابراتی،یککانتینرکناربزرگراه،یکاتاقسروردرپشت

یککارخانهیایکدیتاسنتر1000مترمربعینیزمیتوانندبهعنوانلبهدر

نظرگرفتهشوند.زیرساختوتکنولوژیدرلبه)edge(بامنطقوعملکرد

آنهاست. از کوچکتر ولی است منطبق ابری فضای تجاری دیتاسنتر

دیتاسنترهایلبه)Edgedatacenter(بسیارمتراکم،انعطافپذیرومستقل

هستندومیتوانندبهصورتخودکاروازراهدورکنترلشوند.فضایابری

ولبهبهطورمتقابلوابستههستندومیتوانندهمزیستییازیرساختهای

ترکیبیایجادکنند.

خواهد رقم پیچیدهتری شرایط کاربران و دهندگان ارایه برای آینده در

کار این بگیرید. نظر در را راننده بدون رانندگی مثال برای خورد. خواهد

بهصورت بتوانند اطالعات از زیادی کهحجم است پذیر امکان درصورتی

مجازیوباسرعتنوربینوسایلنقلیه،سیستمهایناوبری،شبکههایتلفن

همراه،راداروسیستمهاینظارت،سیگنالهاوکامپیوترهایترافیکیحرکت

کنند.عالوهبرخدمات5G،اینکارنیازبهیکشبکهفیبرنوریدرامتداد

جادهدارد.دیتاسنترهایمیکروبایدهر10مایلدرامتدادجادهقرارگیرندو

تعاملباتاخیربسیارکوتاهراتضمینکنندومهمتریناطالعاترادرسایت

پردازشکنند.

Edge راهکار مراکز داده مبتنی بر
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راهکار

Edgeکاربردهای

lرانندگیخودکار،جادههایهوشمند

lکارخانجاتیبادستگاههایوابستهبهاعصابورباتهاییکهبهصورت

lخودکارکارمیکنند

و هوشمند های ساختمان برای دیجیتال )backbone( فقرات ستون l

شهرهایهوشمند

lتکنولوژیپزشکیقابلکنترلازراهدوردربیمارستان

lنظارتبرفرودگاهها،ایستگاهها،روشهایمختلفحملونقل

lتجارتخودکاربورس،صنعتمالیوبالکچین

lتجارتآنالین،لجستیک)جریانکاال(وانبارداری

lپهپادهاییکهاطالعاتترافیکی،کشاورزیومحیطزیستیراجمعآوری

میکنند

lواقعیتافزودهوواقعیتمجازی،بهعنوانمثالبرایتبلیغاتوتعمیرو

نگهداریماشین

دیتاسنترهایedge)لبه(میتوانندبرایاهدافمختلفیمورداستفادهقرار

گیرند.برایابرخصوصیوترکیبی)private and hybrid cloud(بهعنوان

یکمنبعبرایکاربرانخارجیوحتیبهعنوانگرمایشساختمان.مکانهای

ایستگاه خورشیدی، پارکهای بادی، های نیروگاه از: عبارتند )لبه( edge

داده مراکز انبارها، مناطقصنعتی، بزرگراه، مناطقخدماتی آهن، راه های

سازمانیقدیمیوغیره.

الزاماتفنی
دیتاسنترهایلبه)Edgedatacenter(اغلبباکمبودفضاوشرایطسخت

محرمانه و محافظتشده مکانهای در باید آنها روهستند. به رو محیطی

مطبوع، تهویه آتش، برابر در وقفه،حفاظت بدون تغذیه منبع گیرند. قرار

سیستمهایخنککننده،حفاظتدربرابرصدا،حفاظتازگردوغبار،قفل

بهطورطبیعییک آنهاهستند. الزامات از وکنترلدسترسیهمهبخشی

این دارد اهمیت آنچه دارد. وجود نوری فیبر لینکهای به مستقیم اتصال

استکهبایدفضایکافیبرایتعدادزیادکابلهایفیبرنوریومدیریتکابل

وجودداشتهباشد.
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ابتدا در است ممکن اگرچه سبز دیتاسنترهای از استفاده و ساز و ساخت

خواهید متوجه زمان گذشت با قطعا اما باشد داشته سنگینی های هزینه

شدمصرفکمترایندیتاسنترهاوشرایطعملیاتونگهداریآنهاباعث

میشودکهدرنهایتهزینهکمتریپرداختنماییدومیتوانیددرمصرف

انرژیصرفهجوییکنید.

