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سخن سردبیر

نوآورانه
با هم

ــد  ــًا نیازمن ــدن دائم ــی ش ــش دیجیتال افزای
رویکردهــای جدیــدی، بــه ویــژه در زمینــه 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات اســت. 
ــد  ــی توانن ــدی م ــل بع ــای نس ــبکه ه ش
ــه و راه  ــوالت نوآوران ــرای محص ــه ای ب پای
حل هایــی کــه هنــوز در بــازار جهانــی 
کشــف نشــده انــد، باشــند. ســال گذشــته، 
ــوآوری  ــد ن ــک فراین ــد ام )R&M( ی آر ان
را ایجــاد کــرد کــه شــامل مشــاهده و 
مشــتری  درخواســت های  پیاده ســازی 
و پیشــرفت های تکنولوژیکــی در قالــب 
برنامه هــای کاربــردی آینــده اســت. در 
ــا،  ــتری م ــه مش ــخه از مجل ــن نس آخری
برخــی از نمونه هــای ایــن روندهــا را در 
ــم.  ــی می کنی ــف بررس ــای مختل گزارش ه
حرکــت  از  نشــانه هایی  روندهــا  ایــن 
ــان  ــدن و پای ــی ش ــمت الکترونیک ــه س ب
ــن  ــرای چندی ــت. ب ــتی اس ــگ دس پچین
ــل  ــعه راه ح ــال توس ــال، R&M در ح س
هــای نــرم افــزاری بــرای نظــارت بر شــبکه 
ــدی  ــطح جدی ــه س ــعه ب ــن توس ــت. ای اس
 Activeport Monitoring بــا قابلیــت
رســیده اســت. بــا مطالعــه امــکان ســنجی 
بــرای مــاژول Cat.8.1، R&M ثابــت کــرده 
ــرای ایــن  اســت کــه قطعــا هنــوز جایــی ب
تکنولــوژی امتحــان شــده و آزمایــش شــده 
ــت  ــر 10 گیگابی ــی در عص ــود دارد. حت وج
ــه  ــن مجل ــد در ای ــما می توانی ــت. ش اترن

ــدا  ــه پی ــن زمین ــتری در ای ــات بیش اطالع
ــا  ــرمایه گذاری ها تنه ــوع س ــن ن ــد. ای کنی
بــه لطــف بخــش مالــی شــرکت مــا امــکان 
پذیــر اســت. ایــن مبنــای رشــد هدفمندتــر 
ــا  ــمندانه آن ه ــتفاده هوش ــا و اس ــع م مناب
ــد. ــی کن ــم م ــب و کار FO را فراه در کس

ــاره  ــدی را درب ــزارش جدی ــه گ ــن مجل  ای
شــرکت  بــا  مــا  شــرکت  همــکاری 
PETCOM برزیــل در بخــش FO ارائــه 
 R&M شــمالی  آمریــکای  در  می دهــد. 
دو ســال پیــش بــه موفقیــت شــایانی 
ــت  ــت و کابین ــه اس ــت یافت ــازار دس در ب
ــنترهای  ــا س ــوش BEF 60 برای دیت ج
ــت  ــده اس ــدازی ش ــاال راه ان ــاس ب ــا مقی ب
و اکنــون بــه یــک کشــف بــرزگ در 
ســطح جهانــی تبدیــل شــده اســت.

ــا در حــال توســعه   بســیاری از کارکنــان م
المللــی  بیــن  هــای  شــبکه  حــل  راه 
هســتند.  مختلــف  موقعیت هــای  در 

کابل کشی R&M در دریاها

R&M بــرای تحقــق بازارهــای عمــودی 
ــی  ــای ارتباط ــال، راه حل ه ــرای مث ــت. ب اس
بــرای کشــتی های دریایــی در حــال افزایش 
اســت و در ایــن زمینــه، ایــن شــرکت 

شــریک قابــل اعتمــادی اســت. کیفیــت باال 
ــم  ــیار مه ــب و کار بس ــه کس ــن زمین در ای
ــتانداردها  ــات و اس ــام الزام ــا تم ــت و ب اس
بررســی  بــه  ادامــه  دارد.در  مطابقــت 
می پردازیــم. جزییــات  ایــن  از  برخــی 
ماننــد  بیشــتر،  داســتان موفقیت هــای 
کابــل کشــی جدیــد بــازار ســوئیس نشــان 
ــه  ــک ب ــدر نزدی ــه R&M چق ــد ک می ده
 R&M ،مشــتری اســت. در ایــن مــورد
ــود،  ــاختمان ب ــی س ــل کش ــئول کاب مس
ــل  ــا راه ح ــرد ت ــا Swisscom کار ک ــا ب ام
ــد و  ــعه ده ــی OTO @ BEP را توس سفارش
بدیــن ترتیــب نــام خــود را در ســایر برنامــه 
هــای کاربــردی آینــده معرفــی خواهــد کرد.

بــا تشــکر از شــما بــرای اعتمــاد بــه 
شــرکت مــا.

ــذت  ــب ل ــن مطال ــدن ای ــم از خوان امیدواری
ــد ببری

نسخه مجله مشتری

Patrick Steiner, CFO
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اخبار

برای آموزش حرفه ای در بلغارستان

آیــا ایـــن پایــان راه عملیــات اتصال 

بصــورت دســتی اســت؟

سوئیس مال | همه چیز از 

آر اند ام

انتقال داده بیشرت با فیرب نوری

ــوع  ــوری تن ــد اتصــال ن نســل جدی

ــا در راهکاره
OTO@BEP دسرتســی فیــرب نوری 
کــه باعــث رصفــه جویــی در وقــت 

و زمــان می شــود.

Beyond.pl | پروژه
R&M موفقیتی دیگر برای رشکت

کابل کشی شبکه برای بزرگرتین 
فرودگاه در جهان

FTTH با پشتکار پیگر
محصولی برای دیتا سنرتهای
BEF60: بـا مــقـیـاس باال

راهــکار اتصــال کامــل از آر انــد ام 
NTT بــرای ارتباطــات )R&M(

Bangalore دیتا سنرت

راهــکار اتصــال کامــل از آر انــد ام 
NTT بــرای ارتباطــات )R&M(

Bangalore دیتا سنرت
ــرای  ــه ب ــده نگران ــای آین راه حل ه

بزرگرتیــن شــبکه اداری هلنــد ــرای  ــه ب ــده نگران ــای آین راه حل ه
بزرگرتیــن شــبکه اداری هلنــد

شبکه هوشمند
UVP TECHNICOM شبکه هوشمند

UVP TECHNICOM

استفاده از شبکه در بیامرستان با 
باالترین ضامنت نصب استفاده از شبکه در بیامرستان با 

باالترین ضامنت نصب

بــازار  رهــرب   ،Fischer Sports
جهانــی تجهیــزات اســکی نوردیــک

گوشی های هوشمند در واقع یک 

کامپیوتر کامل هستند.

نگاهی به آینده پس از 10 

گیگابیت چه اتفاقی خواهد افتاد؟

جهــش کوانتومــی جدیــد نســل 

دوم از تکنولوژی هــای کوانتومــی

R&M Cat. 8.1 آماده است.

قــدرتR&Mجایگاهش در برزیل
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انتقال داده بیشتر با فیبر نوری

نسل جدید اتصال نوری

تنوع در راهکارها

افزایــش نــرخ و حجــم داده هــا با اســتفاده از مقدار کمــی فیبر و کمترین اســتفاده ممکــن از انرژی 
و پاییــن تریــن هزینــه امــکان پذیــر شــده اســت. اســتفاده از ایــن نســل فیبــر نــوری، راهکارهــای 
جدیــد فراوانــی بــرای صنعــت ICT فراهــم می کنــد.در ایــن مقالــه آر انــد ام نگاهــی بــه ترندهــای 
ــرای دیتاســنترها و شــبکه هــای دسترســی انداختــه اســت. روز و راهکارهــای مــورد اســتفاده ب

عنــوان  بــه  شیشــه ای  فیبــر  از  اســتفاده 
از  ســـریع  داده  انتقــال  بــرای  بســتری 
طریــق مدوالســیون نــوری امــروزه بیشــتر 
را  توجه هــات  دیگــری  زمــان  هــر  از 
اســت. کــرده  جلــب  خــودش  ســمت  بــه 

ــا  ــر دنی ــعه در سرتاس ــق و توس ــای تحقی تیم ه
ــای  ــل متده ــر روی تکام ــردن ب ــال کار ک در ح
انتقــال داده، فنــاوری شــبکه و اتـــصال هســتند. 
نــرخ هــای داده اترنــت مثــل 10، 25یــا 40 
ــه  ــت( ک ــت اترن ــه )گیگابی ــر ثانی ــت ب گیگابی
ــد،  ــور بودن ــل تص ــختی قاب ــه س ــروز ب ــه ام ــا ب ت
ــنترهای  ــته اند. دیتاس ــت پیوس ــه حقیق ــروزه ب ام
بــزرگ و قــوی جدیــد از زیرســاخت های 100 
اســتفاده می کننــد. مــگا  اترنــت  گیگابیــت 
ترندهــای مشــهور، نیــروی محرکــه ایــن تحــوالت 
ســازی،  مجــازی  هســتند.  پیشــرفت ها  و 
رایانــش ابــری، پخــش ویدئویــی و ...امــروزه 
تــر،  ســریع  بزرگتــر،  زیرســاخت هایی  بــه 
ــد. ــاج دارن ــل احتی ــر از قب ــر و منعطف ت مقاوم ت

ــبکه های  ــا و ش ــنترها، هاب ه ــای دیتاس اپراتوره
ارتباطــی هــر ســاله بــا افزایــش ترافیــک داده بــه 

میــزان 25% روبــه رو هســتند، بــه همیــن دلیل هم 
ــوری  ــتم های فیبر ن ــای سیس ــه تقاض ــت ک هس
بــه صــورت مــداوم در حــال افزایــش اســت و بـــر 
اســاس پژوهش هــای صــورت گرفتــه میــزان ایــن 
ــد. ــد ش ــر خواه ــال 2022 دو براب ــا س ــا ت تقاضاه

وقتی که 100گیگابیت کافی نیست

آن طــور کــه در یکــی از آخریــن کنفرانــس 
 OFC( هــای تجــاری مربــوط بــه فیبرنــوری
ــت  ــت اترن ــی 100 گیگابی ــد، حت ــان ش 2017( بی
ــازون  ــل آم ــی هــای بزرگــی مث ــرای کمپان هــم ب
 ICT و گــوگل دیگــر کافــی نیســت. صنعــت
ــزی  ــه ری ــال برنام ــر در ح ــای اخی ــال ه در س
ــت  ــت اترن ــای 200 و 400 گیگابی ــبکه ه ــرای ش ب
Dell’Oro در  بــوده اســت. محققیــن گــروه 
ــت  ــای 400 گیگابی ــوئیچ ه ــن س ــد اولی ــر دارن نظ
ــد. ــی کنن ــال 2019 معرف ــل س ــت را در اوای اترن

کــه  کرده انــد  اعــالم  بــزرگ  کمپانی هــای 
بســته های  تـــراکم  و  کابل کشــی ها  کنتــرل 
بخــش نیازهــای  نــوری  فیبــر  اتصــاالت 

آن  نمی کنــد.  بــرآورده  را  آن هــا  تولیــد 
کـــوچک  اســت،  نیــاز  جــا  ایــن  در  چــه 
ســـازی، مصــرف انــرژی کمتــر فرســتنده ها 
کابــل  راهکارهــای  و  نــوری  گیرنده هــای  و 
کشــی کارامدتــر بــا هزینــه کمتــر اســت.

خالقیت های چندگانه

ــای  ــننده ه ــا، تـولیدکـ ــن ترنده ــا ای ــوازی ب مـ
ــد  ــال تولی ــی در ح ــورت دائم ــه ص ــناس ب سرش
محصــوالت و ابــداع فنــاوری هــای جـــدید 
بـــرای نـسل های بـــعدی اتـــصاالت فـیبر نـوری 
هســتند. مــاژول هــای فرســتنده و گیرنــده 
ــرای  ــال بیشــتر ب ــرخ هــای داده-کان ــا ن QSFP ب
200 و 400 گـــیگابیت اتـرنت، فـــشرده تر، سـریع 
تــر و کارامدتــر هـــستند. تـــوافق هــای چـــند 
منبعــی )MSA( مثــل QSFP-DD و OSFP در 
ــن  ــتند. تامی ــیر هس ــردن مس ــموار ک ــال هـ ح
ــتدای  ــضیه از ابـ ــن قـ ــر در ایـ ــدگان درگی کنن
ــن  ــه تامی ــادی در زمین ــیشرفت های زی 2018 پـ
ــد. ــته ان ــازار داش ــاز ب ــورد نی ــم م ــوارد مه م

فوکوس
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یـــک   on-board )OBO( نــوری  فـــیبر 
ــاالت  ــدی اتص ــل بع ــرای نس ــگر ب ــکار دیـ راه
هــای  مــاژول  هــا  آن  اســت.  فیبر نــوری 
ــی  ــل جابجای ــده و قاب ــده ، گیرن ــت کنن دریاف
را بــا قـــرار دادن فیبــر نــوری درون یــک 
کننــد. مــی  جایگزیــن  اکتیــو  تجهیــز 

مــاژول هــای نـــوری در نـــزدیکی پردازنــده های 
بوردهــای جـــریان ســـرورها یا ســـوئیچ هــا قرار 
مــی گیرنــد. ســیگنال نــوری از درون تــا محفظــه 
ــیو  ــای پس ــده ه ــال دهن ــود. اتص ــه می ش تغذی
تراکــم  در  بیشــتری  افزایــش   faceplate در 
ــد. ــی کن ــر م ــاالت را میس ــدی اتص ــته بن بس

 On-Board )COBO(کـنسرسیوم فـــیبر نـوری
در ســال 2015 بــا هـــدف تـــعریف خـــصوصیاتی 
بــرای فـــیبرنوری On-Board تاســـیس شـــد 
ــت. ــه آن پیوس ــال ب ــد ام امس ــی آر ان و کمپان

ــصال  ــای اتـ ــین اسـتانداردهــ ــصویب اولــ تـ
بــرای  ابتــدا  از   On-Board دهـــنده های 
ــه  ــود. در سـ ــده بـ ــزی ش ــه ری ــال 2017 برنام س
ــرای  ــیشتری ب ــازار بـ ــفوذ در ب ــنده نـ ــال آیـ س
شــود. مــی  بینــی  پیــش   OBO تکنولــوژی 
 LC ســری اتصــال دهنــده هــای ،MSA در هــر ســه
و CS )کــه بــه تازگــی توســط Senko تولیــد شــده 
ــل  ــرای کاب ــوری ب ــه عنــوان اینترفیــس ن اســت( ب
 MPO ــای ــن راهکاره ــس و همچنی ــی داپلک کش
ــد. ــده ان ــرح ش ــر مط ــا 8، 12، 16، 24 و 32 فیب ب
ــود. ــی ش ــی م ــش بین ــوژی OBO پی تکنول

اخیــرا تقاضــا بــرای مــاژول قابل اتصــال فیبــر نــوری بــرای 100 گیگابیــت اترنــت )GbE( در 
حال رشــد اســت. مــاژول هــای 200 و 400 گیگابیتی بــه زودی در بازار در دســت خواهند یافت.

ــی  ــت؟ وقت ــا چیس ــه م ــری اولی ــه گی نتیج
ــوری  ــورت ن ــه ص ــال داده ب ــت از انتق صحب
ــد، بـــحث بســیار جــذاب  ــه میــان می آی ب
ــت صحبــت  مــی شــود. چــه در مــورد اترن
کانــال  یــا   InfiniBand چــه  کنیــم، 
فیبــر، و چــه در مــورد شــبکه پســیو 
و تجهیــزات اکتیــو- مســابقه بــر ســر 
ارائــه انتقــال داده بیشــتر بــا مصــرف 
ــه ازای  ــر ب ــه کمت ــر و هزین ــرژی کمت ان
ــد. ــی یاب ــه م ــان داغ ادام ــت همچن ــر بی ه

دوره ای جذاب
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فوکوس

در زمـــان حـــال، در بـــازار روش هـــای انـــتقال 
ــان  ــر زم ــه ه ــسبت ب ــیشتری نـ ــصال بـ و اتـ
ــود  ــن وج ــا ایـ ــود. ب ــی ش ــه م ــگری ارائ دیـ
همچنـــان ایــن پرســش مـــطرح مــی شــود کــه 
کـــدام راهـــکار مـــی تـــواند ســـرعت انتقــال 
ــد. ــق کن ــت را محق ــت اترن ــا 400 گیگابی 100 ت

یک دیدگاه همه جانبه نگر

ــد ام  ــسائل، آر ان ــن مـ ــرفتن ای ــظر گـ ــا در نـ ب
ــه  ــر گرفت ــه را در نظ ــده نگران ــدگاه آین ــن دیـ ای
ــه  ــه جــای ایــن کــه در هـــمان ابتــدا ب اســت. ب
ــوالت در  ــن محص ــه آخری ــود ک ــگاه ش ــن ن ای
بـــازار کــدام هـــا هـــستند، ما یـــک دیـدگـــاه 
مـــبتنی بـــر متغیرهــای فیزیکــی دیده شــده در 
ــوری را پیشــنهاد مــی کنیــم. انتقــال ســیگنال ن

ــرایب  ــه ضـ ــتیابی ب ــرای دسـ ــزینه ب ــه گـ سـ
بـــیشتر، فیـــبر بـــیشتر، طـــول مـــوج بیشتر و 
ــعایب  ــزایا و مـ ــت. مـ ــتر اس ــیون بیش مدوالس
ــاس  ــر اسـ ــد ب ــا بای ــژگی ه ــتغیرها و ویـ مـ
شــوند. تنظیــم  آن  مشــخصات  و  پــروژه 

فیبر بیشتر

زمـــانی کــه »فـــیبر بیشــتر« مـــد نظــر باشــد، 
آن وقــت بایــد مســائلی کــه در ادامــه مــی 
ــال  ــاوری اتص ــود. فن ــه ش ــر گرفت ــد نظ ــد م آی
ــکار  ــن ترین راه ــده روش ــوازی در آین ــوری م ن
ــد،  ــاوری قدرتمن ــن فن ــود. ای ــی خواهــد ب تکنیک
پیچیــده  همچنــان  و  همــه کاره  ســاختارمند، 
شــناخته مــی شــود. در عیــن حــال وقتــی ایــن 
ــزی و  ــه ری ــح برنام ــورت صحی ــه ص ــاوری ب فن
طراحــی شــود، بــه ســادگی و بــه صــورت منطقــی 
مقیــاس پذیــر خواهــد بــود. بــازده انتقــال 
ــریعی  ــیار سـ ــورت بس ــه ص ــد ب ــی توان داده م
از طریــق سیســتم plug and play افزایــش 
پیـــدا مـــی کند. افزایش سـرعت انـــتقال داده از 
100 تــا 400 گـــیگابیت اترنــت بایــد بــه صـــورت 
ــه مرحلــه اجــرا شــود. سیســتماتیک و مرحلــه ب

باشــد،  بیشــتر  فیبــر  چــه  هــر  اگرچــه 
فضــای بیشــتر، کار بیشــتر و کابــل بیشــتر 
نیــاز  مــورد  بیشــتری  کابــل  مدیریــت  و 
بدیــن معناســت کــه  ایــن مســاله  اســت. 
ــری  ــم حداکث ــا تراک ــند، ب ــای کاربرپس راهکاره
ــکان  ــی و ام ــل جابجای ــزات قاب ــم، تجهی ماکزیم
ــری  ــه کارگی ــه و ب ــد یافت ــازی بای ــوماتیک س اتـ
فیبــر  اتصــاالت  ایــن،  بــر  عــالوه  شــوند. 

چندگانــه دقیــق تــر و بهتــر بایــد ایجــاد 
عملیــات  یــک  فیبرهــا  پاکســازی  شــوند. 
پیچیــده اســت. ایــن مســاله هــم بایــد در 
ــرد. ــرار بگی ــورد توجــه ق ــزی م ــه ری طــول برنام
در آخــر، بایــد در نظــر بگیریــم کــه گزینــه ای که 
بــرای مــا نســبت بــه گزینــه هــای دیگــر اولویــت 
ــا  ــت ی ــب هس ــم مناس ــده ه ــرای آین ــا ب دارد آی
خیــر. فنــاوری MPO قطعــا بــرای آینده پتانســیل 
دارد. اجــرا، کنتــرل و نگهــداری در آن مــی توانــد 
ــد ام در  ــال، آر ان ــرای مث ــود. ب ــازی ش ــه س بهین
ــط  ــور منبس ــو ن ــاوری پرت ــعه دادن فن ــال توس ح
در میکــرو لنزهــا بــرای کانکتورهــای چندفیبــری 
ــور اگــر حساســیت  ــال کانکت ــه انتق اســت. منطق
آن بــه گــرد و غبــار و ناهمراســتایی کاهــش یابــد، 
افزایــش مــی یابــد. عــالوه برایــن، در ایــن حالــت 
ــد. ــرار نمــی گیرن ــا دیگــر تحــت فشــار ق فیبره

مدوالسیون بیشتر

ــیر  ــا در مس ــتنده ه ــای فرس ــل ه ــن نس آخری
ــن  ــن ای ــد. در بی ــرار دارن ــتر ق ــیون بیش مدوالس
 Quad Small Form Factor یــا QSFP-DD هــا

یــا  OSFP و   Pluggable Double Density
Octal Small Form Factor Pluggable قراردارند.

»40 سال طول کشید تاIEEE  شش نرخ اترنت را استاندارد 
سازی کند و ما هم اکنون بر روی شش نرخ جدید کار می 

کنیم!«
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مـــاژول هـــای QSFP-DD بـــاید بــه ازای هـــر 
کـانـــال، 50 گـیگابـــیت بـــر ثانیه اطالعــات را با 
 )PAM-4( مـدوالسیون دامـنه پالـس 4 سطـحی
انتقــال بدهنــد. بــا 8 کانــال، آن هــا مــی تواننــد 
تــا 400 گیگابیــت بــر ثانیــه در هــر پــورت انتقــال 
ــی  ــه م ــن زمین ــه در ای بدهند.راهــکار دیگــری ک
توانــد مـــورد اســتفاده قــرار بگیرد، OSFP اســت 
ــا 100  ــال 50 ت ــر کان ــه ازای ه ــد ب ــی توان ــه م ک
ــا 400 و 800  ــر ثانیــه انتقــال بدهــد ت گیگابیــت ب

ــد. ــت را پشــتیبانی کن گیگابیــت اترن
ایــن یــک گـــام رو به جـــلوی بـــزرگ اســت و به 
ــاط  ــاد ارتب ــرژی زی ــازی و ان ــک س ــقاضای خن تـ
ــی  ــابه، وقت ــورت مش ــه ص ــد. ب ــی کن ــدا م پی
صحبــت از دقــت و کیفیــت کانکتورهــا بــه مـــیان 
می آیــد، تقاضاهــا افزایــش پیــدا مــی کنــد. هــر 
چقدر ضـــریب انـــتقال داده ها بـیشتـــر باشـــد، 
الزم اســـت کـــه اینترفیس نــوری مورد اســتفاده 

ــد. ــر باش ــل اعتمادت قاب

طول موج های بیشتر

ــیک  ــل کالس ــتاندارد 2016، کاب ــاس اس ــر اس ب
چندمنظــوره OM5 انتظــارات را بــاال بــرده اســت. 
زمانــی کــه ترکیــب بــا پـــیشرفته تریــن لیزرهــا 
و تقســیم مالتــی پلکســینگ طــول مـــوج هــای 
کـــوتاه در چهــار طــول مــوج )SWDM4( صــورت 
ــدی را  ــیر جدی ــد مس ــرد، OM5 می توان ــی گی م
ــاز  ــوری ب ــای فیبر ن ــک ه ــول لین ــت ط در ظرفی
کنــد. تــا 40 گیگابیــت بــر ثانیــه بــا یــک جفــت 
ــار  ــا چه ــه ب ــر ثانی ــت ب ــا 400 گیگابی ــر، ت فیب
 24 MPO جفــت فیبــر، 1/2 ترابیــت بــر ثانیــه بــا
ــر  ــکان پذی ــر ام ــا 500 مت ــدوده ت ــری و مح فیب

ــت. اس
مســائلی کــه در بــاال گفتــه شــد، OM5 را تبدیــل 
ــک  ــاخت ت ــرای زیرس ــب ب ــی مناس ــه جایگزین ب
ــی  ــا مضرب حالتــه کــرده اســت. تعــداد کابل هــا ب
از چهــار کاهــش پیــدا می کنــد. اگرچــه در 
 OM5 لینک هــای تــا100 متــر، کابل کشــی های
 OM5/WDM موجــود همــان عملکــرد زیرســاخت
را تحــت شــرایط معیــن از خــود بــروز مــی دهــد. 
ــت-  ــادق اس ــم ص ــرای OM5 ه ــد ب ــن قواع همی
ضرایــب داده هــای باالتــر فقــط زمانــی بــه دســت 
ــرد  ــت و عملک ــال از کیفی ــه اتص ــد ک ــی آی م

ــد. ــوردار باش ــی برخ خوب

 پشتیبانی در حین ارزیابی

چــه در حالــت فیبــر بیشــتر، مدوالســیون 
ــاز  ــوج، نی ــول م ــینگ ط ــی پلکس ــا مالت ــر ی باالت
عملکــردی و کیفیتــی در تجهیــزات پســیو و 

ــد. ــی کن ــدا م ــش پی ــو افزای اکتی
ــی  ــت ارزیاب ــن اس ــاص، ممک ــرایط خ ــت ش تح
ــدی  ــزات جدی ــه تجهی ــه ب ــد ک ــان ده ــا نش ه
ــا  ــا ب ــی و فرستنده هـ ــا کابل کش ــت ت ــاز اس نی
ــا هــم کار کننــد. برخــی از سیســتم  هماهنگــی ب
ــا اســتفاده از سیســتم »هــر  هــا ممکــن اســت ب
ــدرن  ــوری« م ــی خ ــدی آش م ــول ب ــدر پ چق
ســازی شــوند! در مــوارد دیگــر اســتفاده از 

می یابــد. ادامــه  قدیمــی  کابل کشــی های 
ــچ  ــم هی ــگاه کنی ــاله ن ــه مس ــه ب ــور ک ــر ج ه
ــد  ــه بتوان ــدارد ک ــود ن ــی وج ــکار بلندمدت راه
همــه نیازمنــدی هــا را همزمـــان برطرف کنــد. در 
واقــع مــی توانیــم بــه یــک ترکـــیب اقتصــادی از 
فنــاوری هــا دســت پیــدا کنیــم کــه بــه حالــت، 
ــتگی  ــب و کار بس ــورد کس ــرد و م ــه کارب منطق

دارد.
اتصــال نــوری یکــی از زمینــه هــای اســتراتژیک 
نــوآوری در آر انــد ام اســت. نوآوری هــای جهانــی 
و مدیریــت فنــاوری در آر انــد ام تمامــی ظرفیــت 
ــی از  ــرد و یک ــی گی ــه کار م ــود را ب ــای موج ه
نشــانه هــای توســعه اســت. آر انــد ام )R&M( در 
زمـــینه فرآیندهــای ارزیابــی و برنامــه ریـــزی بــا 
مـــشتریان خــود بــه عنــوان یــک مشــاور قابــل 

اعتمــاد  بــرای زیرســاخت هــای شــبکه همــکاری 
ــت و  ــا کیفی ــای ب ــه راهکاره ــد و ارائ ــی کن م

ــد. ــی را تضمیــن مــی کن عمل
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موفقیت

سوئیس مال | همه چیز از آر اند ام

ــز  ــای همــه چی ســوئیس مــال؛ همیــن اســم گوی
هســت. فروشــگاه و شــهربازی بــا مســاحت قابــل 
ــون  ــه ابیک ــع در منطق ــر مرب ــتفاده 65.000 مت اس
ــاده ای  ــروژه فوق الع ــرن پ ــهر لوک ــی ش در نزدیک

ــد. ــاب می آم ــه حس ــوئیس ب ــرای کل س ب
ســرمایه گــذاران ایــن پــروژه می خواســتند 
مرکــز منحصــر بــه فــردی را تاســیس کننــد کــه 
ــورد،  ــذا خ ــم غ ــرد، ه ــوان خریدک ــم بت در آن ه
هــم تفریــح کــرد و هــم لــوازم و ملزومــات خانــه 
و محــل کار را خریــد و در عیــن حــال بــرای 
ــرد.  ــه ک ــا مراجع ــه آن ج ــم ب ــاری ه ــان بیم درم
ــا افتتــاح ایــن مرکــز انتظــار دارنــد کــه  آن هــا ب
توریســت ها و افــراد بومــی را از سرتاســر منطقــه 

ــگری  ــای گردش ــانند. جاذبه ه ــرن بکش ــه لوک ب
ای مثــل مــوج مصنوعــی ســاز، ســالن های 
ــس و  ــالن کنفران ــینما، 12 س ــر و س ــمار تئات پرش
بزرگتریــن صفحــه نمایــش آی مکــس در ســوئیس، 
بازدیــد از ســوئیس مــال را تبدیــل بــه تجربــه ای 

ــد. ــی کن ــگفت انگیز م ش
در ســوئیس مــال تقریبــا 150 دفتــر تجــاری بــرای 
اجــاره وجــود دارد کــه بــر اســاس نــوع تجــارت، 
محصــوالت محلی و بـــرندهای سوئیســی تقســیم 
بنــدی شــده انــد. ایــن مــکان در مجموعــه بیــش 

از 1000 شــغل ایجــاد کــرده اســت.

مس + فیبر نوری = گزینه های جدید 

مناســب  و  قــوی  زیرســاخت  یــک  تامیــن 
ارتباطــی بــرای چنیــن مکانــی کار ســاده ای 
ــی  ــبکه م ــد ش ــی بای ــای بزرگ ــود.  محوطه ه نب
ــم  ــه ه ــود ک ــه ای ب ــه گون ــزی ب ــه ری شــد. برنام
مســتاجران و هــم بازدیدکننــدگان بتواننــد از 
همــه امکانــات اســتفاده کننــد. بــه عنــوان مثــال، 
در کل محوطــه مــال پوشــش اینترنــت پرســرعت 
و  دیجیتــال  پرداخــت  بیســیم، سیســتم های 

ــت. ــود می داش ــد وج ــی بای ــارت ویدئوی نظ
هــدف دیگــر ایــن بــود کــه همــه دســتگاه هــا از 
طریــق power over Ethernet متصــل باشــند کــه 

ــود.  ــی ب ــی مس ــد کابل کش نیازمن
کابل کشــی ســاختمان ســاختار یافتــه بــرای ایــن 
ــود. در  ــی ب ــی م ــور کل مس ــه ط ــد ب ــروژه بای پ
هنــگام اجــرای پــروژه یـــک احتمــال و پیشــنهاد 

دیگــر هــم بــه میــان آمــد.

ــوئیس،  ــی س ــات مل ــازمان ارتباط ــف س ــه لط ب
ــم  ــاختمان ه ــل س ــوری داخ ــی فیبر ن کابل کش
ــی اتفــاق  میســر شــد و ایــن مســاله دقیقــا زمان
ــوئیس  ــات س ــی ارتباط ــرکت مل ــه ش ــاد ک افت
ــوئیس  ــد ام س ــا آر ان ــمکاری ب ــه هـ ــروع ب شـ
کــرد. تغییــر برنامــه مســتلزم آن بــود کــه اجــرا 
ــص  ــری و تخص ــاف پذی ــروژه انعط ــدگان پ کنن
ــدام از  ــچ ک ــه هی ــد ک ــی دادن ــان م ــود را نش خ
شــرکت هــا در ایــن زمینــه مشــکلی نداشــتند و 

ــد. ــام دادن ــکل انج ــن ش ــه بهتری ــان را ب کارش

ــهر  ــی ش ــون و در نزدیک ــه ابیک ــوئیس در منطق ــز س ــال 2017 در مرک ــر س ــال( نوامب ــگاه )م ــن فروش بزرگتری
لوکــرن افتتــاح شــد. ایــن فروشــگاه تبدیــل بــه یــک جاذبــه شــهری هیجــان انگیــز هــم شــده اســت. 
ــود! ــه ب ــوع جاذب ــک ن ــازندگان ی ــکاران و س ــرای پیمان ــم ب ــاز ه ــاخت و س ــان س ــال در  زم ــوئیس م ــه س البت
کمپانــی آر انــد ام .)R&M( یکــی از شــرکای ســاخت ایــن پــروژه بــود و همــه چیــز این پــروژه از یــک منبع تامین شــد.
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همه چیز از یک منبع

ــن  ــوان تامی ــه عن ــل ب ــد ام از قب ــی آر ان کمپان
کننــده کابــل های مـــسی انـــتخاب شــده بود. 
ــی  ــالم آمادگ ــی اع ــای مختلف ــه کمپانی ه البت
ــه  ــروژه ای ب ــام پ ــرای انج ــا ب ــد ام ــرده بودن ک
ــاب  ــد ام انتخ ــت، آر ان ــی و اهمی ــن بزرگ ای
ــی  ــپورلی یک ــاس اس ــان آندری ــد. در آن زم ش
ــالم  ــه ای اع ــی مصاحب ــروژه ط ــووالن پ از مس
ــال  ــوئیس م ــروژه س ــام پ ــا در انج ــه م ــرد ک ک
همــواره دنبــال کمپانــی ای بودیــم کــه بتوانــد 

ــد. ــن کن ــان را تامی ــه نیازهایم هم
ــتاندارد  ــه اس ــی دامن ــاله اصل ــهایت مس در نـ
گـــسترده برای کابل کـــشی ســاختمان ساخت 
یافته،کیفیــت محصــوالت وخـــدمات و همچنین 
ــات  ــوالت و خدم ــن محص ــی ای ــتن گارانت داش
بــود. روالنــد بچمــن یکــی دیگــر از مســووالن 
پــروژه اعـــالم کــرد کــه کیفیــت محصــوالت و 
خدمــات آر انــد ام از آن چـــیزی کــه انتظــارش 

را داشـــتند باالتــر بوده اســت. او گـــفت:
» وقـــتی آر انــد ام را انتخــاب مــی کنیــد دیگر 

چــه اتفــاق ناگــواری ممکــن اســت بیفتــد؟«.

انتخاب کابل درست

عـــلی رغــم تغییــر برنامــه ای کــه در اواســـط 
پــروژه صورت گـــرفت، تــا آن زمان حـــدود 200 
کـــیلومتر کابل مـــسی کـــشیده شــده بــود. به 
خاطــر نیــاز بــه کابل کشــی طوالنــی، از مـــیان 
 ،R&Mfreenet ــشترده ــوالت گـ ــنه محص دامـ
کـــابل هــای Cat 7A با قـــطر AWG 22 مـــورد 

ــرار گرفت. ــتفاده ق اسـ

ــساله  ــن مـ ــورد ای ــپورلی در م ــدریاس اس آنـ
گفــت: » قـــطر کـــابل واقعــا یــک نگرانــی بــود. 
بــا ایــن پیوندهــای طوالنی و ایـــن که داشـــتیم 
ــم،  ــتفاده می کردی از power over Ethernet اسـ
اســتفاده  کابــل  درســت ترین  از  بایــد 

می کردیــم، نــه ارزان تریــن کابــل!«
با استـــفاده از کابل هـــای Cat 7A ، افـت ولـتاژ 
و بــاال رفتـــن دمـــا بــه حداقــل رســید و نهایت 
 power over Ethernet اســتفاده از انتقــال داده و
امــکان پذیــر شــد. درعیـــن حــال کابــل هــای 
Cat 7A قــادر بــه انتقــال داده بــا ســرعت 
ــه در مســافت  بیشــتر از یــک گیگابیــت در ثانی
ــاله  ــن مس ــا همی ــد. دقیق ــوالنی بودن ــای طـ ه
ــد ام  ــوالت آر ان ــتفاده از محص ــر اس ــل دیگ دلی

ــود. ب

دقیقًا در زمان مورد نیاز

بقیــه پــروژه هــم کمتــر از ایــن هیجــان انگیــز 
نبــود، روالنــد بچمــن مـــی گویــد: »مــا در ایــن 
جــا دسترســی زیــادی نداشــتیم و بایــد ســریع 
ــه  ــرای تهی ــدیم و ب ــر رد می ش ــار همدیگ از کن
کننــده بدیــن معنــا بــود کــه همــه چیــز بایــد 
ــی  ــاس پورل ــد«. آندری ــاده می ش ــت آم ــر وق س
ــد ام  ــا آر ان ــکاری ب ــه هم ــد ک ــی کن ــد م تائی
تحــت ایــن شــرایط موفقیــت آمیــز بــوده اســت. 
ــروژه  ــر پ ــع س ــه موق ــه ب ــواد همیش ــی م تمام
ــد  ــی ش ــاز م ــه نی ــی ک ــی زمان ــاده بود،حت آم
یک ســری مــوارد زودتـــر از موعــد مقــرر آماده 
ــژه  ــای وی ــد! و نیازمندی ه ــاده بودن ــند، آم باش
ــه  ــم ب ــد ه ــی ش ــاد م ــروژه ایج ــر پ ــه س ای ک
ــد ام پاســخ داده مــی شــد.  موقــع توســط آر ان
ــوب  ــز خ ــه چی ــت هم ــوان گف ــع می ت در واق

ــود. ب
ــوئیس  ــروژه س ــی پ ــر اصل ــر، مدی ــپ کیف فیلی
مال در انتهای پـــروژه کامـــال از ایـن که نـتیجه 
پــروژه توســط ســـرمایه گــذاران تائیــد خواهــد 
شــد مطمئــن بــود. پــروژه ســوئیس مــال در روز 
27 اکتبــر 2017 بــه پایــان رســید و در تاریــخ 7 
نـــوامبر بــه صــورت رســمی افتتــاح شــد. همــه 

چــز طبــق برنامــه پیــش رفــت.

ــروژه  ــام پ ــا در انج ــد : »م ــروژه می گوی ــت پ ــپورلی، سرپرس ــاس اس آندری
ــه  ــد هم ــه بتوان ــم ک ــی ای بودی ــال کمپان ــواره دنب ــال هم ــوئیس م س

ــد«. ــن کن ــان را تامی نیازهایم
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OTO@BEP
دسترسی فیبر نوری که باعث صرفه جویی در وقت و زمان می شود.

برای عملی شدن ایده های جدید همه باید موافق باشند.
و این راهکارهای ایده آل در سوئیس مال به کار رفته است.

آر اند ام )R&M( و سوئیس کام )Swisscom( با هم یک راهکار فیبر نوری توسعه داده اند که
یک منبع بزرگ برای سرمایه گذاران، مستأجران و نصابان است. و این راهکار می تواند به یک

استاندارد برای پروژه های بزرگ تبدیل شوند.

ــد  ــزرگ مانن ــای ب ــه پروژه ه ــد ک ــان می ده ــه نش تجرب
ــدی  ــای جدی ــاد ایده ه ــه ایج ــر ب ــال منج ــوئیس م س
و  معمــاران  بــرای  نه تنهــا  تفکــر  ایــن  می شــود. 
ــرای تکنســین ها و برنامــه ریــزان بــرق  طراحــان، بلکــه ب
نیــز صــادق اســت. در پــروژه ســوئیس مــال، شــرکا یــک 
ــاری  ــتأجران تج ــال مس ــرای اتص ــگفت انگیز ب ــکار ش راه
 )Swisscom FO( ــوئیس کام ــوری س ــبکه فیبر ن ــه ش ب

ــد.  ــاد کردن ایج

ــی  ــن بزرگ ــه ای ــروژه ای ب ــد: »در پ ــز می گوی ــه ایمهول رن
ــادی از  ــداد زی ــه تع ــیم چگون ــان بپرس ــد از خودم ــا بای م
ــه  ــن ب ــت ممک ــن حال ــه بهتری ــد بـ ــترکان می توانن مش

اینترنــت متصــل شــوند«. او یــک مشــاور فنی در ســوئیس 
ــده پیــدا کــردن یــک راهــکار  و شــخصی اســت کـــه ای
اتصــال بهینــه را مطــرح کــرده اســت. چراکــه او می گویــد: 
»بــرای ســوئیس کام اهمیــت دارد کــه پروژه هایــی ماننــد 
ــن  ــا ای ــال در ســوئیس را پشــتیبانی کنــد«. ب ســوئیس م
پــروژه ســوئیس بــه یــک هــدف منحصــر بــه فــرد دســت 
ــادی  ــتریان زی ــط مش ــده توس ــه در آین ــت ک ــه اس یافت

ــد«. ــد ش ــت خواه درخواس

پروژه آزمایشی آغاز شد

ایــن راهــکار ســاده، کارآمــد و آینــده نگــر بــود. در ایــن 
ــه  ــا ک ــا آنج ــوری ت ــه فیبر ن ــود ک ــن ب ــود ای ــروژه مقص پ
ممکــن اســت بـــه ســاختمان برســد. قواعــد ســخت گیرانه 
ــاختمان و  ــه ورودی س ــن نقط ــازی بی ــرای جداس ــه بـ ک
ــن  ــت از بی ــود داش ــاختمان وج ــبکه س ــی ش کابل کش
رفتــه بــود. بدیــن ترتیــب کــه هــر دســتگاه IoT در ایــن 
ــزی  ــر مرک ــوری از دفت ــریق فیبر ن ــد از طـ ــاختمان بای س

ــید. ــاط می رس ــه نق ــبکه ب ــور ش اپرات

ــک  ــه ی ــاز ب ــوئیس کام نی ــه س ــود ک ــن بـ ــئله ای مس
 )BEP( پلتفــرم داشــت کــه بتوانــد نقــاط ورودی ســاختمان
و  پریزهــای ســربندی شــده فیبرنــوری )OTO( را بــا 
ــه حداقــل  ــا عملیــات نصــب را ب یکدیگــر ادغــام کنــد ت

ــریک  ــک ش ــوان ی ــه عن ــد ام )R&M( ب ــاند. آر ان برس
ــردی را  ــه ف ــر ب ــت منحص ــی، فرص ــان ترق ــالق و خواه خ
بــرای شــروع یــک پــروژه آزمایشــی بــا ســوئیس کام بــه 

ــت آورد. دس

ــک  ــه و ی ــه اولی ــک نمون ــه ی ــد هفت ــرف چن ــط ظ فق
 OTO@BEP یافــت:  توســعه  محصــول 

در یــک رک دیـــواری، OTO@BEP ورودی هــای پــچ 
ــه  ــه ب ــد ک ــی می کن ــم یک ــا ه ــده را ب ــعه داده ش توس
ــرای  ــده ب ــع کنن ــاژول توزی ــک م ــا و ی ــوان OTO ه عن
ــد و کار  ــل می کن ــر عم ــوش و فیب ــپلیتر، ج ــت اس مدیری

یــک BEP را انجــام می دهــد.