ازدیگرمزیتهایدیتاسنترهامیتوانبهشرایطومحیطکاریسالمبرای

پرسنلومحیطزیستاشارهنمودکهموجبافزایشمیزانکاراییوبهره

وریدیتاسنترهامیشود.

ارایهدهندگاندیتاسنترهمگیمیدانندکهتبدیلدیتاسنتربهدیتاسنترسبز

LawrenceBerkeleyکارآسانینیست.براساسگزارشیازآزمایشگاهملی

انرژیدیتاسنترهاعاملمصرفنزدیکبه2درصدانرژیایاالتمتحدهاست.

تضمینیکپارچگیاینسیستمهایکچالشبزرگبرایدیتاسنتراستکه

بهدنبالایجادپایداریبرایامکاناتآنهااست.

JeffBigeesمعاوناجراییعملیاتوتکنولوژیدر9گامبرایارایهدهندگان

دیتاسنتربیانکردهکهمیتوانندبرایمدلبازدهیانرژیسرتاسریخود

بهکارببرند.

یکدیتاسنترسبزمخزنیبرایذخیرهسازی،مدیریتوانتشاردادهاست

حداکثر برای کامپیوتر و برق روشنایی، مکانیکی، های سیستم آن در که

بهرهوریانرژیوحداقلتأثیراتزیستمحیطیطراحیشدهاند.درواقع

میتوانگفتیکدیتاسنترسبز،یکتجهیزمحاسبهشدهبرایردهسازمانی

استکهبهطورکاملبراساساصولمحاسباتسبزساختهشدهومطابقبا

آنها،مدیریتواجرامیگردد.اینویژگیهاوقابلیتهاییکدیتاسنتر

و کند می استفاده کمتری فضای و انرژی از اما کند می فراهم را معمولی

طراحیوعملکردآنسازگاربامحیطزیستاست.

اثرات رساندن بهحداقل برای دیتاسنترسبز یک گفتهشد که طور همان

مخرببهمحیطزیستساختهشدهاست.ویژگیهایاصلیمرکزدادهسبز

)دیتاسنترسبز(شاملمواردزیراست:

lازصفرتاصدآنازتجهیزاتدوستدارمحیطزیستساختهشدهاند.

نگهداری و تعمیر و اندازی راه برای برق منابع از دارایمصرفحداقل l

منابع از پشتیبانی و اولیه محاسباتی زیرساخت دلیل به که هستند

الکترونیکیمانندخنککنندهها،پشتیبانگیریوروشناییاست.

انرژی یاتجدیدپذیرمانند انرژیسبز با بهطورمعمول lدیتاسنترسبز

خورشیدی،بادیاهیدل)نیرویبرقحاصلازجریانآب(کارمیکند.

lکلزیرساختباکمترینمیزانانرژیراهاندازیمیشودوکمترینمیزان

کربنرابهجایمیگذارد.

قابل یا بازیافت قابل تجهیزات با الکترونیکی ضایعات حداقل دارای l

استفادهمجددهستند.

مزایای مراکز داده
سبز چیست؟

ذرهبینالوان
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تاثیراتمرکزدادهسبز)دیتاسنترسبز(

تجهیزاتدوستدارمحیط تمامی دیتاسنترها این در بدانید که جالباست

زیستهستند.باتوجهبهآنکهدیتاسنترهایسبزبااستفادهازانرژیهای

تجدیدپذیرمانندانرژیباد،خورشیدییاهیدلکههماننیرویبرقحاصل

ازجریانآباستکارمیکنند،میزانمصرفانرژیبرقدراینمراکزداده

بهمقدارقابلتوجهیکاهشمییابد.راهاندازیدیتاسنترهایسبزبهمقدار

و الکترونیکی ضایعات مقدار همچنین و دارد احتیاج کمی بسیار انرژی

صنعتیدرآنهابسیارناچیزاست،البتهاینضایعاتمعموالقابلیتبازیافت

واستفادهمجدددارند.دریکدیتاسنتر10مگاواتیمقدارتولیدکربنحدود

میتواند واقعا مقدار این و باشد می CO2 گاز کیلوگرم میلیون 130 الی 3

بدی تاثیرات و نماید وارد بهمحیطزیست را خسارتهایجبرانناپذیری

ازطریق بهجاماندنکربن این باشد.کاهش برموجوداتکرهزمینداشته

باتوجه تاثیرقابلتوجهیدارد. انرژیتجدیدپذیر، از بهرهوریواستفاده

)PUE( برق نیروی از استفاده بهرهروی بهبود الکتریکی، بهمحدودهشبکه

میتواندمیلیونهاپوندازانتشارCO2راکاهشدهد.