ساده تر شدن برای همه

پـــیشرفت قاطع: با اســـتفاده از OTO@BEP، مـــشترکین 
ــاالت  ــت اتص ــدی و موقعی ــب بع ــیر نص ــی توانند مس مـ
نهایــی را بـــرای خـــود تـــعیین کننــد. بــرای مشــتریان 
ــود در  ــد ب ــادر خواه ــوئیس کام ق ــازار، س ــاری در ب تج
ــم  ــه را فراه ــت در ثانی ــگا بی ــد 100 گی ــای بان ــده پهن آین
کنــد. فیبرهــای مجاور در هـــمه جا در دســـترس هســتند 
ــبکه و  ــای ش ــایر اپراتوره ــی سـ ــکان دسـترسـ ــا ام ت
ارائه دهنــدگان خدمــات فراهم شـــود. ایـــن در راســـتای 
 SwissOpen Access( ــوئیس ــاز سـ ــترسی ب ــدل دسـ مـ

ــت. Model( اس

موفقیت

OTO@BEP: ایــن نــام مخفــف یــک نــوآوری اســت کــه 
بــرای ارائــه فیبــر نــوری بــه بــازار ســوئیس طراحی شــده 
اســت کــه در آن بــا موفقیــت اجــرا شــد. در ســاده ســازی 
مــدل مرجــع OFCOM ســوئیس، پریــز ســربندی نــوری 
ــک راه  ــون ی ــرار دارد. و اکن ــاختمان ق ــه ورودی س در نقط

حــل سفارشــی تبدیــل بــه یــک محصــول شــده اســت.
ــع  ــوب توزی ــاس چارچ ــر اس ــق ب ــد و موف ــعه جدی توس
ورودی هــای  بــا   ODF( ، CombiMODULE( نــوری 
 R&M از خانــواده )SCM( مــاژوالر و مدیریــت مــدار تــک

می باشــد.
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ــوی  ــه سـ ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــیبرها ب از OTO@BEP فـ
عـناصـــر شــبکه یــا روترهــای مشــتریان و یــا بــه ســوی 
ــالوه  ــود. ع ــت می ش ــران هدای ــل کارب ــز OTO در مح پری
بــر ایــن، حداقــل ســیم مســی تعبیــه شــد تــا مشــتریان 
ــر  ــزاری قدیمی ت ــخت اف ــزای س ــد اج ــان بتوانن همچن
ــه  ــود ک ــن ب ــدف ای ــد. ه ــرار دهن ــتفاده ق ــورد اس را م
ــتفاده از  ــکان اس ــترکان ام ــداد مش ــر تع ــرای حداکث ب
ــال و  ــاط دیجیت ــد ارتب ــتانداردهای جدی ــوری، اس فیبر ن

ــود. ــم ش ــت فراه ــرعت گیگابی س
OTO@BEP بـــه طـــور قـــابل مالحظــه ای تــالش هــای 

ــاند.  ــی رس ــداقل م ــه حـ ــبکه را ب ــور ش ــی اپرات داخل
رنــه ایمهولــز در ادامــه تـــوضیح می دهــد: » از آنـــجا کــه 
ــقاط  ــالحظه ای از نـ ــل مـ ــداد قاب ــر تع ــال حاض ــا در ح م
OTO در یــک مــکان مشــخص، قبــل از ایـــنکه کاربـــران 
بــه محــل کار خود نـــقل مکان کـــنند آمــاده کـــرده ایم، 
ــخیص  ــد تش ــتری فرآین ــر مش ــرای ه ــت ب ــازی نیس نی
ــل  ــز در مح ــودن پری ــک ب ــم. نزدی ــی کنی ــن را ط و تعیی
ــد  ــد و فرآین ــه می کن ــترسی را بهین ــت دسـ ــر قابلی کارب
ســـفارش بــرای مـــشتری نهایــی بــه شــدت کاهــش مــی 

ــد. یاب

ــب  ــادی موج ــد زی ــا ح ــکار ت ــن راه ــال ای ــن ح در عی
ایمهولــز   رنــه  می شــود.  نصابــان  کار  در  ســهولت 
ــک  ــا در ی ــوش فیبره ــرای ج ــه ب ــی ک ــد: »تالش می گوی
ــیده  ــل رس ــه حداق ــت، ب ــاز اس ــورد نی ــی م BEP معمول

اجــاره شــده  مناطــق  در  نصابــان  اکنــون  اســت«. 
می تواننــد کار خــود را بــا مونتــاژ نهایــی کابل هــا از 
ــت،  ــده اس ــال ش ــب و فع ــل نص ــه از قب ــی ک ــک خروج ی

ــد. ــروع کنن ش

مزایا برای پروژه های آینده

ــا  ــزرگ ب ــای ب ــروژه ه ــه پ ــوان ب ــی ت ــوم را م ــن مفه ای
ویژگــی هــای مشــابه انتقــال داد، بــه عنــوان مثــال مــی 
تــوان از آن هــا در شــهرهای هوشــمند و ســاختمان هــای 
ــدا  ــه در ابت ــد ک ــرد. محصــول جدی هوشــمند اســتفاده ک
ــط  ــپس توس ــی و س ــه معرف ــه اولی ــک نمون ــوان ی ــه عن ب
ــی  ــه طــور جهان ــد ب ســوئیس کام تاییــد شــده، مــی توان

ــرار گیــرد.  مــورد اســتفاده ق

شــرکت آر انــد ام )R&M( دارای OTO@BEP در محدوده 
ــت. خود اس

آر انــد ام )R&M( پــروژه ســوئیس را بــه عنــوان یــک گام 
در مســیر توســعه راه حـــل هــای فیبرنــوری بــا ســوئیس 
کام مــی دانــد کــه پتانســیل گشــودن طیــف گســترده ای 

از کاربردهــا بــرای یــک بــازار توســعه داده شــده را دارد.

رنه ایمهولز نیز در ادامه افزود: »آر اند ام )R&M( برای سوئیس کام 
)Swisscom( یک شریک خالق و بسیار قابل اعتماد است و یک ایده از 
این شرکت نه تنها منجر به ارائه یک راهکار بهینه برای سوئیس کام 
)Swisscom( شد بلکه مـوجب سهولت بسیاری در کارنصابان گردید«.
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اخبار

ــی  ــه مبتن ــدرن ک ــت م ــات و اترن ــاوری اطالع ــای فن مزای
ــی در  ــل توجه ــم و قاب ــش مه ــتند، نق ــات هس ــر ارتباط ب
ســاخت و ســاز کشــتی ها ایفــا می کننــد. در دریــا، 
انتقــال ســریع و قابــل اطمینــان داده هــا باعــث می شــود 
ــر  ــل کارآمد ت ــل و نق ــک حم ــه ترافی ــیدگی ب ــا رس ت
ــد  ــل می کنن ــودکار عم ــورت خ ــه ص ــتی ها ب ــود، کش ش
ــا  ــود. ام ــم ش ــافران فراه ــرای مس ــتری ب ــی بیش و راحت
ــادی را  ــات زی ــد الزام ــر روی آب بای ــبکه های داده ب ش
ــل  ــی را تحم ــی خاص ــرایط محیط ــازند و ش ــرآورده س ب

ــد. کنن

کابــل   یــک سیســتم  دارای  زمینــه  ایــن  در   R&M
ــه  ــت ک ــام DNV-GL اس ــه ن ــده ب ــد ش ــی تأیی کش
ــامل  ــد و ش ــب می باش ــا مناس ــتفاده در دری ــرای اس ب

ــرآورده  ــا را ب ــق نیازه ــاخت دقی ــوه س ــتک و نح ــاب پالس ــا انتخ ــزه ب ــه وی ــوری، R&M ب ــر ن ــزای فیب ــور اج در م
ــت. ــاخته اس س

ــتی  ــاخت کش ــاص س ــات خ ــا الزام ــق ب ــی مطاب محصوالت
ــی در  ــه جوی ــای صرف ــد از: راه حل ه ــه عبارت ان ــت ک اس
فضــا، کابــل کشــی Power over Ethernet، محصــوالت 
ــت  ــارت و مدیری ــای نظ ــل، راه حل ه ــب در مح ــل نص قاب
ــل  ــاش، راه ح ــر ارتع ــاوم در براب ــوالت مق ــبکه، محص ش
بــرای افزایــش حفاظــت در مقابــل رطوبــت و گــرد و غبــار 
ــا و  ــت کابل ه ــن امنی ــرای تأمی ــل ب ــت IP(، راه ح )حفاظ
ــی.  ــی و ایمن ــای امنیت ــاخت ه ــرای زیرس ــی ب راه حل های
ــای  ــار چیزه ــا، در کن ــی در فض ــه جوی ــای صرف راه حل ه
ــزا و  ــرده اج ــع فش ــال و توزی ــر اتص ــی ب ــر، مبتن دیگ
 RMS45 توســعه خاصــی اســت. راه حــل اشــتراک کابــل
ــر  ــا دو براب ــا را در کابین ه ــتفاده ار خروجی ه ــت اس قابلی
ــدازی کمتــر خواهــد شــد.  ــل ان ــن یعنــی کاب می کنــد. ای
ــیو  ــوری پس ــی ن ــبکه محل ــرای ش ــای R&M ب راه حل ه

ــک  ــی کم ــل کش ــم کاب ــش حج ــه کاه ــز ب )POL( نی
ــه  ــری ب ــع کمت ــای توزی ــا نوده ــرا در آن ه ــد، زی می کن
نســبت کابــل کشــی ســاخت یافتــه معمولــی مــورد نیــاز 

ــت. اس

ــرق  ــن ب ــی تأمی ــا PoE، یعن Power over Ethernet ی
نهایــی دســتگاه ها بــا اســتفاده از کابــل داده، یــک منبــع 
اصلــی بــرای کمــک بــه ســاخت کشــتی اســت. PoE نیــاز 
بــه کابل هــای الکتریکــی را در بســیاری از زمینه هــا 
ــی در وزن  ــه جوی ــث صرف ــازد و باع ــروری می س ــر ض غی
ــات  ــه R&M الزام ــی ک ــی از دالیل ــود. یک ــه می ش و هزین
ــا  ــه در در دری ــردی PoE را ک ــای کارب ــی برنامه ه امنیت
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، بــرآورده می ســازد 
 IDC )Insulation تکنولــوژی  از  کــه  اســت  ایــن 
 solid ســیم های  بــرای   )Displacement Contact
ــرزش،  ــت. ل ــده اس ــتفاده ش ــته ای اس ــای رش و کابل ه
ــه  ــد ب ــادگی نمی توانن ــه س ــک ب ــا و نم ــت، گازه رطوب
ــت  ــل اس ــن دلی ــه همی ــد. ب ــه کنن ــاالت IDC حمل اتص
ــرای  ــی از R&M ب ــاالت مس ــای اتص ــن راه حل ه ــه ای ک
ــا 90 وات  ــای PoE ت ــرای کاربرده ــا و ب ــتفاده در دری اس
مناســب اســت. عــالوه بــر ایــن، اجــزای R&M بــا کابــل  
ــاده  ــداری را س ــر و نگه ــب و تعمی ــی IDC، کار نص کش

. می کننــد

در  داده  شــبکه های  بــرای   R&M اجــزای  تمــام 
ــوری  ــر ن ــس و فیب ــتم م ــر دو سیس ــرای ه ــتی - ب کش
ــازمان ــه س ــت گواهینام ــت و دریاف ــل تس )FO( – مراح

را   )DNV-GL )DanskeNorskeVeritas - Germanischer Lloyd

ــب  ــای داده مناس ــاد کانال ه ــث ایج ــن باع ــد. ای گذرانده ان

آب شــور، رطوبــت بــاال، ارتعاشــات ثابــت، نوســانات دمــا و فضــای بســیار کــم. بــه دلیــل ایــن مــوارد، شــرایط کابــل 
کشــی بــر روی دریــا و در یــک کشــتی بســیار دشــوار اســت. امــا فنــاوری اطالعــات بایــد همانطــور کــه در زمیــن 

ــد. ــل می کنن ــان را حاص ــن اطمین ــی R&M ای ــل کش ــای کاب ــد. راه حل ه ــز کار کن ــر روی آب نی ــد، ب کار می کن

مناسب برای اقیانوس ها
کابل کشی کشتی
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ــه طــور  ــن کانال هــا ب ــرای دریاهــای آزاد می شــود.که ای ب
کامــل از قطعــات تاییــد شــده R&M اســتفاده می کننــد. 
R&M همچنیــن چارچوب هــای نصــب و محفظه هایــی 
ــه  ــد ک ــه می ده ــت IP67 را ارائ ــا کالس حفاظ ــق ب مطاب
ــه  ــار و ضرب ــرد و غب ــت، گ ــر رطوب ــا در براب از کانکتوره

محافظــت می کننــد.

ــای  ــال داده ه ــکان از انتق ــتم های FO از R&M ام سیس
ــاال را  ــرعت ب ــا س ــانه ای و ب ــات، چندرس ــاوری اطالع فن
ــور  ــه ط ــتم ها ب ــن سیس ــد. ای ــم می کن ــر روی آب فراه ب
خــاص شــامل کانکتورهــا و آداپتورهــای SC و LC هســتند. 
ــارف  ــرای مص ــژه ب ــه وی ــوری R&M ب ــر ن ــات فیب قطع
ــاخت  ــت در س ــرا دق ــتند زی ــب هس ــوردی مناس دریان
و اســتحکام بــاالی آن هــا ایــن اطمینــان را حاصــل 
می کنــد کــه کانکتورهــای قابــل پــالگ در برابــر رطوبــت 
ــوند.  ــت می ش ــان آب محافظ ــر جری ــر اث ــایش ب و فرس
کانکتورهای مســی قابــل ســربندی در محــل و کانکتورهای 

ــل کشــی مــس در  ــرای کاب ــا قابلیــت نصــب در محــل ب ــر: FM45 از R&M. کانکتــور RJ45 ب مقــاوم و انعطــاف پذی
ــز  ــازه کار نی ــان ت ــرای نصاب ــتفاده از FM45 ب ــود. اس ــت ش ــد آب IP67 محافظ ــه ض ــا محفظ ــد ب ــتی ها می توان کش

آســان اســت. در صــورت نیــاز، اعضــای خدمــه کشــتی قــادر بــه تعمیــر شــبکه خــود در کشــتی هســتند.

فیبــر نــوری FM45 و FO Field انعطاف پذیــری بیشــتری 
ــوازم و  ــندگان ل ــی فروش ــن یعن ــد. ای ــم می کنن را فراه
ــی  ــل کش ــیرهای کاب ــد مس ــتی ها می توانن ــزات کش تجهی
ــنل روی  ــد. پرس ــاب کنن ــب انتخ ــول نص ــی را در ط خاص
ــرای  ــل ســربندی ب ــد از کانکتورهــای قاب کشــتی می توانن
تعمیــر شــبکه های معیــوب، حتــی در حالــی کــه در دریــا 
ــزات  ــن تجهی ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــتفاده می کنن ــتند، اس هس
ــای  ــرای ریل ه ــع ب ــای توزی ــامل کابینت ه ــوردی ش دریان
دارای لــوال و ســرپوش و رک هــای 19 اینــچ نیــز می شــوند.

نمونــه کارهــای دریایــی R&M توســط جلســات آموزشــی 
بــرای نصابــان و توســط یــک ســرویس مشــاوره متخصــص 
ــورت  ــود. در ص ــل می ش ــزی تکمی ــه ری ــه برنام در مرحل
ــان،  ــازی، طراح ــتی س ــای کش ــا کارخانه ه ــاز، R&M ب نی
همــکاری  ســازنده  سیســتم های  و  ریــزان  برنامــه 
ــام  ــرای انج ــه ب ــی را ک ــاخت های خاص ــا زیرس ــد ت می کن
وظیفــه در کشــتی درخــور هســتند، توســعه دهنــد. بــرای 
فراهــم  را  تأسیســاتی   R&M مســافرتی،  کابین هــای 

ــه در  ــی را ک ــان آسایش ــما هم ــرای ش ــه ب ــد ک می کن
ــد،  ــار داری ــمند انتظ ــای هوش ــر و خانه ه ــا، دفات هتل ه
 R&MinteliPhy فراهــم می ســازد. سیســتم نظــارت
ــد  ــهیل می کن ــودکار را تس ــاخت های خ ــت زیرس مدیری
کار  یــک  مدیریــت شــبکه  کــه  باعــث می شــود  و 
بســیار کارآمــد باشــد. شــعبه های R&M در سراســر 
ــای  ــص و راه حل ه ــا تخص ــا ب ــه تنه ــد ن ــان، می توانن جه
ــاًل از  ــا واحدهــای کام ــع کننــده، بلکــه ب اتصــاالت و توزی
ــازی  ــای کشتی س ــا کارخانه ه ــده، ب ــربندی ش ــش س پی
ــد. ــته باش ــکاری داش ــزات هم ــای تجهی و تأمین کننده ه
ــی  ــتم های R&M در برنامه های ــر سیس ــای اخی در دهه ه
کــه نیــاز بــه عملیــات بــدون وقفــه دارنــد، ارزش خــود را 
ثابــت کــرده انــد و مزایــای محصــوالت R&M در کشــتی 
ــی  ــد، در حال ــرار می گیرن ــه ق ــورد توج ــتر م ــازی بیش س
 IT کــه شــرایط آب و هوایــی تأمیــن نیــاز زیرســاخت های

ــازد. ــوار می س ــیار دش را بس
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اخبار

 Building Entrance Facility )BEF( ــوش ــت ج کابین
60 کــه توســط R&M USA توســعه یافتــه اســت، موجــب 
 برتــری راهــکار دیتــا ســنترهای بــا ظرفیــت بــاال مرســوم 
ــی  ــت نهای ــت. ظرفی ــده اس ــاختمان، ش ــرای ورودی س ب
آن 23040 جــوش فیبر نــوری اســت. 384 فیبر نــوری 
می توانــد در هــر محفظــه جــوش شــود و در هـــر 
ــن  ــود. ای ــت ش ــی آن مدیری ــوش 60 تای ــگهدارنده ج نـ
ــردی  ــه ف ــر ب ــات منحص ــدوده ای از خصوصی ــرم مح پلتف
ــداری  ــر و نگه ــدوالر و تعمی ــترش م ــب، گس ــه نص را ک

ــد. ــه می ده ــاده ای دارد ارائ س

ــول  ــا محص ــرکت R&M ب ــه ش ــدی ک ــوالت جدیـ تح
BEF60 تحقــق بخشــیده اســت، عبارتنــد از:

ــوش  ــینی های ج ــه و س ــمت های محفظ ــاز: قس ــاری ب معم
می تواننــد حــذف شــوند و ایــن باعــث کاهــش وزن 
مونتــاژ شــده، همچنیــن دسترســی آســانی را  بــه دیــوار 
ــد. ــم می کن ــان فراه ــرای نصاب ــا ب ــب و ورودی کابل ه عق

محکمــی  نصــب  براکت هــای  دیوارهــا:  نگهدارنــده  
ــه از  ــا فاصل ــوان آن را ب ــی دارد. می ت ــه م ــت را نگ کابین

ــرد.  ــب ک ــوار نص دی
ایــن محــل بــرای ورودی هــای کابــل عقــب باقــی 
می مانــد. کانال هــای موجــود می تواننــد پوشــش داده 

ــوند. ش

کیــت فــن اوت بــا تعــداد بــاال )HC FOK(: باکــس 
ــر را  ــا 6912 فیب ــا ب ــر کابل ه ــته های فیب breakout دس
ــای  ــک راهنم ــد. ی ــیم می کن ــوش تقس ــینی های ج در س
U شــکل از توزیــع فیبرهــا مراقبــت و محافظــت می کنــد. 
ــد و  ــش یابن ــب آرای ــوار عق ــد در دی ــا می توانن کیت ه

ســوار شــوند.

ــتیکی  ــش پالس ــک پوش ــوشSD-08: ی ــده ج نگهدارن
شـــفاف فـــیبرها را مـــحافظت می کند. در حین ســرویس 
کــردن، کاری کــه یــک مهنــدس بایــد انجــام دهــد ایــن 
اســت کـــه بـــرای بـــررسی وضـــعیت ســینی، پوشــش 
جوش هــا را بررســی کنــد و از تمیــز بــودن آن هــا 

ــد. ــل کن ــان حاص اطمین
را  ورودی  کابــل  ورودی  پورت هــای  آســان:  نصــب 
ــی  ــن معن ــن بدی ــرد. ای ــیم ک ــذف و تقس ــوان ح می ت
ــت وارد  ــالف وق ــدون ات ــوان ب ــا را می ت ــه کابل ه ــت ک اس
کــرده و کنــار یگدیگــر حفــظ کــرد و نیــاز بــه بندکشــی 

ــت.  ــا نیس ــان حفره ه ــر در می ــان ب زم

درنـــهایت: BEF مـــی تواند آرایــش یابــد. راهـــکار 
ــنترها را  ــم در دیتا س ــای ک ــکل فض ــرکت R&M مش ش
حــل می کنــد و طـــول مـــجاز کابل هـــایی کــه از بـــیرون 
ــر  ــای فیب ــاند. کابل ه ــر می رس ــه حداکث ــی آیند را بـ مـ
بــا تعــداد بــاال کــه صلــب هـــستند بــه دیــواره مـــتصل 
می شــوند و در صـــورت نیــاز از دیـــواره عقــب وارد 
ــلقه  ــزار حـ ــا 100 هـ ــب ت ــن ترتی ــه ای ــوند. ب BEF می ش
ــرد ــرار گی ــدود ق ــیار مح ــای بس ــک فض ــواند در ی می تـ

محصولی برای دیتا سنرتهای

BEF60: بـا مــقـیـاس باال
هنگامــی کــه تعــداد زیــادی از فیبرهــای نــوری بــه 
مرکــز داده وارد می شــوند، یــک ســوال مهــم مطــرح 
ــه طــور ایمــن  ــوان آنهــا را ب ــه می ت می شــود: چگون

مدیریــت کــرد و جــوش داد؟
R&M USA پاســخی در ایــن زمینــه دارد و یــک 

بخــش جدیــدی را بــرای دیتا ســنترهای بــا مقیــاس 
ــاال پیــدا کــرده اســت. ب
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ترندها

ــش  ــازه آرای ــودکار اج ــور خ ــه ط ــه ب ــی ک معماری های
ــف  ــای تعری ــرم افزاره ــد ن ــد، نیازمن ــدد را می دهن مج
شــده شــبکه )SDN( هســتند. ســـوئیچ الکترونیکــی برای 
مــدت زمــان طوالنــی وجــود داشــته و اســتفاده می شــود. 
ــا ســوئیچینگ انجــام شــده در  ــوری، ب ــرای ارتباطــات ن ب
ســطح فیبــر، ســوئیچ نــوری یــک عنصــر کلیــدی اســت.

 سـوئـــیچ های نــوری کــه امــکان انتقــال یــک ســیگنال 
ــر را  ــده دیگ ــاب ش ــیگنال انتخ ــن س ــه چندی ــوری را ب ن
ــترس  ــترده ای در دس ــور گس ــه ط ــد، ب ــم می کنن فراه
ــتفاده  ــف اس ــردی مختل ــای کارب ــتند و در برنامه ه هس
ــا  ــه ب ــیار یکپارچ ــوئیچ های بس ــرا، س ــد. اخی ــده ان ش
ــک،  ــال فابری ــورت کام ــه ص ــدد ب ــدی مج ــت پیکربن قابلی
ارائــه شــده اســت.  توســط تعــدادی از کمپانی هــا 
ــوژی  ــن تکنول ــاس چندی ــر اس ــده ب ــه ش ــای ارائ راهکاره
از   R&M اصلــی شــرکت  تمایــالت  اســت.  متفــاوت 
راهکارهــای کامــاًل مـــکانیکی بــه ســمت MEMS مبتنــی 
ــبکه های  ــا و ش ــا آینه ه ــه ب ــیک ک ــور و الـکترونـ ــر ن بـ

ــود. ــاهده می ش ــد، مش ــکل می گیرن ــده ش ــرل ش کنت
 )MEMS = Micro Electronic Mechanical Systems(
ــسیار  ــه بـ ــن نقط ــی در ای ــطح یکپارچگ ــدازه و س انـ

ــت. ــاوت اس متف

ــر  ــالوه ب ــه ع ــورد توج ــدی م ــای کلی ــعضی از جنبه ه بـ
تعــداد و پیکربنــدی پورت هــای موجــود و عملکــرد، 
فنــاوری ســوئیچینگ و آمادگــی آینــده در اتصــاالت طــول 
موج هــای چندگانــه و طرح هــای مدوالســیون باالتــر 
است. راهـــکارهای ارائه شــده در OFC 2017 مـــحدوده ای 
از عـــملکرد مـــشابه بــا آن را از پــچ کــردن معمولــی تــا 

تلفــات 3dB در هــر اتــــصال نـــشان مـــی دهد.

ــل  ــور قاب ــه ط ــوری ب ــوئیچینگ ن ــان س ــرچه زم اگـ
ــت،  ــر اس ــی طوالنی ت ــوئیچ های الکترونیک ــی از س توجه
ــی را  ــل توجه ــود قاب ــًا بهب ــوری قطع ــوئیچینگ های نـ س
به نســبت پــچ دســـتی از نـــظر زمــان و قابلیــت اطمینان 
ــرای  ــه ب ــشی پای ــل کـ ــف کاب ــد. وظای ــم می کن فراه

نصابــان بــه عنــوان یــک شــغل باقــی مـی مـــاند، گـــرچه 
آن هــا دیگــر بــه طــور فـــیزیکی مـــجبور آرایــش مجــدد 

ــتند. ــبکه نیس ــدی ش پیکربن

ــژه دیگــر ایــن اســت کــه مدیریــت و  یـــک افـــزونه وی
ــه  ــا اضافــه کــردن یــک الی ــر فیبــر خــودکار ب نظــارت ب
اضافــی امنیتــی بـــرای پیونــد متـــقابل بــا رک خـــارجی 

ــود. ــتیبانی می ش ــت، پش ــتم مدیری ــر سیس ــی ب مبتن
 IMAC )Install. Move. در نـــهایت، هـــرچند پـــچ کردن
Add. Change( بــه صــورت دســتی همچنــان باقــی 
ــد  ــده می دهن ــوری وع ــوییچ های ن ــا س ــد ام ــد مان خواه
کــه حجــم زیــادی از پیکربنــدی مجــدد شــبکه روزانــه را 

ــد. ــده بگیرن ــه عه ب

آیا ایـن پایان راه عملیات
اتصال بصورت دستی است؟

ســرویس های مجــازی و دسترســی بســیار مناســب آنهــا بــا تقاضاهــای مختلــف از کوچــک تــا 
بــزرگ بــه کاربــران، نیــاز بــه تخصیــص منابــع گســترده دارنــد. همچنیــن دیتــا ســنترهای 
بــزرگ نیــز بــرای ظرفیــت بیشــتر نیــاز بــه منابــع بیشــتری دارنــد. امــا چگونــه تمــام ایــن 

منابــع را بــه طــور موثــر و ســریع مدیریــت کنیــم؟ 
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موفقیت

Beyond.pl |  پروژه
R&M موفقیتی دیگر برای شرکت

دو جایــزه معمــاری گــواه بــر ایــن حقیقــت اســت کــه بــرای Data Center 2، Beyond.pl از pure IT وجــود 
دارد. مرکــز داده و ارائــه دهـــنده رایانــش ابــری در Poznan قصــد دارد برنــد خــود را در بــازار لهســتان و فراتــر از 

ــه کار مــی رود. ــرای کابل کشــی ب ــی نظیــر باشــد. همچنیــن آن ب آن نشــان دهــد و می خواهــد از هــر لحــاظ ب

»جذاب تریــن ســاختمان جدیــد در لهســتان«. ایــن 
دیــدگاه شــرکت کنندگان در یــک رأی گیــری آنالیــن 
ــی و  ــه طراح ــط مجل ــه توس ــت ک ــور اس ــر کش در سراس

ــد.  ــزار ش ــی 2017 برگ ــاری Bryla در م معم
 Data« می گویــد:   Beyond.pl کارمنــدان  از  یکــی 
Center2 مــا نــه تنهــا بــه طــور کامــل نیازهــای 
کاربــردی و نیازهــای امنیتــی مشــتریان فنــاوری اطالعــات 
را بــرآورده می کنــد، بلکــه از نظــر زیبایــی و ظاهــر دارای 
  ELD Poland Sp z ــاران ــت. معم ــی اس ــارات باالی اعتب
 B&K Power و Budimex S.A پیمانــکار اصلــی ،o.o
Division Sp. z o.o شــریک تاییــد شــده R&M در 

ــن  ــیدند. ای ــق بخش ــی را تحق ــروژه عال ــک پ Poznan ی
ســاختمان بــه عنــوان »بهتریــن نمــای خارجــی در ســال« 
ــادی از  ــت معمــاری لهســتانی کــه مــدت زی در یــک رقاب
برگــزاری آن نمی گــذرد، معرفــی شــد. کمیتــه ســازگازی 
ــرد. ــین ک ــد را تحس ــنتر جدی ــا س ــرد دیت ــر و عملک ظاه

ــه  ــر نوآوران ــا سنتـ ــور دیت ــدف اوپرات ــن ه ــال باالتری کم
ــت  ــی اس ــک کمپان ــت. Beyond.pl ی Beyond.pl اس
ــد.  ــالش می کن ــتان ت ــازار لهس ــری در ب ــرای برت ــه ب ک
ــک  ــوان ی ــه عن ــدا ب ــا در Poznan از ابت ــایت آن ه س
نمونــه و سرمشــق در سراســر اروپــا بــوده اســت و 
ــد.  ــی می کن ــازده را معرف ــت و ب ــطوح امنی ــن س بهتری
برنامــه ریـــزی انجام شــده در ســال 2015 نـــیاز بـــه رتبه 
4 مطابــق بــا اســتانداردهای ANSI/TIA-942 بــرای 
ــی دارد. ــی عملیات ــت دسترس ــان و قابلی ــت اطمین قابلی
مطابــق الزامــات مشــترکین، ایــن سیســتم برای بــرآوردن 
Beyond. .اســت PUE 1.1 or 1.4 بــازده انــرژی رده هــای

pl پیــش از ایــن و در هنــگام راه انــدازی بــه هــر دو هــدف 
دســت یافتــه اســت. Data Center 2 تنهــا دیتــا ســنتر 
ــا   ــق ب ــطح 4 مطاب ــه س ــه دارای رتب ــت ک ــتان اس در لهس

ANSI/TIA-942 اســت.

Beyond.pl همچنیــن اســتانداردهای ســختگیرانه ای 
ــنتر  ــا س ــال دیت ــت اتص ــاخت ها و قابلی ــرای زیرس را ب
خنثی-حامــل تعریــف مــی کند.بارتلــی مــی دانــک نائــب 
پایــداری  و  »کیفیــت  می گویــد:   Beyond.plرئیــس
ارائه دهنــدگان  ارتباطــات در دیتــا ســنترهای مــا و 
ــا از  ــا تنه ــت. م ــم اس ــت مه ــک اولوی ــه ی ــبکه همیش ش
بهتریــن قطعــات موجــود در سراســر جهــان اســتفاده مــی 

ــم.« کنی

جستجو برای شرکای واجد شرایط

ــه دنبــال یــک شــریک  ــرای کابل کشــی، Beyond.pl ب ب
را  بــود کــه تجربــه اجــرای پروژه هــای دیتا ســنتر 
ــده را  ــای داده ش ــا برنامه ه ــد دقیق ــد و بتوان ــته باش داش

پیاده ســازی کنــد.
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ــا  ــطح ب ــه س ــی R&M در س ــتم امنیت ــت: سیس •  امنی
کدگــذاری رنگــی، کدگــذاری مکانیکــی و اتصــاالت قابــل 

ــود. ــه ش ــد اضاف ــل می توان قف

•  مــاژوالر بــودن: کابل کشــی مســی و فبیر نــوری را 
ــات  ــام الزام ــا تم ــرد ت ــوط ک ــب و مخل ــوان ترکی می ت
ــود.  ــرآورده ش ــی ب ــی 19 اینچ ــک یونیت ــل ی ــک پن در ی
همچنیــن   Cat6A و   Cat5، Cat6 ماژول هــای مســی 
ــرار  ــا ق ــل پنل ه ــوری LC و SC داخ ــای فیبر ن آداپتوره

ــوند. ــدی ش ــو پیکربن ــی از جل ــه راحت ــد و ب می گیرن

ــی  ــک یونیت ــل HD ی ــا پن ــاال: Beyond.pl ب ــم ب •  تراک
48 پــورت، تعــداد زیــادی از پورت هــای مســی را در 

ــد. ــای می ده ــمندی ج ــای ارزش فض

شــرکت R&M بــرای تکمیــل راهــکار خــود، سیســتم 25 
ــای  ــت. آزمایش ه ــه اس ــگان را پذیرفت ــی رای ــال وارانت س
ــود.  ــام می ش ــب انج ــول نص ــرش در ط ــری و پذی اندازه گی
ــه کار  ــد بالفاصلــه شــروع ب بنابرایــنBeyond.pl می توان

کنــد.

ــرد: »  ــه می گی ــس نتیج ــب رئی Bartłomiej Danek نای
ــرمایه گذاری های  ــن س ــی از مهمتری Data Center2 یک
اخیــر در شــعب مــا در سراســر اروپــا در ســال های اخیــر 
اســت. مــا همــراه بــا شــرکای قدیمــی ماننــد R&M، یــک 
ــحالیم  ــا خوش ــم. م ــرده ای ــاد ک ــر ایج ــاخت بی نظی زیرس
کــه یـــک شـــریک جهانــی مـــانند R&M را کــه چنیــن 
نمونــه کارهــای تأثیرگــذاری داشــته اســت، در کنــار خــود 

داریــم. «

کــه  داشــت  انتظــار   Beyond.plایــن بــر  عــالوه 
ــارت  ــنتر نظ ــی دیتا س ــه کابل کش ــا ب ــه تنه ــریکش ن ش
ــر  ــرای دفات ــز ب داشــته باشــد بلکــه زیرســاخت LAN نی
 Data در ســاختمان جدیــد ارائــه کند.ایــن شــرکت
Center2 را دفتــر مرکــزی جدیــد خــود ســاخته اســت و 
خواســتار یــک شــبکه بــرای دفاتــر اســت کــه کار بــدون 
ــرآورده  ــرایط را ب ــام ش ــن کند.R&Mتم ــه را تضمی وقف
ــریک  ــکاری ش ــا هم ــکوه مندی را ب ــروژه ی ش ــرد و پ ک

ــرد. ــاز ک ــبB&K Power Divisionآغ نص

ــده  ــه ش ــی توصی ــه کابل کش ــی ک ــار اصل ــار معی چه
می ســازد: متمایــز  را   R&M توســط 

ــن روش قابلیــت پیکربنــدی مجــدد را تضمیــن مــی  •  ای
کنــد.

ــان  ــر و آس ــاًل مقیاس پذی ــیو کام ــاخت های پس •  زیرس
ــرای ارتقــاء اســت. ب

ــهیل  ــت را تس ــریع و راح ــب س ــاژ نص ــکار مونت •  راه
. می کنــد

ــای MPO و  ــا کانکتوره ــوری )FO( ب ــای فیبرن •  ترانک ه
کابـــل های OS2، OM2، OM3 و OM4 کامــاًل در کارخانه 
ــل داده می شــود. در نتیجــه، جــوش  تولیــد شــده و تحوی

در محــل دیگــر الزم نخواهــد بــود.

ــده  ــه ش ــتر ارائ ــای بیش ــر مزای ــت تأثی ــز تح ــتری نی مش
برنامه ریــزی  از  کــه  می گیــرد  قــرار   R&M توســط 
ــتیبانی   ــی پش ــود کارای ــدت و بهب ــرمایه گذاری درازم س

: می کنــد

 R&Minteliphyمدیریت زیرســاخت خــودکار: سیســتم •
ــاًل  ــه قب ــبکه ای ک ــات در ش ــن عملی ــوان در حی را می ت
ــدون  ــورهای ب ــرد. سنس ــرا ک ــت، اج ــده اس ــب شـ نص
تمــاس RFID، بــا رک هــا و پــچ کوردهــا ســازگار هســتند 
ــوند. ــب ش ــن نص ــال پالگی ــع اتص ــدون قط ــد ب و می توانن

Beyond.pl :مشتری

دیتا ســنتر  اپراتــور  اولیــن   Division Sp. z o.o
ــری  ــش اب ــه رایان ــگام در زمین carrier-neutral و پیش
ــال 2005  ــه در س ــده ک ــیس ش ــرکت تأس ــن ش ــت. ای اس
تأســیس شــده اســت، دارای 2 دیتا ســنتر پیشــرفته 
ــل  ــای قاب ــع فض ــش از 12800 مترمرب ــا بی در Poznan  ب
ــال 2016  ــه در س ــت. Data Center 2 ک ــتفاده اس اس
ــزی و  ــای مرک ــوع آن در اروپ ــن ن ــده، بزرگتری ــاح ش افتت

ــت. ــرقی اس ش

The partner: B&K Power Division :شریک

 Daniel Kowalczyk  با ریاســـت Division Sp. z o.o
یکی از شـرکـــای قـــدیمی و تایـیـــد شـــده   R&M در 

  B&K Power Division ــن ــت. متخصصی ــتان اس لهس
ــاوره  ــات مش ــه خدم ــق ارائ ــذاران را از طری ــرمایه گ س
در تمــام زمینه هــای تـــکنولوژی شـــبکه بــرای نـــصب و 

راه انـــدازی شـــبکه ها پـــشتیبانی  می کنند. این مجموعه 
ــرای  خدمــات شــامل اســناد و مــدارک، انـدازه گـــیری ب
مـــراحل رســـمی پـــذیرش و صـــدور گـــواهینامه است. 
شــرکت متعهــد بــه دســتیابی بــه اهــداف بـــرتر از نظــر 
ــاف  ــارایی، انعط ــت، کـ ــان، کیفی ــت اطمین ــت، قابلی امنی

ــت. ــره وری اس ــه به ــری و هزین پذی

Bartłomiej Danek نایب رئیسBeyond.pl مـی گوید: »ماخوشحالیم 

کـه یـک شـریک جـهانی مـانـنـد R&M را کـه چـنین نـمونه 
کارهای تأثـیرگذاری داشته اسـت، در کنار خود داریم. «
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اخبار

 10U ODF ــکار ــری از راه ــوع دیگ ــت ن ــکار 5 یونی راه
MODULE )مــاژول 10 یونیــت ODF( کــه از وســط 
نصــف شــده، می باشــد. بـــرگ برنــده هــای آن عبارتنــد 
از: انعطــاف پذیــری و تراکــم بسته بـــندی هنــگام تجهیــز 
یــا ارتقــاء کابینت هــای توزیــع نــوری، بــدون هـــیچگونه 
امتیازاتــی کــه بایــد بــا توجــه بــه مشــخصات فنــی ایجــاد 

ــی. ــت کل ــدون محدودی ــود و ب ش

 ،ODF ــای ــت ماژول ه ــت و 10 یونی ــوع 5 یونی ــر دو ن ه
ــتر  ــای بیش ــه قابلیت ه ــا ارائ ــدوده R&Mfoxs را ب مح
بــرای یکپارجه ســازی راهـــکار انـــعطاف پـــذیر در 
ــد. دو مــاژول  زیرســاخت های 19 اینــچ، گـــشترش داده ان
ــی گیرد.  ــا مـ ــچ ج ــای رک 19 این ــی در فض ــع به خوب توزی
چـــه در ســـایت های توزیــع اصلــی، در دیـــتا ســنترها، 
.FTTH کابینت هــای خیابانــی و یــا در زیرســاخت های

ــی  ــای ODF دارای اتاق های ــمتی ماژول ه ــه دو قس محفظ
هســتند کـــه واحدهــای پــچ و جــوش بــه منظــور اتصــال 
و توزیــع فیبرهــای نـــوری بــه طــور قابــل مالحظــه ای بــا 
یکدیگــر ترکیــب شــوند. آن هــا مـــی تواند با پـــچ ODF و 
افـــزودن تـقسیم کـــننده )اســـپلیتر(، همچنین ســینی ها 
از سـیســـتم مـــدیریت مدار واحد )SCM( مـــجهز شوند. 
ــردن 6  ــه ک ــا اضاف ــد ب ــده می توان ــال دهن ــمت اتص قس
پـــچ در 5 یـــونیت و 12 عــدد در 10 یونیــت مجهــز کــرد. 
ــا 288/144  ــوان ت ــه می ت ــت ک ــعنی اس ــدین مـ ــن بـ ای
ــا SC در  ــتورهای E-2000™ ی ــا آداپـ ــیبر ب ــصال فـ اتـ
5 یـــونیت ایـــجاد کــرد. ایــن عــدد بــرای 10 یونیــت بــه 
ــد. ــای LC می رس ــا آداپتوره ــر ب ــال فیب 576/288 اتص

ــوان راهــکاری در  ــه عن ــاژول 19 اینــج ODF ب هـــر دو م
ــتند.  ــل هس ــه کاب ــل ب ــوش دادن کاب ــرای ج ــترس بـ دس
ایــن شــامل دو واحــد جـــوش جداگانه اســت که قـــابلیت 
ــام  ــه ای انج ــه گون ــه ب ــد ک ــش دارن ــدن و چرخ ــل ش قف
ــشاری  ــت و فـ ــم اس ــا ک ــی فیبره ــه جابه جای ــود ک می ش
ــت  ــیدگی راح ــا رس ــن ماژول ه ــد. ای ــه آن وارد نمی کن ب
بــا دســـترسی مســتقیم بــه ســینی های SCM و فـــیبرها 

ــازند. ــمکن می س را مـ

ــوش دارای  ــد ج ــا دو واح ــد ب ــوش می توان ــکار ج راه
ــود.  ــز ش ــینی SE مجه ــا 48/24 س ــینی SC ی 96/48 س
ــصاالت  ــا 1152/576 اتـ ــه ت ــت ک ــی اس ــن معن ــن بدی ای
جـــوش فـــیبر نــوری را در یــک جعبه پیــاده ســازی کرد.

ســینی ها مدیریــت فیبــر را آســان می کننــد. ســینی های 
حامــل را می تــوان برداشــت و بــه عنــوان یــک جــدول کار 
در هـــنگام نصــب و نگهــداری بــه کار بــرد. حداقل شــعاع 
ــه  ــر ب ــا 40 میلیمت ــف، ت ــواع مختل ــرای ان ــر ب خمــش فیب

منظورکاهــش خطــای نصــب تــا حــد ممکــن و حداکثــر
دسترسی به شبکه تضمین شده است.

ODF ماژول های
ارتفــاع 10 یونیــت یــا 5 یونیــت؟ افــرادی کــه توزیــع کننده هــای نــوری را تنظیــم و راه انــدازی 

می کننــد اغلــب بــه دنبــال انعطــاف پذیــری بیشــتر هســتند. 
ــت  ــچ و 5 یونی ــه CombiMODULE 19 این ــا ارائ ــدی را ب ــاب جدی ــدوده انتخ ــرکت R&M مح ش

ــد. ــم می کن ــود، فراه ــچ موج ــبکه 19 این ــاخت های ش ــه زیرس ــرای هم ب
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ترندها

ــد در  ــک رون ــن ی ــمندتر. ای ــر و هوش ــازک، نازک ت نـ
چیــپ و تحقیقــات الکترنیکــی اســت. در سرتاســر جهــان 
ــی را  ــای پایلوت ــراً مدل ه ــمندان اخی ــان و دانش مهندس
ــده  ــطح نامی ــتم های مس ــه سـیسـ ــد ک ــعه داده ان توس
می شــوند. تــالش آن هــا ایـــن اســت کــه دیـجیـتـــالی 
ســـازی را رو بـــه جـــلو و در راســتای ابعاد کوچک شــده، 
ــوژی  ــالف تکنول ــر خ ــد. ب ــش ببرن ــر پی ــه روز و بک ب
کالســیک PCB، الکترونیــک در آینــده قــادر خواهــد بــود 
ــوع  ــن موض ــه کار رود. ای ــول ب ــر معم ــای غی در زیرالیه ه
ــد.  ــاعد باش ــا نامس ــفاف و ی ــر، ش ــاف پذی ــد انعط می توان
حتــی پوســت انســان یــک ناقــل مناســب بــرای مدارهــای 

ــت. ــی اس الکترونیک

یـــک مـــثال معروف پماد الکترونیکی اســت. شـــامل یک 
الیـــه نـازک پـالستـیـــکی با سـنسـورهـــا ، هـادی ها و 
مـیکروچـــیپ های یکپارچــه اســت. پمــاد می توانــد 
بــه طــور دائـــمی ســطح قـــند خــون افــراد را از طریــق 
پوســت اندازه گـــیری کنــد. ایــن می توانــد کمــک بســیار 
ــد.  ــی باش ــیماران دیابت ــزشکی بـ ــارت پـ ــه نظ ــی ب خوب
ــر  ــنده های انعطاف پذی ــصال  دهـ ــا اتـ ــا ی الکترونیک ه

کــه بــه صــورت پارچه هــای بافتــه شـــده هســتند، طیــف 
وســیعی از امکانــات جـــذابی را ارائــه مـــی دهد. بــه ایــن 
ــا  ــه لباس ه ــی بـ ــای دیجیتال ــده قابلیت ه ــب در آین ترتی
ــه  ــل ب ــد تبدی ــا می توانن ــا واقع ــود. آن ه ــه می ش اضاف
لباس هــای هوشــمند شــوند. امــروزه امــکان چــاپ 
ــه  ــتیک و شیش ــذ، پالس ــر روی کاغ ــا ب ــال دهنده ه اتص

ممکــن شــده اســت.

جستجو برای شرکای واجد شرایط

شــرکت R&M بــه رســمیت شــناخته اســت کــه تکنولوژی 
شـبکه پـــسیو نـیز مـی تـــواند از سـیستم هـای مـسطح 
ــل  ــزار کاب ــخت اف ــوری، س ــاظ تئ ــد. از لح ــتفاده کن اسـ
کشــی می توانــد ویژگــی  هــای هوشــمند بیشــتری 
به دست آورد. ســــطح اجـــزای شـــبکه فـــضای بـسیار 
زیـــادی را ارائـــه مــی دهــد کــه می توانــد خالقانه باشــد.

بـــه همین دلـــیل اســت که شـــرکت R&M با هـــمکاری 
ــور  ــه منظ ــود ب ــده خ ــناخته ش ــحقیقاتی ش ــرکای تـ شـ

ایجاد امـــکانات جـــدید بـــرای اســتفاده از ســـیستم های 
مســطح الـــکترونیکی فـــعالیت می کـــند. هــدف از ایــن 
پـــروژه کــه اخیــرا آغــاز شــده اســت، همــه نوآوری هــای 
شرکت R&M  از زمـــان ایـــجاد این شـــرکت به اشـتراک 
گذاشــته شــده اســـت: برای برقراری ارتـــباطات شـــبکه 
بــه صـــورت قابل اطـمینان تـــر و بـــهبود مدیریت شــبکه 
داده هــا. در نهایــت کاربـــران قــادر خواهنــد بــود کارایــی 

ــد. ــش دهن ــا را کاه ــش و هزینه ه ــود را افزای ــبکه خ ش

گوشی های هوشمند در واقع یک کامپیوتر کامل هستند و با این همه گوشی های چند 

منظوره و بسیار هوشمند، فوق العاده نازک هستند. 

تکنولوژی شبکه نیز برای برای بهره بردن از نوآوری های مسطح تنظیم شده است.
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موفقیت

کابل کشی شبکه برای بزرگترین 

فرودگاه در جهان

رشکت R&M اجرای کابل کشی شبکه برای فرودگاه جدید

اسـتانبول، بزرگرتین فـرودگاه در جـهان را آغـاز مـی کند.

فــرودگاه جدیــد اســتانبول در منطقــه ای بــه وســعت 76.5 
میلیــون متــر مربــع در شــمال اســتانبول ســاخته خواهــد 
شــد کــه در چهــار مرحلــه تکمیــل می شــود. فــاز اول در 
ســال 2018 بــا افتتــاح دو بانــد فــرودگاه و یــک ترمینــال 
بــا ظرفیــت 90 میلیــون مســافر نهایــی خواهــد شــد. پــس 
ــه بیــش از  ــد ب از تکمیــل فــاز اول، ایــن فــرودگاه می توان
350 مقصــد مختلــف بــا ظرفیــت ســاالنه 200 میلیــون نفــر 
مســافر پــرواز داشــته باشــد. پــس از تکمیــل هــر چهــار 
ــا و  ــال، 250 هواپیم ــد فع ــتانبول 6 بان ــرودگاه اس ــاز، ف ف

پارکینگــی بــا ظرفیــت 18000خــودرو خواهــد داشــت.