میزانصرفهجوییساالنهCO2باکاهشPUEاز1/8تا1/2دریک

تجهیز10مگاواتی

اکثرمراکزدادهاینروزهابهنوعیازمجازیسازیاستفادهمیکنندکهدر

آنسرورهامیتوانندچندینماشینمجازی)VMها(رابرروییکقطعه

سختافزاری،بااستفادهازقدرتومنابعبیشتریدردسترسقراردهند.

اینسنگبنایرایانشابریاستو40تا60درصدبهرهوریCPUراافزایش

میدهد.تقریبا100سرورمجازیسازیشدهمعادلکاشت1،569درختویا

حذف89ماشینازخیاباناستویکمرکزدادهمعمولیبیشاز100سرور

کننده مصرف پنجمین بگیریم، نظر در کشور یک را داده مراکز اگر دارد.

انرژیدرجهانبهحسابمیآید.باافزایشبهرهوریوپذیرشانرژیهای

تجدیدپذیر،صنعتمیتواندتفاوتبزرگیایجادکندونشاندهدکهکسب

انرژی در جویی باعثصرفه طرفی از است. خوبی کار و کارسبزکسب و

همچنینصرفهجوییدرهزینهنیزمیشود.

ذرهبینالوان
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دیگر در هواپیما موبایل

خـود را خاموش نکنید!

فردایهوشمند

برایسالیانمتمادی،درمسافرتهواییتمامیمسافرینملزمبودنددستگاه

ناپذیر اجتناب ایناصل به باتوجه راخاموشکنند. الکترونیکیخود های

کهامروزهمهیمابیشکبهنوعیعادتبسیاریبهاستفادهازاینترنتو

دنیایمجازیپیداکردهایم،امروزمیخواهیمنحوهیسازوکاراستفادهاز

اینترنتدرهواپیمارابررسیکنیم.

را هواپیما در فای وای اینترنت کار ی نحوه تا باشید همراه ما با ادامه در

موردبررسیقراردهیم.امروزه،اتصالبهاینترنتازهرزماندیگریاهمیت

مورد در که خواهند نمی فقط امروزی مسافران است. کرده پیدا بیشتری

منظرههاصحبتکنندیابابحثومجادلهدرموردبستهغذاییهواپیمابانفر

کناریکلمدتسفرراطیکنند،آنهاانتظاردارندکهبتوانندبهسرعتبه

اینترنتمتصلشوندبرایآنکهبهعالیق،یافرآیندبیزنسخودبرسندویا

گزارشهایخبریوخاطراتخودراباتعدادیعکسبهاشتراکبگذارند.

نیازمسافرانهستند. این به ازخطوطهواییدرحالپاسخدادن بسیاری

اینترنتW-Fiامروزهدرحدود40%ازپروازهایآمریکاوهمچنینپروازهای

بینالمللیکمپانیهاییمثللوفتهانزا،هواپیماییاماراتوهواپیماییقطر

مجانی بهصورت را اینسرویس ترکیه و نروژ های هواپیمایی دارد. وجود

ارایهمیدهندوهواپیماییاسکاندیناوی)SAS(درحالآزمایشارایهاین

سرویسدربرخیازپروازهایخوداست.

درسرراهاینمسالهمشکالتبزرگیهموجوددارد.اتصاالتغالباسرعت

کمیدارندوقطعاتصالهمزیاددرآنهااتفاقمیافتد.قیمتاینسرویس

بیشترمسافران باعثمیشود بودکههمینمساله هاخیلیگرانخواهد

ازاینسرویسهاراضینباشند.یکپژوهشکهازسال2012بررویبیش

داد،فقط28درصد انجامشدنشان 600مسافرهواپیماییهایمختلف از

مسافرینپروازهایبیزینسازاینترنتWi-Fiهواپیمایهاراضیهستند.

مسالهاینترنتWi-Fiدرهواپیما،احتماالدرآیندهبهجایبهترشدنبدتر

خواهدشد،چرا؟بیاییدعمیقترترصحبتکنیم.