ــتم های  ــه سیس ــره وری ب ــتگی و به ــش وابس ــا افزای ب
فنــاوری اطالعــات در حمــل و نقــل هوایــی مــدرن، یــک 
ــی  ــتر حیات ــک بس ــاال، ی ــرد ب ــا عملک ــی ب ــبکه کابل ش
بــرای کل ارتباطــات داخلــی و خارجــی در فــرودگاه 
الزامــی  خدماتــی  و  عملیاتــی  برنامه هــای  ســایر  و 
ــوالت،  ــاالی محص ــان ب ــت اطمین ــد.کیفیت و قابلی می باش

ــود. ــل ب ــاب راه ح ــل انتخ ــن دالی از مهم تری

پــس از تکمیــل فــاز اول، شــرکت R&M ، 4500 کیلومتــر 
ــن  ــوری را تامی ــر ن ــر فیب ــش از 1600 کیلومت ــس و بی م
تخصــص  از  اســتفاده  بــا  تولیدکننــدگان  می کنــد. 
گســترده خــود در پروژه هــای بزرگ مقیــاس بخــش 
ــدازی  ــا نصــب و راه ان ــی، قصــد دارد ت حمــل و نقــل هوای
ــال  ــه اول س ــه ماه ــی را در س ــاخت های کابل کش زیرس
ــا  ــی ب ــبکه کابل کش ــن ش ــاند ای ــام برس ــه اتم 2018 ب
ــامل  ــرودگاه ش ــف ف ــتم های مختل ــاال سیس ــی ب کارای
ــتریان  ــس و مش ــت، پلی ــرای امنی ــاخت های ICT ب زیرس
ــک از  ــر ی ــرای ه ــرد. ب ــد ک ــل خواه ــم متص ــه ه را ب
ــخص  ــی مش ــا کابل کش ــت ت ــاز اس ــتم ها نی ــن سیس ای
ــد  ــی وج ــذاری رنگ ــل کدگ ــق کاب ــال از طری ــز مث و متمای
داشــته باشــد. تعــداد پورت هــای RJ45 نصــب شــده در 

ــود. ــد ب ــش از 90000 خواه ــروژه بی ــاز اول پ ف

ــز داده  ــاخت مرک ــد، زیرس ــگاه جدی ــرکت فروش IGA، ش
 R&M ــوالت ــن محص ــن و جدیدتری ــا آخری ــود را ب خ
شــامل Netscale و راهــکار مدیریــت کابــل فیبــر 
ــرده  ــی ک ــن طراح ــم ممک ــن تراک ــا باالتری ــا ب ــوری ب ن
بــزرگ مقیــاس  دلیــل  بــه  R&Mهمچنیــن  اســت. 
ــودکار  ــاخت خ ــت زیرس ــل مدیری ــروژه، از راه ح ــودن پ ب
ــی را  ــاخت های کابل کش ــه کل زیرس R&MinteliPhy، ک
ــن  ــد. ای ــه می کن ــرد، عرض ــد ک ــودکار خواه ــز و خ متمرک
سیســتم مدیریــت را ســاده کــرده و بــه تیــم IT شــرکت 
IGA اجــازه پیاده ســازی ســریع و راحــت هــر مقیاســی از 

ــد داد. ــبکه را خواه ش

R&M یــک تیــم تخصصــی اختصــاص داده اســت کــه در 
طــول توســعه راه حــل هــا در محــل پــروژه حضور داشــته 
ــا  ــالح آن ه ــاص و اص ــوالت خ ــعه محص ــا توس ــد. ب باش
ــاز  ــد نی ــروژه، R&M می توان ــات پ ــه الزام ــه ب ــا توج ب
مشــتری را فراهــم کنــد. کابــل کشــی بــرای طــول عمــر 
25 ســاله و قابلیــت اطمینــان بــدون قیــد و شــرط طراحــی 
ــت،  ــن کیفی ــر ای ــی ب ــوان مصداق ــه عن ــت. ب ــده اس ش
R&M وارانتــی 25 ســاله سیســتم R&Mfreenet را بــر 
زیرســاخت کابــل کشــی پیــاده ســازی شــده در فــرودگاه 

ــه کــرده اســت. جدیــد ارائ
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معیارهای تعیین کننده

ــرای  ــود ب ــم خ ــل IGA، تصمی ــول، مدیرعام ــین انانک ارس
ــد و  ــح می ده ــروژه توضی ــن پ ــرای ای ــاب R&M ب انتخ
تأکیــد می کنــد کــه فــرودگاه جدیــد اســتانبول بزرگتریــن 
ــد  ــرودگاه جدی ــن ف ــود. ای ــد ب ــان خواه ــرودگاه در جه ف
اولیــن فــرودگاه TIER 3 و کامــال دیجیتالــی جهــان 
خواهــد بــود. وی می گویــد: »مــا در حــال توســعه تعــداد 
ــا  ــرودگاه م ــتیم و ف ــه هس ــای نوآوران ــادی از راه حل ه زی
یــک معیــار فنــی اســت. مــا کار خــود را بــا کابــل کشــی 
آغــاز کردیــم زیــرا پایــه ای بــرای تمــام زیرســاخت های در 
حــال اجــرا اســت. سیســتم اطــالع رســانی، هشــدارهای 
آتــش ســوزی، دوربین هــا، سیســتم های دسترســی 
ــا اســتفاده  کارتــی، مدیریــت پــرواز، سیســتم های ATC ب
از کابــل هــای مقــاوم در برابــر آتــش R&M اجــرا خواهند 

شــد«.

ارســین انانکــول اشــاره کــرد کــه از بیــن بــردن تداخــل 
ــل کشــی  ــاال کاب ــال و عملکــرد ب ــق انتق ســیگنال از طری
ــی  ــل کش ــت کاب ــه در آن کیفی ــت ک ــی اس ــق بحران مناط
ــا در  ــزود: »م ــت. وی اف ــدی اس ــت کلی ــک مزی R&M ی
آزمایش هایــی کــه در آزمایشــگا های شــعبه اصلــی 
درمحــل  کــه  آزمایش هایــی  یــا  و  ســوئیس   R&M
ــا  ــن م ــتیم. بنابرای ــکلی نداش ــم، مش ــام دادی ــروژه انج پ
ــوکت  ــته و 3000 س ــدار بس ــن م ــم 9000 دوربی می توانی
 R&M دسترســی کارتــی را در سیســتم کابــل کشــی آنــی
ــا تلفــات محافظــت مــی  ــه تداخــل و ی ــر هــر گون در براب

ــم«. ــرا کنی ــود، اج ش

ــاور نکردنــی  مدیــر عامــل IGA همچنیــن از پشــتیبانی ب
و  می کنــد  قدردانــی  پــروژه  طــول  در   R&M تیــم
نیازهــای مــا را درک می کننــد و  می گویــد: »آن هــا 
ــی  ــا سفارش ــه آن ه ــه ب ــا توج ــود را ب ــای خ ــل ه راه ح
ــرا  ــت زی ــا اس ــرای م ــت ب ــن مزی ــن بزرگتری ــد. ای می کنن
ــز  ــی متمای ــل کش ــندگان کاب ــایر فروش ــا را از س آن ه
می ســازد. در دســترس بــودن، امنیــت، ماژوالریتــی، 
انعطــاف پذیــری، ظرفیــت و هزینــه بهــره وری نیــز همــه 
 R&M ــا، راه حل هــای ــروژه م ــم پ ــود کــه تی ــی ب از دالیل

ــرد«. ــاب ک ــروژه انتخ ــن پ ــرای ای را ب

:)IGA( ارسین انانکول، مدیرعامل بخش ساخت و ساز فرودگاه بزرگ استانبول

»R&M نیازهــای مــا را درک می کنــد و راه حــل هــای خــود را بــا توجــه بــه آن هــا 

ــرا آن هــا را از ســایر  ــا اســت زی ــرای م ــت ب ــن مزی ــن بزرگرتی ــد. ای سفارشــی می کن

ــز می ســازد«. ــل کشــی متامی فروشــندگان کاب
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ترندها

نگاهی به آینده

پس از 10 گیگابیت چه اتفاقی خواهد افتاد؟

ــرای ارســال و  ــا 10 گیگابیــت هــم ب انتقــال اطالعــات را ت
 IEEE هم دریافت پـــشتیبانی مـــی کند(، اکـــنون سازمان
ــن  ــد. در عی ــیگابیت کار می کن ــکار 100 گـ ــر روی راهـ ب
حال ســـازمان ITU اســـتاندارد GPON را تـکمیـل کرده 
و اســتانداردهای XG-PON و همچنیــن XGS-PON را 
ــا  ــات را ت ــارن اطالع ــال متق ــه انتق ــت ک ــرده اس ــه ک ارائ
20 کیلومتــر در ســـرعت 10 گـــیگابیت ممکــن می ســازد. 
XGS-PON مـــی تواند بـــعنوان بخــش بزرگتــری از 
NG- ــا ــبکه ی ــده ش ــسل آین ــا نـ ــبکه و ی ــاری ش معم
ــی 8  ــا 4 ال ــعماری ت ــن مـ ــود. در ای ــناخته ش PON2 ش
زوج کانــال می تواننــد طــوری اســتفاده شــوند کــه انتقــال 

ــول  ــا طـ ــه ب ــه بلک ــورت چندگان ــا بص ــه تنه ــات ن اطالع
مـوج های مـــختلف هم بـــتوانند بـــصورت بالدرنگ انجام 
گیــرد. در ایــن روش معمــوال از کابل هــای فیبرنــوری 
MPO و مـــاژول های آنهــا اســتفاده می شــود کــه از 
ــد. ــتیبانی می کنن ــوازی پش ــورت م ــات بص ــال اطالع ارس

ــه لیزرهــای قابــل  اجـــرای ایــن نــوع از شــبکه ها نیــاز ب
تنظیم دارد که در عـــمل گـران قـــیمت هـستنـد. با ایـن 
حــال مـــعماری ایــن نــوع شــبکه ها بــر مبنــای »هـــزینه 
متناســب بــا آن« قـــادر خـــواهد بـــود تــا FTTH را بــه 
یـــک ســرویس فــوق العــاده رقابــت پذیــر تبدیــل کنــد تا 

با رشـد تـقاضاهای کاربـران پـیشرفت در شـبکه هـای
فـــیبر نــوری بیشــتر شــده بــه طــوری کــه ایــن شــبکه ها 
ــا عکس هــا و فیلم هــای رویدادهــای  بایــد قــادر باشــند ت
ــد  ــد. بای ــال دهن ــن انتق ــورت آنالی ــه صـ ــی را ب خانوادگ
توجــه داشــت کــه ایـــن صـــنعت بــه صـــورت بالدرنــگ 
ــوق  ــاخت ف ــا زیرس ــدرن ب ــبکه های م ــرای ش ــه اج ب
 IEEE العــاده و کارآمــد پرداختــه اســت. اسـتانـــداردهای
و ITU هـــمواره اسـتانـداردهای جـدیـــدی را برای ارسال 

ــد. ــد بیشــتر ایجــاد می کنن ــای بان ــا پهن اطالعــات ب

بعــد از اســتانداردهای GEPON و 10GEPON )کــه نــرخ 

ــری  ــد. 10 گیگابیــت نهایــت عملکــرد ایــن شــبکه ها درکارب ــرای رشــد دارن ــادی ب ــوری هنــوز پتانســیل بســیار زی شــبکه های فیبر ن
ــت.  ــرده اس ــر ب ــبکه ها را باالت ــرعت ش ــون س ــون ITU و IEEE اکن ــازمان هایی همچ ــود. س ــد ب ــتریان نخواه ــرای مش FTTH  ب
ــدن  ــه روز ش ــال ب ــه دنب ــران ب ــده اند و کارب ــن ش ــوری تدوی ــبکه های فیبر ن ــتر در ش ــرعت های بیش ــرای س ــد ب ــتانداردهای جدی اس
ــه  ــا NG PON2 چ ــون EPON ی ــدی همچ ــای جدی ــا از تکنولوژی ه ــتند. م ــتری هس ــد بیش ــای بان ــرعت و پهن ــتفاده از س و اس

ــم؟ ــی داری انتظارهای
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مشــتریان خـــطرات کـــمتری را در چشــم اندازهــای پیش 
ــوند. ــل ش ــرویس های 5G متحم ــد س ــود مانن روی خ

ــه  ــعنی ک ــن مـ ــه ای ــد )pay as you grow( » ب رش
نـــیازی بــه وجـــود تمــام کانال هــا از ابتــدا نیســت. ایــن 
ــا  ــب ب ــد متناس ــتریان بتوانن ــا مش ــود ت ــث می ش کار باع
پهنــای بانــد مــورد نیازشــان طــول موج هــای چندحالتــه 
ــوری  ــط ن ــد )خ ــای جدی ــرای OLTه ــود را ب ــف خ مختل
ــا  ــده optical line termination( و ی ــی ش ــه زن خاتم
 optical ــبکه ــوری ش ــزات نـ ــد )تجهی ــای جدی ONUه
network unit( بـــر روی بـــستر همان زیرســاخت قبلی 

ــد.  ــاب کنن ــبکه انتخ ش

ــن  ــن مت ــده در ای ــر ش ــتانداردهای ذک اس
بــرای کاربرهــای مختلــف عبارتنــد از:

Standard

GPON                                 ITU-T G.984

XG-PON                                ITU-T G.987

XGS-PON                        ITU-T G.9807.1

NG-PON2*                           ITU-T G.989

GE-PON                            IEEE 802.3ah10

G-EPON                          IEEE 802.3av100

G-EPON*                            IEEE P802.3ca
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موفقیت

جستجو برای شرکای واجد شرایط

ــه  ــز ب ــک مجه ــهر بوش ــد ش ــود درص ــال 2020 ن ــا سـ ت
ــا  شـــبکه فـــیبر نوری خـــواهد شــد. ایــن مقــدار تقریب
 EWB ــا 7000 واحـــد مســکونی اســت. شـــرکت ــر ب براب
ــرد  ــد ک ــم نخواه ــود ک ــرفت خ ــرعت پیش ــچ گاه از س هی
ــا  ــاختمانی ی ــنگین س ــای سـ ــل هزینه ه ــی در مقاب حت
دیـــگر مشــکالت و مـــوانع پـــیش روی ماننــد زمین هــای 
ــن شــرکت  ــی . ای ــا موانــع توپولوژیک ــنگالخی و ی س
ــرای  ــرد ب ــه ف ــر ب ــای منحص ــزوم راهکاره ــورت ل در ص
ــال  ــرای مث ــد. ب ــاد می کن ــود ایج ــداف خ ــبرد اه پیش
ــرای  ــد. ب ــر ده ــرق تغیی ــه ب ــود را ب ــبکه خ ــد ش می توان
ــات در  ــوری و ارتباط ــیبرهای ن ــدازی فـ ــب و راه انـ نص
Rii-Seez-Net بــا  سـاخـــتمان ها، شــرکت EWB و 
همــکاری کســبه محلی پـشتیبانی هـــای خـــود را ارائـــه 
ــیار  ــی بس ــرکت های محل ــواده ها و ش ــی کند. خـانـ مـ
ــستند:  ــباطات هـ ــل ارتـ ــج کام ــرای رزرو پکی ــتاق ب مش
تـلفن، ایـنترنت، تـلویزیون/رادیـو مـبـتنی بـرIP ، هـمـه 
چـیـــز از Rii-Seez-Net و هـــمه کاربردهــای مبتنــی بر 
 .EWB ــرکت ــیال ش ــای کواکس ــا کابل ه ــوری ی ــر ن فیب
مارکــوس شــومر مدیــر شــرکت EWB گفته: » مـــشتریان 
ــر  ــه ب ــستند ک ــه هـ ــوالت نوآوران ــه محص ــد ب ــه من عالق
ــا  ــای ب ــد کاربر ی ه ــوند مانن ــاده می ش ــازی پی ــتر مج بس
سـرعـــت باال، خـــطوط ثـــابت و ســـایت های شبکه برای 
ــان  ــدت زم ــف م ــا نص ــرکت EWB تنه ــرکت ها«. ش شـ
اجــرای پـــروژه را بـــرای مــدت زمــان بازگشــت ســرمایه 
خــود پیــش بـــینی کـــرده اســـت. ایــن الگویــی بــرای 
دیگــران اســت. شـــرکت EWB بـــه تامـــین کـــنندگان 

شـــبکه فیبر نوری، FTTH را بــــرای تـــجربه ی مـتفاوتی 
ــد.  ــنهاد می کن ــبکه ها پیش ــگر شـ از دیـ

ــول  ــن محص ــه برتری ــبکه ب ــل TV ش ــه کاب چگون
ــد ــل ش FTTH تبدی

شـــبکه کابل تـــلویزیونی سابق و تـــغییر آن را مـــی توان 
ریـــشه اصلی شــکل گیری شبـــکه های FTTH در شـــهر 
POP ــا ــد ی بوشــک دانســت. چهــار توزیــع کننــده جدی

هـــای مــدرن توزیــع ســیگنال بــرای بیــش از 50 کابینــت 
خیابانــی و تـــغذیه شــبکه آن هــا بــه کار گرفتــه شــده اند 
و کابـل هـــا از طریــق آن هــا بــه خانــه هــا یــا خانواده هــا 
می رســند. تجهزات EWB قـــبل از نـــقطه ورود ســاختمان 

)BEP( قــرار دارد. 
شـــرکت EWB در یـــک اقدامــی نوآورانه بیش از مـــقدار 
ــرکت  ــن ش ــد. ای ــذاری می کن ــرمایه گ ــاز س ــورد نی مـ
بــرای هر خـــانه چـــهار فیبر نــوری می کشــد. در ناحـــیه 
POP یــک مـــحفظه ورودی وجـــود دارد کــه با کـــشیدن 
فـــیبرهای نـــوری در آن مـــی توان زمینــه را بــرای ارائــه 

ــود.            ــم نم ــده فراه ــال در آین ــرویس های دیجیت س

ــول  ــن محص ــه برتری ــبکه ب ــل TV ش ــه کاب چگون
ــد ــل ش FTTH تبدی

هـــربر هـــوسر، مدیــر اســتراتژیک شــرکت EWB در مورد 
ــا  ــد: » رویـــه م ــه می گوی ــه اینگون ایـــن اقـــدام نوآوران
دنـــبال کـردن بـــهترین اسـتانداردها اســـت و بنابراین از 
ــتفاده  ــرا اس ــره در اج ــای 4 فیب ــاز از ماژول ه ــان آغ هم
کردیــم. ایــن حـــقیقت کــه شـــرکت R&M یک شــریک 
بســیار خــوب و قـــدیمی با کـــیفیت ســـوییسی اســـت، 

شــرکت آب و بــرق شــهر بوشــک )EWB( در شــرق 
کشــور ســـوییس دارای قـــدمت 115 ســـاله اســـت کــه 
ــت. در  ــهروندان اس ــه ش ــانی ب ــدمت رس ــشغول خـ مـ
مجموع، ســازمان شـــهرداری از هـــر فرصـــتی اســـتفاده 
ــوان  ــه عن ــنده را ب ــرندهای آیـ ــتواند تـ ــا بـ ــی کند ت مـ
بخشی از ماموریت تامـــین نـیـــازهای جـامـــعه مـحـلی 
انـــجام دهـــد. مـسئولـــین و شـــهروندان بوشک اکـنون 
ــرا  ــد. اخی ــود می بینن ــش روی خ ــوآوری را پی ــیر نـ مس
مبحــث فیبــر نــوری تــا خانــه بــه نقطــه عطفــی دیگــر در 
 R&M تکنولــوژی روز دنیــا تبدیــل شــده اســت. به کمــک
و شـــرکای تـجـــاری آن )پـیمانـکارهـــای کابل کشــی(، 
هـــر روزه مناطــق شــهری جدیــد یکــی پــس از دیـــگری 
ــرکت     ــوند. ش ــوری می ش ــر ن ــای فیب ــه کابل ه ــز ب مجه
EWB مـــقدار قـابل تـــوجهی پـــول را برای شـبکه هـای 
کارآمد در عصر دیـــجیتال ســـرمایه گـــذاری کرده اســت. 
همچنیــن می تــوان فرهنــگ نــوآوری ایــن شــرکت را بــه 
این تـــرتیب بـــیان کــرد: تـــیم EWB مدیریت پـــروژه ها 
ــده  ــر عه ــود ب ــکاران خ ــه پیمان ــپردن ب ــای س ــه ج را ب

می گیــرد

ــرای  »مــا خدمتگــزار شــهروندان هســتیم.« مارکــوس شــومر مدیــر شــرکت EWB و تیــم کاریــش تمــام تــالش خــود را ب
تامیــن نیازهــای مـــشتریان و ضمانــت در تحویــل بــه موقــع تجهیــزات مــورد نیــاز آن هــا بــه کار گرفتــه اســت. هـــمچنین این 

تــالش بــرای راهـــکارهای FTTH بســیار بیشــتر شــده اســت.

با پشتکار پیگیر

F T TH
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در انـــتخاب مــا بــه عنــوان تامیــن کننــده پــروژه نقــش 
ــاخص  ــک شـ ــوییسی ی ــت ســ ــا کیفی ــرای م ــت. ب داش
اســت و مــا مـــی خواهیم دقـــیقا اســتانداردهایی مطابــق 

ــم.« ــه کنی ــت را ارائ ــن کیفی ــا ای ب

ــص  ــا مخت ــوآوری تنه ــرای ن ــی ب ــل و آمادگ ــد کام تعه
شــرکت EWB بـــرای مشــتریان خــود نیســت. هــر دو این 
ــاری  ــرکای تج ــدگان و ش ــن کنن ــرای تامی ــا ب ویژگی ه
 EWB ایــن شــرکت نیــز انتظــار مـــی رود. مدیــر شــرکت
می گویــد: » مــا شــرکت R&M را بـــعنوان شــرکتی 
کــه همــواره آمادگــی نــوآوری را داشـــته و دارد انـــتخاب 
کـــردیم و برای ما حـــقیقتی مـــهمتر از ایـــنکه شـرکتی 
ــدارد.  ــود نـ ــنیم وج ــال کـ ــی را دنب ــت سوییس ــا کیفی ب
ماژوالریتــی و گارانتــی مـــادام العمــر هـــمچنین از دالیــل 
اصـــلی مـــا بـــرای مـــشارکت با ایـــن کمپانی سوییســی 
ــا  ــدت و ب ــواره در دراز مـ ــرکت R&M هم ــت.« ش اس
ــورد  ــیازهای م ــود، نـ ــرد خ ــه ف ــنحصر ب ــای مـ نوآوری ه
درخواســت مشــتریان را بــرای توســعه راهــکار FTTH بــا 
ــه ســازی پشــتیبانی می کنــد. ــد بهین مشــارکت در فرآین

 R&M بــه ایــن نتیجــه رســید کــه کمپانــی EWB شــرکت
بــا ســبد محصــوالت R&Mfoxes خــود بســیار مناســب 
ــیبره  ــار فـ ــاژول چه ــتفاده از مـ ــا اس ــت و ب ــروژه اسـ پ
ــی  ــورت تدریج ــبکه را بص ــوان ش ــرکت می ت ــن شـ ای
توســعه داد. بــه کمــک اصــل ماژوالریتــی شــرکت 
R&M، شــرکت EWB توانســت توســعه کامــل شــبکه در 
آینــده را مدیریــت و برنامــه ریــزی کـــند. بدیــن تـــرتیب 
بــه  می تواننــد  POPهــا  در  کابل کشــی  سیســتم های 

ــد.  ــر یابن ــده تغیی ــانی در آین آس

ــبکه  ــرای ش ــرای اج ــرم ب ــول و پلتف ــن محص مهمتری
ــا هــامن  ــع نــوری« ی FTTH در شــهر بوشــک »کابیــن توزی
»ODF« از رشکــت R&M بــود.در دروازه تغییــرات و داخــل 

)کافوهــا(  کابـــینت های خیابانــی  POPو  ســاختامن های 

بیــش از 50 عــدد ODF اســـتفاده شــده اســت کــه در هــر 

ایـــستگاه بیــن 8 تــا13 عـــدد نصــب شــده اســـت. در ایــن 

کابین هــا 110 عــدد جـــعبه جــــوش )اسـپـالیـــس( ODF  و 

ــب  ــت R&M نص ــای CombiMODULE رشک سـابـرک هـ

شــده اســت.

ــد.  ــرب را دارن ــا 28880 فی ــت 23000 ت نودهــا معمــوالً ظرفی

بــه طــور کلــی، EWB تناســب مناســبی بیــن تراکــم دســته 

بنــدی بــاال و هزینه هــا یــا رسمایــه گــذاری بــرای هــر پــورت 

 R&Mسیســتم های همچنیــن   EWB می کنــد.  ایجــاد 

موقعیت هــای  در  فیــرب  مســیریابی  بــرای  را   Raceway

ــروژه  ــت پ ــر، رسپرس ــرت ه ــرد. هرب ــه کار می گی POP ب

می گویــد: »ایــن سیســتم بــرای مــا مزایــای زیــادی در نصــب 

ــت«. ــراه داش ــه هم ــا ب ــدازی کابل ه و راه ان

EWB یــک ســاخت و ســاز مخصــوص بــرای مســیریابی فیــرب 

و مدیریــت کابــل در برخــی از کابینت هــا نیــاز داشــت. 

ــه  ــادر ب ــا همــکاری R&M مــا ق ــد: »ب ــر هــر می گوی هرب

ــزی  ــن چی ــم. و ای ــاص بودی ــای خ ــز راه حل ه درک و آنالی

ــد«. ــدا منی کنی ــه شــکل پی ــب ب اســت کــه شــام اغل

Rii- فرانکلیــن فراســت، از بخــش برنامــه ریــزی و ارتباطــات

Seez Net، EW بوشــک می گویــد: »R&M برخــی تنظیامت 

را انجــام داد و بالفاصلــه اجــزا را بــا یکدیگــر تطبیــق داد و 

ــت«.  ــرتیان اس ــایر مش ــرتس س ــز در دس ــارض نی ــال ح در ح

ــه کابینت هــای  ــود بالفاصل ــل ب در مــوارد دیگــر، R&M مای

ODF و اجــزای Raceway را ســازگار کنــد. R&M بــرای 

رشکــت جــوش امــکان جلســات آموزشــی را در محــل پــروژه 

فراهــم کــرد و آن هــا را بــرای نصــب صحیــح آمــاده کــرد.

فرانکلیــن فراســت، از بخــش برنامــه ریــزی و ارتباطــات Rii-Seez Net، EW بوشــک 

ــد: می گوی

»R&M یــک رشیــک قابــل اعتــامد اســت و مشــرتی بــا آن در کارهــای زیــادی رصفــه 

جویــی می کنــد«.

Rii-Seez-Ne: تا 300 مگابیت بر ثانیه
ــرق  ــتقل در ش ــی مس ــبکه ارتباط ــک ش ــال 2001، ی از س
ــود دارد  ــتاین وج ــن اش ــرز لیخت ــداد م ــوئیس در امت س
ــرار  ــازار ق ــب ب ــای غال ــا حامل ه ــت ب ــود در رقاب ــه خ ک
 ،Rhine دره  مخفــف   Rii-Seez-Net  )Rii می گیــرد. 
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ترندها

جهش کوانتومی جدید
از تکنولوژی های کوانتومی نسل دوم 

تاکنــون ترســناک ترین ســالح   یــا هـــمان بـــمب اتـــمی 
بــود کــه تاکنــون در جنگ هــای نـــظامی مــورد اســتفاده 
ــه  ــه نظری ــت ک ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب ــه اس ــرار گرفت ق
کوانتومــی تأثیرگذارتریــن تئــوری قــرن بـــیستم بـــود و 
همچنیــن می توانــد تأثیراتــی قطعــی بــر قــــرن بـــیست 
و یـــکم داشـــته باشـد چـــرا که هـــنوز پـــتانسیل  های 
تکنولوژیکــی بســیار زیــادی در فیزیک کـــوانتوم وجـــود 
دارد. و مــا در فـــواصل معیــن بــه طــور مـــنظم، در مــورد 
نـــوآوری های تکنولوژیکی بر اســاس اثـــرات کـوانـــتومی 
ــود دارد  ــینه وج ــن زمـ ــه در ای ــی ک ــنویم. مثال های می ش
ــاال در  ــرارت ب ــه ح ــا درج ــاناهای ب ــد از: ابررس عبارت ان
ســال 1986 )جایــزه نوبــل 1987(، اثــر هــال کوانتومــی در 
ــپ  ــل 1987 و 1998(، المـ ــز نوب ــه 1980 و 1990 )جوای ده
ــای  ــه کده ــوشتن و مطالع ــل 2014(، نـ ــزه نوب LED )جای
کوانتومــی کــه در ســال های اخـــیر تـــوسعه یافـــته انــد 
)جایزه نوبل 2012( و مواد جـــدید اعـــجاز آمـــیزی مـانند 
ــاس  ــد اس ــی توان ــه م ــل 2010( ک ــایزه نوب ــرافن )جـ گـ

ــد. ــده باش ــک در آین ــر الکترونی ــی باالت کارای

بخشی از زندگی ما

ــوم  ــک کوانت ــد فیزی ــه ش ــه گفت ــه آنچ ــود هم ــا وج ب
ــام  ــت. تم ــا اس ــی م ــی از زندگ ــر بخش ــال حاض در ح
دســتگاه های الکترونیکــی، تـــمام فناوری هــای دیجیتــال، 
لـــیزرها، تـــلفن های همــراه، مـــاهواره ها، تـــلویزیون ها، 
ــیمیایی  ــکی و ش ــخیص های پزش ــی تش ــا و حت رادیو ه
مــدرن براســاس آن اســت. مــا هنگامــی کــه ســوار یــک 
ماشــین می شــویم )و بــه بردهــای الکترونیکــی اطمینـــان 
مـــی کنیم(، کامـــپیوتر را راه انـــدازی و روشن مـــی کنیم 
)کــه شـــامل مـــدارهای الـــکترونیکی مبتنــی بــر پدیــده 
کوانتــوم اســت(، بــه موســیقی گــوش می دهیــم )CD هــا 
ــده کوانتومــی خــاص  ــزر کــه یــک پدی ــا اســتفاده از لی ب
 MRI اســت، خـــوانده مـی شـــوند(، از اشــعه ایـــکس یــا
اسـتفاده مــی  کـنـیـم یـــا بـا تـلفن هـمراه خـود )کـه 
ــرار  ــماس برق ــتند( تـ ــا هس ــر از میکروالکترونیک ه پــ
می کنیــم، در واقـــع بــه قـــوانین فیزیــک کوانتــوم اعتماد 
ــبنای  ــر مـ ــته ای ب ــعالیت های هس ــام فـ ــم. تم ــرده ای ک
ــرد تئــوری جدیــد کوانتــوم  کوانتــوم اســت و اولیــن کارب

بــا اینکــه تقریبــاً 100 ســال از تکامــل فیزیــک کوانتــوم می گــذرد، هنــوز هــم مســائل زیــادی دارد کــه می تواننــد غیــر فیزیکدانــان و 
حتــی گاهــی فیزیکدانــان را گیــج کنــد. تقریبــاً ایــن واقعیــت بــه اثبــات رســیده اســت کــه درک فیزیــک کوانتــوم بــا حــواس معمولــی 
ــدن  ــف و مجــزا، خوان ــوج/ذره، برهم نهــی ســطوح مختل ــد دوگانگــی م ــا خواصــی مانن ــی ب ــت اشــیاء کوانتوم ممکــن  نیســت. ماهی
آزمایشــات وابســته بــه مشــاهدات، فروپاشــی تابــع مــوج ناگهانــی و درهــم آمیختگــی ذرات مجــزا فضایــی بســیار دشــوار اســت تــا بــا 

ایده هــای بصــری و مفاهیــم فلســفی تفکــر مــا مطابقــت پیــدا کنــد.
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ــای  ــا qubit ه ــای کوانـــتومی ی ــیت  ه ــن نـــوع از بـ ای
ــند  ــته باش ــد داش ــد امی ــا می توانن ــرکب، فیزیکدان ه مـ
کــه بــه طــور هـــمزمان هـــمه ســـطوح ممکــن را مــورد 
بررســی قرار دهـــند و مـــدیریت کـــنند. در یک کامپیوتر 
معمولــی هـــمه ایــن بـــیت ها بایــد بـــارها و بـــارها مورد 
پردازش قـــرار گـــیرند و مـــثاًل از 0 به 1 و از 1 به 0 تـــبدیل 
شـــوند. ولـــی در کامـــپیوترهای کوانـــتومی تمــام ایــن 
ــوند. ــردازش ش ــان پ ــور همزم ــه ط ــد ب ــل می توانن مراح

ایـــن ســـطح باال از مــوازی ســازی عـــملیات، عـــملکرد 
ــدادی  ــا تع ــی ب ــور نمای ــه ط ــا را ب ــباتی کامپیوتره محاس
از qubit ها افـزایـــش مـی دهـــد. در حـــالی که در یـک 
کامـــپوتر کالســـیک کــه بـــه ترتیــب عـــملیات را انجام 
می هــد، عملکــرد محاســباتی آن تنهــا بــه صــورت 
ــباتی در  ــای محاس ــتگاه ه ــعدادی از دسـ ــا تـ ــی ب خط

ــد. ــی یاب ــش م ــترس افزای دس

یـــکی دیگــر از تکنولوژی هــای جدیــد کوانتومــی انتقــال 
موثــر و بــدون وقفــه qubit هــا را تضمیــن می کنــد کــه 
به آن تـــلورانس کـــوانتومی یا به عـــبارت دیـــگر انـتقال 
qubit ها بـــین دو مـــکان گـــفته مـــی شود. اســاس این 
تـــکنولوژی ایــن اســت کــه دو ذره کوانتومــی )بــه عنــوان 
ــترک  ــی مش ــطح فیزیک ــک س ــون( در ی ــال دو فوت مث
ــا  ــترک آن ه ــت مش ــه حال ــدون اینک ــد و ب ــر می افتن گی
ــی از ذرات  ــوند. یک ــدا می ش ــا ج ــود، در فض ــب ش تخری
بــه گیرنــده فـرســـاده مـی شـــود و دیـــگری در مـــسیر 
ــتنده  ــه فرس ــود ب ــی خ ــات کوانتوم ــا اطالع ــقال ب انـتـ

ــود. ــه می ش اضاف

مـطابـــق با قـوانـــین فـــیزیک کـوانـتـومـــی، حـالـت 
ــری  ــدازه گی ــد ان ــک فرآین ــم از راه دور، در ی ذرات درهـ
در فـرســـتنده، بالفاصلــه و بــه صــورت خـــودکار تعریــف 
ــن دو  ــتقیم بی ــاط مس ــچ ارتب ــر هی ــی اگ ــود، حت ــی ش م
ذره وجــود نـــداشته باشــد. نتیجــه ایــن انــدازه گیــری به 

ــود. ــل می ش ــده منتق ــه گیرن ــول ب ــور معم ط

ــوط  ــم مرب ــا مفاهی ــوز ب ــا هن ــه بســیاری از م ــی ک در حال
به شـــناخت، درک کامـــل و فـــلسفه فـیـــزیک کـوانتوم 
درگـــیر هســتیم، بــا ایـــن وجـــود باید بــه پتانســیل  های 
انقالبــی آینــده تکنولوژیکــی خــود کــه بــا ســرعت زیــاد و 
بــه طــور بــی ســابقه ای در حــال پیشــرفت اســت، تـــوجه 

ــته باشیم. داشـ

چــرا کــه ایــن درک از تکنولــوژی هــای جدیــد کوانتومــی 
ــده ای  ــوی آین ــه س ــت ها و ب ــه دور دس ــدازی ب ــم ان چش
کــه بــه زودی بــرای مــا محقــق مــی شــود، مــی  گشــاید.

ــد راه را  ــوم می توانن ــد کوانت ــای جدی ــا تـکنولـوژی هـ ام
بــرای اجـــرای دو دیـــدگاه جـدیـــد در ایــن زمـــینه که 
تـوســـط ریچارد فینمن هـموار ســــازد. اولــین دیـدگاه 
امـــکان دســـت کاری اتـــم  هــای خـــاص اســت )فینمــن، 
ــم.  ــوژی می نامـیـ ــا آن را نـانوتـکنولـ ــروز م 1959 (. امـ
یـــک تـکنـولـــوژی کــه توســط بســیاری از طـــرفداران 
تـکنولـــوژی بــه عـــنوان یـــکی از هـــیجان انگیز تریــن 
ــین  ــت. دومـ ــده اس ــی ش ــده معرف ــای آین تکنولوژی ه
دیـــدگاه شـــاید هـــیجان انگیز تر باشــد. این دیـدگـــاه 
کـوانـتـوم کامـپیوتر نـامـــیده مـی شـود )فینمن، 1981(. 
این تـکنولـــوژی قـــادر است به جای پـــردازش بـیب بـه 
بـــیت کــه در کامپیوتــر هــای کالســیک انـــجام می شــود، 
ســطوح کوانتومــی بســیاری را کــه بیــت  هــای کوانتومــی 
یــا qubits نامیده می شــود، بـــا هـــم پــــردازش کنـــد. 
بـــه کـــمک آن مـی تـــوانیم مـــشکالتی را که هـــنوز هم 
ــرای ابررایانه هایــی مــورد اســتفاده در فیزیــک، زیســت  ب
شناســی، تحقیقــات آب و هوایــی و دیگــر مناطــق بســیار 

ــم.   پیچیــده هســتند، حــل کنی

روابط بسیار جالب

بـــه طــور خـــاص می تــوان گفــت کامپوترهــای کوانتومــی 
بر مـــبنای پـــدیده ای پـــیچیده است که احـــتماالً عجیب 
و غـریب تـــرین پدیــده در دنیــای کوانتــوم اســت. تعدادی 
ــد  ــرار بگیرن ــطح ق ــک س ــد در ی ــا می توان از کوانتوم ه
کــه در ایــن حـــالت بــه گـــونه ای رفـــتار می کننــد کــه 
انــگار توســط یــک دســـت نامـــرئی به هـــم مرتبط شــده  
انــد، بــا اینکــه ممکــن اســت از لحــاظ فیزیکــی در فضــا از 
ــه ذره دیگــر  ــد ک یکدیگــر دور باشــند. هــر ذره ای می دان
چــه کاری انجــام می دهــد )فـــیزیکدانان بـــه ایــن موضوع 
ــه  ــن نتیج ــد(. ای ــاره می کنن ــوج اش ــابع م ــوان تـ ــه عن ب
همبســتگی بیــن ذرات اســت و ذرات دیگــر بررســی شــده 
باشــند، حتــی اگــر بیــن ذرات کیلومترهــا فاصلــه وجــود 
داشــته باشــد، می تــوان حالــت و وضعیــت آن هــا را 
پـــیش بینی کــرد. ماننــد ایــن اســت که فــردی در آلـــمان 
بـــتواند بـالفاصله حـــس کند که بـــرای خـــواهر یا برادر    
ــا  ــت. ب ــاده اس ــی افت ــه اتفاق ــترالیا چ ــوی او در اس دوقل
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موفقیت

چندیــن پــروژه مهاجرتــی و ترکیبــی برنامــه ریــزی شــده 
ــا ســنتر( قدیمــی اجــاره ای  ــز داده هــای )دیت اســت. مرک
در Bangalor بایــد جایگزیــن شــده و کامــاًل مرحلــه بــه 
 Bangalore مرحلــه بازســازی شــوند. سرپرســت پــروژه
آر انــد ام )R&M( را از گذشــته بــه عنــوان یــک شــریک 
ــت  ــا کیفی ــته و ب ــر شایس ــک رهب ــاد و ی ــل اعتم قاب
ــرو  ــده پیش ــه دهن ــل ارائ ــن دلی ــه همی ــد. ب می شناس
اتصــاالت سوئیســی بــرای ایــن پـــرژوه انـتـــخاب شــده 
اســت. مونســی جــورج، رئـــیس توســعه و اتحــاد تجــارت 
ــد:  ــات NTT میگوی ــی ارتباط ــرکت خصوص ــی ش جهان
ــی  ــیار بزرگ ــروژه کار بس ــن پ ــش در ای ــش و تیم »راج
ــرآورده  ــارات را ب ــل انتظ ــور کام ــه ط ــد و ب ــام دادن انج

ــد.«  کردن
ــرده  ــیار فش ــوالت بس ــل محص ــرای تحوی ــی ب ــازه زمان ب
ــه  ــا س ــان دو ت ــک زم ــل را در ی ــام مراح ــود. NTT تم ب
ــد ام  ــرکت آر ان ــود و ش ــرده ب ــزی ک ــه ری ــه ای برنام هفت
ــن  ــاختن ای ــرآورده س ــرای ب ــژه ب ــم وی ــک تی )R&M( ی
نیازهــا و ســازماندهی آمــوزش بــرای همــه افــراد درگیــر 

ــرد. ــاد ک ــل ایج در مح
 )R&M( طراحــی و اجــرای ایــن پروژه بــا تــالش آر انــد ام

هنــد، NTT آمریــکا و NTT هنــد انجام شــده اســت.

کیفیت متقاعد کننده

بــرای ایــن پــروژه شــرکت آر انــد ام )R&M( راهکارهــای 
مســی و فیبــر از پیــش ســربندی شــده شــامل راهکارهای 
ــه  ــه داد ک ــزی ارائ ــش فل ــی Cat.6A دارای روک کابل کش
ــا،  ــن ماژول ه ــا، کانکش ــچ کورده ــا از پ ــن راهکاره در ای
کابل هــای نصــب، فیــس پلیت هــا، کابل هــای فیبــر 
OM4 چندحالتــه، کابل هــای ترانــک MPO و لــوازم 
جانبــی )کدگــذاری رنگــی( اســتفاده شـــده اســت. ایـــن 
پــروژه توســط یــک سیستـــم وارانتــی 25 ســاله کــه بــا 
برنامــه منحصــر بــه فــرد شــریک واجــد شــرایط آر انــد ام 

ــت. ــده اس ــن ش ــت دارد، تضمی )R&M( مطابق

رشد قوی در کشور هند

ــاخت  ــی از زیرس ــش مهم ــز داده( بخ ــنترها )مرک ــا س دیت
ــارت  ــل تج ــی از قبی ــتند. بخش های ــبکه هس ــای ش ه
الکترونیــک و بانکــداری بیشــتر در معــرض بازیابــی فاجعه 
ــز  ــتفاده از مراک ــش اس ــث افزای ــه باع ــد ک ــرار می گیرن ق
ــارت  ــر تج ــز ب ــا  تمرک ــود. ب ــنترها( می ش ــا س داده )دیت
عمــده فروشــی، NTT در بازارهــای نوظهــور ماننــد هنــد 
ســرمایه گذاری می کنــد. ایـــن شــرکت دارای برنامــه 
ــاًل در  ــه کام ــت ک ــور اس ــرای کش ــادی ب ــیار زی ــای بس ه
ــطح  ــر در س ــه تفک ــور در زمین ــد آن کش ــتای عقای راس
ــا در ســطح محلــی عمــل می کنــد. در  ــی اســـت ام جهان
هنــد، NTT با نــام تجاری Netmagic تأسـیـــس شـــده 
اســـت. Netmagic یـــکی از شــرکت های در حال رشــد 
ــازار  ــاال در هنــد اســت و یــک پیشــرو در ب ــا ســرعت ب ب

ــا ســنتر( هنــد اســت. مرکــز داده )دیت

مونسی جورج، رئیس توسعه و اتحاد تجارت جهانی رشکت خصوصی ارتباطات 

NTT می گوید: » راجش و تیمش در این پروژه اول کار بسیار بزرگی انجام 

دادند و به طور کامل انتظارات را برآورده کردند«.

راهکار اتصال کامل

NTT برای ارتباطات )R&M( از آر اند ام

Bangalore دیتا سنتر

ارتباطات NTT یک شرکت تابعه از Nippon Telegraph and Telephone( NTT( است که بزرگترین شرکت مخابرات
در ژاپن و یکی از بزرگترین شرکت های دنیا می باشد.