اینترنتWi-Fiدرهواپیماچطورکارمیکند؟

مسالهاصلیدرمورداینترنتWi-Fiهواپیما،چگونگیمتصلشدنبهزمین

استکهبرایاینکاردومسیراصلیبرایانتخابکردنوجوددارد.

4Gتامینکنندهاینترنت(تعدادیایستگاهشبکهاینترنت(GoGoکمپانی

درسرتاسرایاالتمتحدهتاسیسکردهاستکهپروازهایمختلفدرحین

اما اینیکسیستمسادهاست، ایستگاههامتصلمیشوند. این به پرواز

افرادحاضردرپرواز برایکل این اتصاالتمحدوداست)و این باند پهنای

استنهفقطبراییکمصرفکننده(،بنابراینشمابایددیدنویدیودرهواپیما

رافراموشکنید.اینترنتWi-Fiدرهواپیمادرآغازراهقراردارد،کمپانی

GoGoدرحالارائهدادنفناوریATG-4استکهدرآنهواپیماهارابه

باعث اینمساله که کند آنتنهایمستقیممجهزمی و مودمهایدوگانه

میشودپهنایباندحداکثریبهمیزان9.8مگابیتبرثانیهدرهواپیماتامین

شودکهبااینکهعددخوبیاستامادرزمانیکههواپیماازایستگاههای

زمینیدورمیشودودرحالپروازبررویدریاهاست،همچنانعددباالیی

نیست.
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راهحلجایگزینیکهوجودداردایناستکههرهواپیمابهصورتجداگانهبه

ماهوارهمتصلشود.برایاینمنظورازفناوری Legacy L-band استفاده

میشود،کهالبتهکنداستونسبتاقیمتباالییداردوبههمیندلیلاست

کهباندهایبافرکانسباالتر)12الی18گیگاهرتز(دردرجهاهمیتباالتری

قراردارند،اقتصادیترهستندوعملکردبهتریهمدارند.برایمثالسیستم

Flynetهواپیماییلوفتهانزادرهواپیماسرعتدانلودتا50مگابیتبرثانیه

میدهدکهبرایفضایرویاقیانوسهاسرعتبدینیست.

سیگنالWi-Fiچقدرخوباست؟

بهدلیلمسافتبیشتریکهدرWi-Fiهواپیماییطیمیشود،ممکناست

حفظ با معموالً هواپیمایی های شرکت باشد. داشته وجود تأخیری موارد

بافر،مشکالتتأخیررامدیریتمیکنند.درمسیرهایداخلی باند پهنای

ایاالتمتحده،شرکتJetBlueحتیWi-Fiباسرعتباالرایگاندرهر

صندلیراارایهمیدهد.طبقاطالعاتموجوددروبسایتآنها،حتیدر

35000فوت،سرعتبهاندازهکافیخوباستتابتوانیدیکویدیویکاملرا

دانلودکنید.ازمنظریکمسافر،تمامکاریکهشمابایدکنیدایناستکهدر

هواپیمابهاینسیستممتصلشوید.کمپانیارتباطازراهدورOnAirدیدگاه

بهنسبتمعقولتریدارند)شمامیتوانیدباسیستمهایOnAirاینترنت

موبایل اینترنت سرویس از مسافران %8 کنید.( تجربه را WiFi و GSM

OnAirاستفادهمیکنند.شمافقطکافیستتلفنخودراروشنکنیدواز

رومینگبینالمللیاستفادهکنید.هزینهآنبررویقبضموبایلتانحساب

خواهدشد.اگربخواهیدبهجایآنازاینترنتWiFiاستفادهکنید،قیمت

آنرابراساسقواعدوقوانینهواپیماییخودتانپرداختخواهیدکرد،که

بنابهشرایطتغییرمیکند:

شمامیتوانیدبراساسپهنایباندپرداختکنیدیابراساسمدتزمانیکه

یاشرایطدیگر، ایدو یامسافتیکهپیموده ایدو اینترنتاستفادهکرده از

این اما بینشرایطموجود،کارسختینیست، از انتخابیکشرایطخاص

پیشنهاداتمختلف،انتخابازبیناینگزینههایموجودرادشوارمیکند

ولیمسئلهایناستکهحاالدیگرمیتوانیددرطولمسافرتموبایلخودرا

خاموشنکنیدوبهتجارتویامواردموردعالقهخودبپردازید.

فردایهوشمند