این شـرکت که مقر آن در تـکیو ژاپـن است، با شـعبه های تابعه و دفاتر مختـلف در بـیش از 40 کـشور جهان، طیف
گسترده ای از راهکارهای نوآورانه فناوری اطالعات و ارتباطات جهانی )ICT( را ارائه می کند. این راهکارها شامل خدمات

ابری، شبکه و امنیت است.
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ــت.  ــر اس ــل اول آن باریک ت ــوم از نس ــد دو س ــوع جدی ن
ــب  ــل نص ــی قاب ــای افق ــه ریل ه ــه ب ــا توج ــرض آن ب ع
ــارق  ــور خ ــه ط ــن ب ــه ای ــت  ک ــر اس ــوالً 18 میلی مت معم
 DRM45 ــه ــل اولی ــرد. نس ــاال می ب ــم را ب ــاده ای تراک الع
کــه عریض تــر نیــز هســت همچنــان در دســترس و قابــل 

ســفارش اســت.
ــا ایــن ویژگی هــا   مدیریــت کــردن و پیشــبرد عملیــات ب
ــاص را  ــای خ ــن ماژول ه ــود. ای ــاده می ش ــدت س ــه ش ب
می تــوان بــا یــک فشــار نصــب و بــا آزاد کــردن ضامــن و 
بیــرون کشــیدن آن، بــدون نیــاز بــه هیــچ ابــزاری خــارج 
کــرد. آداپـــتورهای مســی و فیبــر نــوری را می تــوان بعــداً 
و بــدون صــرف وقــت مونتــاژ، جایگزیــن یــا حــذف کــرد. 
 Cat. 6A ISO و RJ45 Cat. 6A EL ماژول هــای مســی
ــخه  ــر دو نس ــده Cat. 6A، در ه ــال دهن ــمچنین اتص هـ
DRM45 قــرار  دارای پوشــش و بــدون پوشــش، در 
LC- ــاالت ــور اتص ــز آداپت ــوری نی ــر ن ــد. در فیب می گیرن

duplex و SC-simplex را پشــتیبانی می کنــد. 
ــرار  ــم ق ــار ه ــا در کن ــدادی از آداپتوره ــر تع ــی اگ حت
بگیرنــد بــاز هــم دسترســی مناســبی وجــود دارد. یـــک 
ــا سرپوشــی را بـــه آداپتــور متصــل می کنــد  ــوال کاله ی ل

کــه بـــرای جلوگیــری از گــرد و غبــار بــوده و اتصــال ایــن 
کاله از طریــق ایــن لــوال، بــه آداپتــور مانــع از گــم شــدن 
آن می شــود. ایــن کاله در 9 رنــگ مختلــف و بــرای نشــان 
ــر  ــود دارد. اگ ــاوت وج ــوص و متف ــات مخص دادن خدم
ــوان  ــد، می ت ــده باش ــتفاده نش ــی اس ــور در عملیات آداپت
ایــن کاله را بــه راحتــی در حالــت بســته قــرار داد. بــرای 
ــک پنجــره در قســمت  ــور ی ــر روی آداپت برچســب زدن ب
ــب ها  ــوان برچس ــه می ت ــت ک ــترس اس ــوی آن در دس جل
ــه  ــد ب ــب ها می توانن ــن برچس ــباند. ای ــا چس را در آنج

ــا پرینتــی باشــند.  صــورت دســت نوشــته ی
اســتفاده از ایــن محصــول در محیط هــای صنعتــی و 
ــب  ــرای نص ــی ب ــای کم ــا فض ــه در آن ه ــی کـ مکان های
تجهیــزات وجود دارد بـــه شـــدت توصیه مـــی شود و بـــا 
تـوجـــه بــه قابلیــت ضــد نفــوذی ایــن محصــول در برابــر 
ــب  ــیار مناس ــا بس ــه محیط ه ــرای اینگون ــاک، ب آب و خ

ــتند.  هس

آداپتور کانکشن ماژول مخصوص ریل رک

ــت از  ــی صحب ــت؟ وقت ــا چیس ــه م ــری اولی ــه گی نتیج
انتقــال داده بــه صــورت نــوری بــه میــان مــی آیــد، بحــث 
بـــسیار جــذاب مــی شــود. چــه در مــورد اترنــت صحبــت 
کنیــم، چــه InfiniBand یــا کانــال فیبــر، و چــه در مــورد 
شــبکه پســیو و تجهیــزات اکتیــو- مســابقه بــر ســر ارائــه 
ــه  ــر و هزین ــرژی کمت ــرف ان ــا مص ــتر ب ــال داده بیش انتق
کمتــر بــه ازای هــر بیــت همچنــان داغ ادامــه مــی یابــد.

اشغال فضای کم و تراکم باال!

ــور  ــه ط ــذاران ب ــرمایه گ ــان و س ــزان، نصاب ــه ری برنام
ــگام  ــازی در هن ــم س ــای متراک ــه راهکاره ــده ای ب فزاین
داده  شــبکه های  بــرای  یافتــه  ســاخت  کابل کشــی 
ــوارد  ــرای م ــط ب ــی فق ــن ویژگ ــد. ای ــاز دارن ــی نی محل
بلکــه  نیســت  نیــاز  مــورد  دیتــا ســنترها  و  اداری 
اتصــاالت RJ45 بایـــد بـــیشتر و بیشــتر، حتــی در توزیع 
ــع  ــوییچ ها، صنای ــت سـ ــر و کابین ــای کوچک ت کننده ه
مختلــف و همچنیــن ســاختمان های کاربــردی و مســکونی 
ــن  ــور کانکش ــواردی، آداپت ــن م ــوند. در چنی ــه ش ارائ
ــا  ــق ب ــری )مطاب ــل رک 35 میلی مت ــوص ری ــاژول مخص م
اســتاندارد DIN EN 50 022( بـــه عنــوان پلتفــرم نصب 

انتخــاب می شــود. 
 DRM45 همچنیــن آداپتــور ریلــی رک )R&M( آر انــد ام
را بــرای دســتیابی بــه این منظــور توســعه داده اســت. این 

اخبار

خطوط ارتباطی با تراکم باال

تراکــم زیرســاخت فیزیکــی شــبکه های کامپیوتــری رفتــه رفتــه بــه یــک چالــش بــزرگ تبدیــل شــده اســت. امــروزه بــا وجــود 
تجهیــزات پیشــرفته و درخواســت مشــتریان بــرای پهنــای بانــد بیشــتر، بهتریــن راهــکار اســتفاده از تجهیــزات متراکم ســازی 
شــبکه اســت. شــرکت R&M بــا بیــش از50 ســال ســابقه تولیــد تجهیــزات شــبکه، راهکارهــای متنــوع و متفاوتــی را بــرای 
تمــام صنایــع جهــت متراکــم ســازی شــبکه هــای کامپیوتــری خــود و در راســتای بــاال بــردن ســرعت و پهنــای بانــد ایــن 

شــبکه هــا، ارائــه کــرده اســت. 
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موفقیت

بازســازی گســترده وزارت مســکن، برنامــه ریــزی فضایــی 
ــت.  ــده اس ــل ش ــا کام ــابق تقریب ــت س ــط زیس و محی
ــن  ــه اولی ــاختمان landmark Rijnstraat 8 در اله س
ــا در  ــن  اداره ه ــی از بزرگتری ــی و یک ــع اداری دولت مجتم
ــده  ــی ش ــاختمان طراح ــن س ــد. ای ــد می باش ــهر هلن ش
اســت تــا بــرای چندیــن ســازمان دولتــی مــورد اســتفاده 
ــی  ــازمانی و خصوص ــای س ــد نیازه ــه بتوان ــرد ک ــرار گی ق

ــد. ــرف نمای ــددی را برط متع
ــر  ــال تغیی ــی در ح ــی و تکنولوژیک ــرفت های اجتماع پیش
کار کارمنــدان دولــت اســت. سیاســت دولــت بــرای محیط 
ــد  ــه ســاختمان ها بای ــده اســت ک ــن ای ــر ای ــی ب کار مبتن
ــرای برگــزاری جلســات، شــبکه  ــات ب ــرای تامیــن امکان ب
 Rijnstraat 8 .شــدن، مشــاوره و همــکاری تمرکــز کننــد

دقیقــا ایــن وظایــف بهینــه ســازی شــده اســت.
ــدف  ــرای ه ــود ب ــی موج ــت از دارای ــری درس بهره گی
ــط  ــه توس ــوده ک ــزرگ ب ــولیت ب ــک مس ــد آن، ی جدی
 Royal بــه همــراه گــروه Poort Centraal شــرکت
دفتــر  و   ISS تســهیالت  و  خدمــات   ،)BAM( BAM
ــت. ــه اس ــورت گرفت ــن )OMA( ص ــاری متروپولیت معم
ایــن پــروژه شــامل الزامــات ســختگیرانه ای بــرای ســاخت 
ــه های  ــات و پروس ــاوری اطالع ــاخت های فن ــاز، زیرس و س
ــه  ــه ب ــت ک ــراردادی اس ــرم ق ــن ف ــدارکات، و همچنی ت
نســبت بســیاری از بخش هــا در کســب و کار ســاخت 
ــی و  ــای دولت ــی همکاری ه ــت: یعن ــد اس ــاز، جدی و س
ــاخت  ــئوالن زیرس ــی. BAM، SPIE و R&M، مس خصوص
ــه انجــام ایــن  گســترده شــبکه در ایــن پــروژه، موفــق ب
ــکاری  ــف هم ــه لط ــه ب ــد ک ــده ان ــزرگ ش ــیار ب کار بس
ــع  ــمند از مناب ــتفاده هوش ــو و اس ــای ن ــک، ایده ه نزدی

ــت. ــده اس ــق ش ــی محق تکنولوژیک

ابتدا طراحی کنید سپس بسازید.
رون ِمســتر مدیــر پروژه هــای بــزرگ BAM توضیــح 
کار  جملــه  از  پــروژه  تمــام   BAM« کــه:  می دهــد 
 BIMســاخت و ســاز جدیــد، را بــه طــور کامــل در محیــط
 Information Model ــا ــاختمان ی ــات س ــدل اطالع )م
Building( بنــا نهــاد. ایــن نــوع از مــدل دیجیتــال اجــازه 
ــازی  ــورت مج ــه ص ــد ب ــاختار بتوان ــک س ــا ی ــد ت می ده

ــد.« ــط کن ــات مرتب ــه اطالع ــف را ب ــیاء مختل اش

»BAM یکــی از رهبــران ایــن نــوع ســاختمان های 
مجــازی اســت کــه توانســته اســت جزئیــات شــبکه و کابل 
ــوان  ــا اســتفاده از BIM می ت کشــی آن را فراهــم کنــد. ب
اتصــاالت بالقــوه مشــکل دار را از قبــل شناســایی کــرد«. 

ــا  و  ــن طول ه ــده و همچنی ــف ش ــا تعری ــیرها دقیق مس
ــت.  ــده اس ــبه ش ــق محاس ــور دقی ــه ط ــا ب ظرفیت ه
R&M و SPIE موفــق شــدند شــبکه را بــه شــکلی 
ــه صــورت پیش ســاخته  مطمئــن براســاس دیتــای BIM ب

آماده ســازی کننــد.
تمــام  و  شــبکه  »طراحــی  می گویــد:  ادامــه  در  او 
ــازگار  ــال س ــی کام ــب نهای ــا نص ــی در BIM ب کابل کش
ــورت  ــی ص ــچ متریال ــن هی ــت رفت ــدون از دس ــوده و ب ب
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــل م ــر از کاب ــر مت ــت: ه ــه اس گرفت
ــاخته  ــل پیش س ــه دلی ــن ب ــه ای ــالوه ب ــت. ع ــه اس گرفت
بــودن کابــل کشــی دور از مــکان پــروژه، زمــان زیــادی در 

ــد«. ــی ش ــه جوی ــروژه صرف ــن پ ای

راه حل های آینده نگرانه برای بزرگترین شبکه اداری هلند
BAM، SPIE و R&M شبکه ای برای اداره دولتی آینده ایجاد کردند. 
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ــرفت  ــه پیش ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــه ریزی ه ــا و برنام ــام کاره »تم
مشــخص شــده اســت. بــه لحــاظ منطقــی، مــا توانســتیم اطمینــان 
حاصــل کنیــم کــه بســته بنــدی هــر قطعــه و هــر کابلــی، دقیقــا 
 SPIE .در زمــان مناســب و در جــای درســت انجــام پذیرفتــه اســت
ــات  ــاخت های ارتباط ــرای زیرس ــی ب ــه راهکارهای ــه ارائ و R&M ب
ــا  ــق ب ــه مطاب ــد ک ــاد پرداخته ان ــل اعتم ــمند و قاب ــه هوش یکپارچ

ــد.« ــی می باش ــتری نهای ــای BAM و مش نیازمندی ه
BAM Grote Projecten رون مستر، مدیر پروژه

برنامه سازنده و نقاط برجسته معماری

BAM، SPIE و R&M از مرحلــه تهیــه طــرح تــا اجــرای 
آن همــکاری نزدیکــی بــا یکدیگــر داشــتند. در دوره هایــی 
ــر  ــارت ب ــرای نظ ــه را ب ــورت های روزان ــخص، مش مش
ــه  ــیدن ب ــرعت بخش ــا و س ــن راه حل ه ــرفت، یافت پیش
رونــد پــروژه تــا جــای ممکــن انجــام دادند. ســایت پــروژه 
در یــک منطقــه شــلوغ در کنــار ایســتگاه مرکــزی الهــه 
ــالوه  ــرد.  ع ــوار می ک ــیار دش ــا را بس ــه تحویل ه ــوده ک ب
بــر ایــن، فضــای انبــار موجــود محــدود بــود. برنامه هــای 
ســاختمانی بســیار فشــرده بودنــد و پروژه هــای متعــددی 

ــد. ــت می ش ــان مدیری ــورت همزم ــه ص ــتی ب بایس

 R&M ــی ــبکه، کمپان ــنهادی ش ــرح پیش ــعه ط در توس
ــد در  ــت هلن ــمی دول ــررات رس ــه مق ــود ب ــور ب مجب
ــد.  ــه کن ــری توج ــی و مقیاس پذی ــت دسترس ــورد قابلی م
ــررات  ــرای مق ــای الزم ب ــت مجوزه ــن میبایس و همچنی
ــی  ــرویس های مخف ــه و س ــور خارج ــختگیرانه وزارت ام س

ــد.  ــه کن را تهی

دیجیتالی شدن در آینده

شــبکه IT بایــد از انــواع وســیعی از دســتگاه هــا و 
ــد: رایانه هــای شــخصی،  سیســتم عامل هــا پشــتیبانی کن
ــتم های  ــن، سیس ــت دوربی ــبکه، WiFi، امنی ــاالت ش اتص
 ،)Narrowcasting( ارائــه داخلــی، ارســال محــدود
ــب گذاری  ــتم های برچس ــف، سیس ــای مختل ــایه بان ه س
ــی  ــد و حت ــی و خری ــتم های دسترس ــمارش، سیس و ش

ــوند. ــی ش ــل م ــبکه متص ــه ش ــز ب ــا نی قفل ه

ــای  ــه نیازه ــخگویی ب ــور پاس ــه منظ ــی R&M ب کمپان
پهنــای بانــدی کــه انتظــار مــی رود ســریعا رشــد کننــد، 
ــال،  ــت. مث ــرده اس ــنهاد ک ــبکه را پیش ــر ش ــد تغیی چن
ــرای  ــه ب ــد حالت ــوری چن ــر ن ــتفاده از فیب ــای  اس ــه ج ب
ــه  ــک حالت ــک روش ت ــرات )Backbone(، ی ــتون فق س
مقــاوم همــگام بــا آینــده را پیشــنهاد کــرده اســت. پایــه 
ــرای  ــتری ب ــعت بیش ــاختمان دارای وس ــیون( س )فونداس
ــن  ــت. همچنی ــی اس ــات آت ــرویس ها و خدم ــترش س گس
ــاختمانها را  ــمند س ــت هوش ــای مدیری ــور فزاینده ــه ط ب

ــد.  ــهیل میکن تس

R&MinteliPhy آماده برای

اطالعاتــی  پایــگاه  یــک  بخش هــا  تمــام  بــه   BIM
ســاختمان مخصــوص اختصــاص داده اســت. الزم اســت تــا 
در ایــن مــورد،  تمــام طرفیــن درگیــر در کنــار هــم بــرای 
ــده  ــر عه ــده ب ــال آین ــا 25 س ــاختمان را ت ــت از س مراقب

ــود. ــالح آن می ش ــترش و اص ــامل گس ــه ش ــد ک گیرن

ــود.   ــد ب ــرای R&MinteliPhy خواه ــدی اج ــه بع مرحل
ــه همیــن منظــور یــک پــروژه توســط تیــم مدل ســازی  ب
اطالعــات ســاختمان BAM انجــام شــد تــا بررســی شــود 
ــت  ــور مدیری ــه منظ ــوان ب ــط BIM را می ت ــا محی ــه آی ک
 ،R&MinteliPhy زیرســاخت خــودکار بــه سیســتم

ــا خیــر. ــد داد ی پیون

ــده،  ــبکه در آین ــترش ش ــای گس ــر از روش ه ــی دیگ یک
آن  در  کــه  می باشــد   R&M نظــارت  پیاده ســازی 
می تــوان بخش هــای مختلــف شــبکه را بــه شــکل 
ــه شــکلی  بالدرنــگ نظــارت کــرد و تغییــرات شــبکه را ب
موثــر و کارآمــد اجــرا کــرد. تمــام پنل هــای R&M دارای 
ــت.  ــتم R&MinteliPhy اس ــازی سیس ــت پیاده س قابلی
ــدی  ــه بع ــا در مرحل ــد ت ــازه می ده ــا اج ــه آنه ــه ب ک

شــوند. سفارشی ســازی 

: R&Mراه حل
زیرساختهای مطابق با آینده

 Cat 6A U/FTP کابل شبکه-
 Voice over IP (VoIP) شبکه تلفن-

 Power Over Ethernet (PoE)-
- شبکه DC، هم داده و هم توان را تامین می کند 

برای تمام تجهیزات دفتر فعال
- کنترل انرژی و کنترل آب و هوا با استفاده از 

آخرین تکنولوژیها  و تجهیزات پایدار
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ترندها

Cat. 8.1
R&M آماده است.

4 برابر سریعتر. این هدف بعدی نقشه راه اترنت برای کابل کشی مسی است. 
تست های انجام شده توسط R&M نشان می دهد که از لحاظ فیزیکی هم این امکان وجود دارد! 

کانال انتقال آماده است. اما آیا کاربران واقعا منافع آن را احساس می کنند؟

 IEEE ــتاندارد ــام دارد. اس ــان Cat 8.1 ن ــدف هم ــن ه ای
می شــود.  اســتفاده  کار  ایــن  بــرای   40GBase-T
ــده  ــم تابی ــه ه ــی ب ــای مس ــال زوج کابل ه ــرعت انتق س
ــه  ــر ثانی ــت ب ــه 40 گیگابی ــه ب ــر ثاین ــت ب از 10 گیگابی
ــا 2000  ــم ت ــده ه ــت ش ــس تس ــد، فرکان ــش می یاب افزای
  RJ45 مــگا هرتــز اســت. بــرای اتصــاالت نیــز، همچنــان از
ــر  ــا 30 مت ــد ت ــک بای ــول لین ــا ط ــود. ام ــتفاده می ش اس
کوتــاه شــود تــا از تلفــات تضعیــف و تداخــل ســیگنال ها 
ــرای مراکــز داده مناســب  ــن طــول ب جلوگیــری شــود. ای

ــت. اس
 IEEE ــتاندارد ــام دارد. اس ــان Cat 8.1 ن ــدف هم ــن ه ای
40GBase-T بــرای ایــن کار اســتفاده می شــود. ســرعت 
انتقــال زوج کابل هــای مســی بــه هــم تابیــده از 10 

گیگابیــت بــر ثاینــه بــه 40 گیگابیــت بــر ثانیــه افزایــش 
ــگا  ــا 2000 م ــم ت ــده ه ــت ش ــس تس ــد، فرکان می یاب
  RJ45 ــان از ــز، همچن ــاالت نی ــرای اتص ــت. ب ــز اس هرت
ــر  ــا 30 مت ــد ت ــک بای ــول لین ــا ط ــود. ام ــتفاده می ش اس
کوتــاه شــود تــا از تلفــات تضعیــف و تداخــل ســیگنال ها 
ــرای مراکــز داده مناســب  ــن طــول ب جلوگیــری شــود. ای

ــت. اس
بــرای   40GBase-T پروتــکل  از  می تواننــد  آن هــا 
end of row  )آرایشــی اســت کــه در  آرایش هــای 
ــرار  ــا ق ــف رک ه ــای ردی ــوییچ در انته آن رک دارای س
می گیــرد( و  top of rack )آرایشــی اســت کــه در 
ــاالی هــر رک یــک ســوییچ قــرار گرفتــه اســت(  آن در ب

ــرد.  ــتفاده ک اس
بــه را  مــا  می توانــد  تالش هــا  ایــن  تمامــی 

ــده  ــرح ش ــای مط ــری ه ــایر کارب ــاند.  س Cat. 8.1 برس
ــه  ــوژی یکپارچ ــن تکنول ــا ای ــی ب ــه خوب ــد ب ــم می توان ه

ــوند. ش
ــن راه  ــه ای ــه چگون ــود ک ــرح می ش ــوال مط ــن س و ای
ــخ  ــد؟ پاس ــد ش ــع خواه ــول واق ــورد قب ــازار م ــل در ب ح
ــه  ــکل 25GBase-T ک ــا پروت ــوان ب ــوال را می ت ــن س ای
بــه طــور همزمــان بــا آن توســط اســتاندارد IEEE توســعه 

ــخ داد.  ــت، پاس ــه اس یافت
ــتفاده از  ــا اس ــن ب ــال پایی ــس انتق ــه از فرکان آن روش ک
ــکان  ــد، ام ــتفاده می کن ــی اس ــان روش برنامه نویس هم
کابل کشــی تــا فاصلــه 50 متــر را فراهــم می ســازد. 
ــدود  ــتفاده از 25GBase-T را در ح ــکان اس ــر ام ــن ام ای

60 درصــد از کابل کشــی های شــبکه فراهــم می کنــد 
ــا  ــا ت ــد. ام ــن می کن ــز ممک ــتفاده از Cat. 8.1 را نی و  اس
ــرای  ــازمان IEEE ب ــی ای از س ــه نهای ــچ بیانی ــون هی کن
حداکثــر فاصلــه انتقــال در پروتــکل 25GBase-T وجــود 

ــدارد. ن
تحــوالت R&M نشــان می دهــد کــه امــکان پیاده ســازی 
کانکشــن  از  اســتفاده  بــا   ،Cat. 8.1 انتقــال  کانــال 
ــتاداردهای  ــتانداردهای IEEE و اس ــا اس ــق ب RJ45 مطاب
ــن  ــرای ای ــا ب ــت. ام ــر اس ــی ISO/IEC امکانپذی کابل کش
ــم،  ــتفاده کنی ــوژی Cat. 8.1 اس ــم از تکنول ــه بتوانی ک
بایســتی تکنولوژی هــا، روش هــا و رویه هــای تولیــد 
ــال  ــای انتق ــد فرکانس ه ــا بتوانن ــد ت ــدا کنن ــعه پی توس
ــاره  ــز را پشــتیبانی کننــد و آن هــا را دوب ــا 2000 مگاهرت ت
ــض  ــه مح ــی R&M، ب ــده کمپان ــه عقی ــد. ب ــد کنن تولی
اینکــه ارزش مشــخصی بــرای مشــتری از لحــاظ کاربــردی 
ــکار  ــک راه ــدازی ی ــاده راه ان ــد آم ــته باش ــود داش وج

ــود. ــد ب ــگام خواه پیش
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موفقیت

اختصــار  بــه  کــه   Servizo Galego de Saúde
مســتقل  اداره  آژانــس  می شــود،  نامیــده   SERGAS
مســئول مراقبت هــای بهداشــت عمومــی منطقــه در 
ــام  ــئول تم ــت مس ــت. در نهای ــپانیا( اس ــیا )اس گالیس
ــیا  ــه ای گالیس ــت منطق ــات دول ــتی و خدم ــز بهداش مراک
بهداشــتی اســت.  مســئولیت تضمیــن مراقبت هــای 
رابطــه بیــن R&M و SERGAS بــه ســال 2014 بــاز 
ــن رابطــه تقویــت شــده اســت  می گــردد. از آن زمــان، ای
و شــبکه شــرکای تصدیــق شــده گســترش یافتــه اســت 
ــد نیازهــای هــر پــروژه خــاص را پوشــش دهــد. ــا بتوان ت

بازسازی شبکه بیمارستانی
ــبکه  ــترش ش ــالح و گس ــه اص ــد ب ــه متعه ــن وزارتخان ای
بیمارســتانی اســت. بدیــن منظــور پروژه هــای مســتقلی را 
کــه بــا شــریک تعمیــر و نگــه داری ســاختمان خــود قــرار 
ــرکت  ــن ش ــد. و ای ــدازی می کن ــت راه ان ــته اس داد بس
ــتفاده  ــه اس ــرد ک ــم می گی ــه تصمی ــت ک ــاختمانی اس س
ــر اســاس الزامــات مناســب تر اســت. از کــدام محصــول ب

راه حل:

 R&Mfreenet: پیشهاد

6A EL S/FTP .Cat کابل -

OM4 فیرب نوری -

LC اتصاالت -

UniRack سینیهای -

ــل  ــک راه ح ــا ی ــرکا ب ــترده ای از ش ــبکه گس ش
ــد واح

ــتانی  ــروژه بیمارس ــه پ ــیا، س ــتان گالیس ــبکه بیمارس ش
آخــر خــود را بــا تجهیــزات R&M و البتــه بــا متخصصیــن 
ــدازی  ــروژه، راه ان ــن پ ــت. اولی ــام داده اس ــددی انج متع
 ،)Vigo( شــبکه بیمارســتانی جدیــد واقــع در ویگــو
آلــوارو کانکایــرو )Alvaro Cunqueiro( بــود. ایــن 
بزرگتریــن پــروژه بهداشــت عمومــی اســت کــه در ســال 
هــای اخیــر در اســپانیا انجــام شــده اســت و بــه یکــی از 
مــدرن تریــن بیمارســتان های عمومــی در دســترس بــرای 

ــت. ــده اس ــل ش ــا تبدی ــو در اروپ ــهری ویگ ــه ش منطق
ــه  ــر روی مجموع ــاز ب ــاخت و س ــل 2017، کار س در آوری
جدیــد بیمارســتان در Orense، CHIJO آغــاز شــد، 
ــد.  ــذار ش ــه R&M واگ ــبکه داده آن ب ــروژه ش ــه پ ک
Galeni، شــریک مــورد تصدیــق R&M، متخصــص نصــب 

ــود. ــزات ب تجهی
ــداری  ــر و نگه ــرارداد تعمی ــاری، ق ــال ج ــط س در اواس
متوالــی بــرای نصــب سیســتم کابل کشــی در مرکــز 
 EOXI (Estructura Organizativa de Xestión

شــد. اهــدا   Pontevedra در   Integrada(a

ــدون  ــت. ب ــو اس ــی در لوگ ــتان بورل ــدی بیمارس گام بع
ــا یــک تولیــد کننــده  شــک، مشــتری، شــبکه خــود را ب
واحــد بــه ویــژه بــا توجــه بــه قابلیــت اطمینــان و ظرفیت 
ــازی  ــی، یکپارچهس ــال وارانت ــن 25 س ــال و همچنی انتق

ــد. میکن

استفاده از شبکه در بیمارستان 
با باالترین ضمانت نصب
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موفقیت

ــر از تحقیقــات و توســعه  ماموریــت TECHNICOM فرات
ــت  ــن اس ــز ای ــن مرک ــدف ای ــت. ه ــروزی اس ــداول ام مت
 Košice ــی ــگاه فن ــرای دانش ــی ب ــارک علم ــک پ ــه ی ک
TUKE(E( بــه منظــور هدایــت بخــش شــرقی اســلواکی بــه 

ســمت آینــده تکنولوژیــک ایجــاد کنــد. دانشــگاه، شــهر، 

منطقــه و اتحادیــه اروپــا، 40 میلیــون یــورو ســرمایه گذاری 
خواهنــد کــرد. آنهــا انتظــار دارنــد تــا از ایــن طریــق بــه 
انتقــال و گســترش نوآوری هــا بــه شــکلی پایــدار دســت 
ــگاه  ــات، دانش ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــد. فن ــدا کنن پی
ــرد  فنــی، پیشــرفت های تکنولوژیکــی را آغــاز خواهــد ک
ــن کار  ــند. ای ــی باش ــر متک ــه یکدیگ ــد ب ــه می توانن ک
ــکاری  ــاری و هم ــص تج ــمت تخص ــه س ــتارتاپ ها را  ب اس

بیــن تحقیــق  و صنعــت هدایــت خواهــد کــرد. 
ســاختمان جدیــد بــا هــوش فنــی، یــک فضــای ســازنده 
ــای  ــات و داده ه ــامل ارتباط ــه ش ــد ک ــاد می کن را ایج
 R&MinteliPhy ــتم ــط سیس ــه توس ــت ک ــی اس مدرن

ــه  ــاخت ها را ب ــل، زیرس ــن راه ح ــود. ای ــرل می ش کنت
ــد.  ــت می کن ــگ مدیری ــودکار و بالدرن ــال خ ــورت کام ص
ایــن قــدرت نوآورانــه UVP TECHNICOM منافــع 
قابــل توجهــی خواهــد داشــت؛ چراکــه مدیریــت خــودکار 
ــه  ــان و هزین ــی در زم ــب صرفه جوی ــاخت ها موج زیرس

ــد. ــد ش خواه
ــای  ــب و کاره ــذاران کس ــین ها و بنیانگ ــاتید، تکنس اس
ــای  ــه پروژه ه ــود را ب ــل خ ــه کام ــد توج ــد میتوانن جدی

ــد. ــاص دهن ــود اختص خ
مستندســازی  می توانــد  همچنیــن  حــل  راه  ایــن 
ــگاه  ــه دانش ــر در محوط ــاختمان های دیگ ــی س کابل کش

 TECHNICOM ) بــه دنبــال یــک مســیر درســت بــرای آینــده اســت. بــا پــارک علــوم دانشــگاهی Košice دانشــگاه فنــی
UVP TECHNICOM)، موفــق بــه ایجــاد یــک مرکــز بین رشــته ای بــرای انتقــال اطالعــات و نوآوری هــا ایجــاد کــرده اســت. 

ســاختمان ایــن مرکــز و زیرســاخت شــبکه آن از هوشــمندی باالیــی برخــوردار اســت. 

UVP TECHNICOM شبکه هوشمند

»مــن میــزان بهرهــوری شــبکه را بــا اســتفاده از راه حلهــای R&M بــه طــور 
قابــل توجهــی بــاال میبــرم.«

Košice پیتر گردا، رئیس شبکه و خدمات عملیاتی، فناوری اطالعات و ارتباطات، دانشگاه فنی

 Košice (TUKE) دانشگاه فنی 

TUKE بــا 9 دانشــکده و 9000 دانشــجو دومین دانشــگاه 

ــژه در  ــه وی ــن منطق ــت. چندی ــلواکی اس ــی در اس فن
ایــن دانشــگاه، آن را در مرکــز اروپــا منحصــر بــه فــرد 
ــات  ــه خدم ــار ارائ ــگاه در کن ــن دانش ــت. ای ــرده اس ک
ــه در  ــد دارد ک ــر کارمن ــی، 1800 نف ــته آموزش برجس
بــر روی تحقیــق و توســعه پیشــرفتهترین تکنولوژیهــا 

ــد. تمرکــز دارن
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را پشــتیبانی کنــد. ایــن بدیــن معنــی اســت کــه 
برنامه ریــزان و مدیــران می تواننــد شــبکه دانشــگاه 
ــور  ــه ط ــرده و آن را ب ــی ک ــن طراح ــیوهای نوی ــه ش را ب

ــد. ــارت کنن ــر نظ ــیار موث ــزی و بس مرک
ــات  ــبکه و خدم ــش ش ــس بخ ــردا، رئی ــر گ ــدس پیت مهن
عملیاتــی، می گویــد: »مــن میــزان بهــره وری شــبکه را بــا 
ــی  ــل توجه ــور قاب ــه ط ــای R&M ب ــتفاده از راه حل ه اس
ــرور  ــاق س ــات در ات ــر عملی ــارت ب ــرم. نظ ــاال می ب ب
ــود«.  ــام می ش ــاده تر انج ــریع ترو س ــیار س ــروزه بس ام

دکتــرای مهندســی و رئیــس موسســه فنــاوری کامپیوتــر 
دانشــگاه فنــی Košice، ســریعا راه انــدازی ایــن سیســتم 
 R&MinteliPhy  ــتم ــد: »سیس ــرده و می گوی ــد ک را تایی
بــرای مدیــران امــکان مــرور و بررســی دقیــق توپولــوژی 
ــگ را  ــورت بالدرن ــه ص ــات ب ــت اقدام ــبکه و وضعی ش

ــد.« ــم می کن فراه

از سرعت 1 گیگابیت به 40 گیگابیت 

راه حــل هوشــمند کابلکشــی R&M بــرای دانشــگاه فنــی 
ــدازی  ــاه راه ان ــد م ــرض چن ــال 2016 در ع Košice در س
ــودش  ــه  UVP TECHNICOM خ ــل از اینک ــد و قب ش
ــید.  در  ــان رس ــه پای ــرد، ب ــده گی ــر عه ــت آن را ب ماموری
 80 ،OM3 ایــن سیســتم، در کنــار اتصــاالت فیبــر نــوری
کیلومتــر کابــل مســی Cat 6A Real 10 مــورد اســتفاده 
ــچ  ــبکه 220 پ ــن ش ــن در ای ــت. همچنی ــه اس ــرار گرفت ق
ــای  ــه نواره ــز ب ــه مجه ــت ک ــه اس ــه کار رفت ــل HD ب پن
ــال  ــل اتص ــد. 5000 کاب ــگر R&MinteliPhy می باش حس

ــت. ــه اس ــه کار رفت ــم در آن ب )Patch Cord( ه
ایــن مرکــز داده بــه تنهایــی بیــش از 50 پــچ پنــل  2400 

ــد. ــکیل می ده ــورت را تش پ

ــتفاده  ــورد اس ــه م ــوالت R&M ک محص
ــد: ــه ان ــرار گرفت ق

n پچ پنل HD یک یونیت 48 پورت

n پــچ پنــل UniRack2 یــک یونیــت بــا 24 پــورت  

LC-Duplex

Cat. 6A ISO پچ کوردهای n

 Cat. 6A U/FTP Real 10  کابل n

R&MinteliPhy مدیریت زیرساخت n
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مشارکت

آموزش حرفه ای در بلغارستان

دانشــجوهای »دانشــکده  مکانوالکتروتکنیــکال Nikola Vaptsarov« در صوفیــه، ســال تحصیلــی 
ــدگان وزارت  ــد؛ نماین ــاز کردن ــروژه DOMINO آغ ــده در پ ــرکت کنن ــدگان ش ــا نماین ــود ب خ
ــتان در  ــور بلغارس ــس جمه ــتان؛ Rosen Plevneliev - رئی ــوم بلغارس ــرورش و عل ــوزش و پ آم
آن زمــان؛ مدیــر دانشــکدهNikola Vaptsarov؛ مدیــر عامــل نماینــده R&M در بلغارســتان.

در دو ســال گذشــته، بلغارســتان سیســتم آموزشــی خــود 
ــا مــدل ســوئیس مطابقــت داده اســت. هــدف از ایــن  را ب
ــه در  ــی دوگان ــتم سوئیس ــک سیس ــاد ی ــات، ایج اصالح
سراســر کشــور اســت و از ایــن طریــق اطمینــان حاصــل 
ــی  ــای تخصص ــد مهارت ه ــان می توانن ــه جوان ــد ک می کن

ــازار کار و اقتصــاد امــروزی کســب کننــد. الزم را در ب
ایــن سیســتم دوگانــه، ترکیبــی از آمــوزش در یــک کالــج 

ــت.  ــرکت اس ــک ش ــی در ی ــوزش عمل ــه ای و آم حرف
 )DOMINO ــام ــا ن ــروژه )ب ــن پ ــال ای ــج س ــوئیس پن س
فرانــک  میلیــون   3.5 و  می کنــد  پشــتیبانی  را 

اســت. ســرمایه گذاری کــرده 
 Dual-track« ــه ــاری کلم ــف بلغ ــام DOMINO مخف ن
 education system to meet the demands and
معنــی  بــه   »requirements of today’s society
ــه  ــخگویی ب ــرای پاس ــه ب ــی دوجانب ــتم آموزش »سیس
ــه  ــا ب ــت. ت ــروز « اس ــه ام ــای جامع ــته ها و نیازه خواس
ــتیبانی های  ــام پش ــرای انج ــرکت ب ــش از 60 ش ــروز بی ام

ــد. ــی کرده ان ــالم آمادگ الزم اع
ــوت(  ــی )پایل ــه آزمایش ــروژه را از مرحل ــن پ R&M ای
ــرارداد  ــک ق ــن ی ــت. همچنی ــرده اس ــتیبانی ک آن پش
ــا دانشــکده فنــی و مهندســی مکانیــک و  آمــوزش نیــز ب
ــال 2016  ــه در س ــرق »Nikola Vaptsarov« در صوفی ب
ــود. ُرزن پلنالیــف، رئیــس جمهــور وقــت  منعقــد کــرده ب
بلغارســتان هــم در زمانــی کــه برنامــه آغــاز شــد، در آنجــا 
حضــور داشــت. در ژانویــه 2016، یــک هیئــت نمایندگــی از 
ــر مرکــزی  ــه دفت مجلــس بلغارســتان از ســوئیس، از جمل
تحقیــق و توســعه R&M، بازدیــد کــرد و اطالعــات 
گســترده ای در مــورد ایــن سیســتم دو بعــدی ارائــه شــد.

اکنــون زمــان آن رســیده اســت پنــج دانشــجوی نخســت 
 R&M ــا ــود را ب ــه ای خ ــوزش حرف ــکده آم ــن دانش ای
ــه  ــپتامبر 2017 ب ــان از س ــد. جوان ــاز کنن ــتان آغ بلغارس
عنــوان مهندســان بــرق مشــغول بــه تحصیــل می باشــند. 
ــص،  ــان متخص ــه دارد. مربی ــال ادام ــار س ــوزی چه کارآم

ــرد. ــد ک ــک خواهن ــه کم ــر برنام ــوزان را در سراس کارآم
ــی R&M یــک برنامــه کارآمــوزی  ــر ایــن، کمپان عــالوه ب
بــرای جــذب چهــار فــارغ التحصیــل برتــر از دانشــگاه های 
ــل از  ــوزان قب ــت. کارآم ــه اس ــر گرفت ــتان در نظ بلغارس
ــش  ــوردی، ش ــه م ــک نمون ــا ی ــود ب ــوزی خ ــان کارآم پای
مــاه در مــورد توســعه محصــول، مهندســی تولیــد و منابــع 

انســانی آمــوزش خواهنــد دیــد.
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موفقیت

Fischer Sports در ســال 1924 در اتریــش تاســیس و به 
ــناخته  ــرفته آن ش ــای پیش ــوآوری و تکنولوژی ه ــر ن خاط
ــزات  ــی تجهی ــازار جهان ــروزه، در رأس ب ــت و ام ــده اس ش
ــدگان   ــد کنن ــن تولی ــی از بزرگتری ــک و یک ــکی نوردی اس

ــردد. ــوب می گ ــان محس ــکی در جه ــزات اس تجهی
Fischer مفتخــر اســت کــه محصوالتــی بــا کیفیــت عالــی 
ارائــه دهــد. شــرکت ســازنده اوکراینــی/ اتریشــی شــرکت 
Fischer-Mukachevo ، یــک شــرکت پیشــرو و موفــق 
در ســاخت تجهیــزات اســکی Alpine و Nordic و چــوب 
ــادرات  ــرای ص ــم ب ــن و ه ــازار اوکرای ــرای ب ــم ب ــی ه هاک

بــه ســایر کشــورها اســت.
چیــزی کــه مــورد نیــاز اســت یــک زیرســاخت فنــاوری 
اطالعــات قابــل اعتمــاد، بــا کارایــی بــاال و دارای شــرایط 
مالــی پایــدار و یــک برنــد برتــر بــرای حفــظ ایــن تجــارت 
موفــق و تضمیــن فرایندهــای تجــاری کارآمــد، می باشــد. 
ــیون و  ــران Fischer، مدرنیزاس ــل مدی ــن دلی ــه همی ب
بازســازی شــبکه هــای کابلــی خــود را بــه عنــوان یکــی 

ــش از  ــد. پی ــرکت می دانن ــن ش ــی ای ــای اصل از اولویت ه
 Fischer توســط R&M اجــرای ایــن پــروژه، راهکارهــای
مــورد بررســی قــرار گرفتــه بــود، بــه طــوری که مشــتری 

از قبــل کامــال از مزایــا و فوایــد ایــن برنــد مطلــع بــود.
کامپیوتــری  ارتباطــات  و  خدمــات  بخــش  رئیــس 
ــل  ــد: »راه ح ــرکت Fischer-Mukachevo، می گوی ش
ــترین  ــون بیش ــت چ ــده اس ــاب ش R&Mfreenet انتخ
ــده از  ــای پیچی ــات پروژه ه ــداف و الزام ــا اه ــاق را ب انطب
ــش  ــه بی ــد ک ــن ش ــر ای ــرار ب ــد. ق ــان می ده ــود نش خ
ــرا  ــد اج ــوزه تولی ــد در ح ــل جدی ــن راه ح ــی از ای از نیم
ــا  ــی ب ــتم عال ــک سیس ــه ی ــاز ب ــا نی ــن م ــود. بنابرای ش
ــا  ــن و ی ــاال در بدتری ــتیبانی ب ــدار و پش ــای پای ویژگی ه
ــای  ــط ه ــن در محی ــی، همچنی ــرایط زیربنای ــن ش بهتری
ــتفاده  ــای اس ــر از مزای ــی دیگ ــتیم. یک ــوار داش ناهم
کــه سیســتم های  اســت  ایــن   R&M تجهیــزات  از 

ــان  ــدی یکس ــه از برن ــورت یکپارچ ــه ص ــی ب کابل کش
می کنــد.« اســتفاده 

ــت  ــد. ظرفی ــام ش ــاه انج ــش م ــا در ش ــروژه تنه ــن پ ای
کل شــامل بیــش از 500 پــورت مســی اســت. طــول کابــل 
اســتاندارد حــدود 22 کیلومتــر اســت. شــبکه کابل کشــی 

ــد. ــع می باش ــه توزی ــی دارای 14 نقط کل
ــتم  ــر Zakarpatpolyteh، سیس ــچ، مدی ــو پفووی ودی
Fischer- شــرکت  سیســتم  یکپارچه ســازی 
و  اداری  منطقــه  : »هــر دو  Mukachevo   می گویــد 
صنعتــی بایــد مدرنیــزه شــوند. ســه مرحلــه بــرای تحقــق 
ــج شــبکه عمومــی را  ــه تدری ــا ب ــروژه وجــود داشــت ت پ
ــود.  ــل نش ــد را مخت ــد تولی ــه رون ــاء داده و در نتیج ارتق
ــازی  ــوم بازس ــه مفه ــود ک ــن ب ــأله ای ــخت ترین مس س
شــبکه بــدون ایجــاد وقفــه و تداخلــی در تولیــد بــه اجــرا 

ــد.« درآی

جهانــی  بــازار  رهبــر   ،Fischer Sports
و   )Nordic( نوردیــک  اســکی  تجهیــزات 
ــزات  ــدگان تجهی ــن تولیدکنن ــی از بزرگتری یک
بــر  را  خــود  انتخــاب  جهــان،  در  اســکی 
ــاالی  ــرد ب ــان و عملک ــت اطمین ــای قابلی مبن
ــرار داده اســت. ــی R&M ق ــود یعن ــریک خ ش

Fischer- یوســیف ویــچ، رئیــس بخــش خدمــات و ارتباطــات کامپیوتــری
ــده  ــاب ش ــل R&Mfreenet انتخ ــد: »راه ح Mukachevo Ltd، میگوی
ــای  ــات پروژه ه ــداف و الزام ــا اه ــاق را ب ــترین انطب ــون بیش ــت چ اس

ــد.« ــان می ده ــود نش ــده از خ پیچی

:R&M راه حل

n تعداد کل پورت های استفاده شده: 534

n پــچ پنــل هــای x RJ45, Cat. 5e 24 دارای 

ــدد ــش- 24 ع روک

n کانکشن ماژول- Cat. 5e,RJ45/s- 534 عدد

n پچ کورد Cat. 5e, SF/UTP- 534 عدد

 Cat. 5e, F/UTP, 4P, 200 MHz, کابــل نصــب n

LSZH بیشــتر از 22 کیلومتــر
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اخبار

U-Boxمناسب برای 

POLAN

ــر اداری اســت.  ــه در دفات ــگام اســتفاده از کابل کشــی ســاختار یافت ــر در هن ــی و انعطافپذی نقــاط تجمیــع یــک راه حــل عمل

ــد. و  ــهیل می کن ــل کار تس ــرات در مح ــاد تغیی ــورت ایج ــبکه را در ص ــه ش ــریع ب ــی س ــع، دسترس ــاط تجمی ــتفاده از نق اس

ــود. ــه می ش ــه کار گرفت ــن در Passive Optical LAN ب همچنی

در دفاتــر مــدرن، ترکیبــی از نقــاط تجمیــع )CP( و 
 FTTD ــای ــه ج Passive Optical LAN )POLAN(N ب

Fiber to the Desk(k( بــرای راهانــدازی شــبکه اســتفاده 

می شــود.
POLAN پهنــای بانــد باالیــی را بــه هــر یــک از طبقــات 
ــن  ــد. آخری ــه می کن ــوب ارائ ــی مطل ــا قیمت ــا ب و اتاق ه
فاصلــه  »تــا میــز کار« از طریــق کابل کشــی مســی 

آزمایــش می شــود.
در ایــن راه حــل، نقــاط تجمیــع از توزیــع کننــده ثابــت و 
ــای  ــد. فیبره ــت می کنن ــات مراقب ــل در طبق ــع تبدی تواب
نــوری بــه ســمت CP هدایــت می شــوند. کابل هــای 
ــر روی  ــاالت RJ45 ب ــمت اتص ــه س ــز از CP ب ــی نی مس
 ONT )Optical .ــوند ــیده میش ــز کش ــا روی می ــوار ی دی
بــرای  تجمیــع  نقــاط  در   )Network Termination

ــود دارد.  ــوری وج ــیگنال ن ــل س تبدی
ــه  ــت ک ــی R&M اس ــی از کمپان ــز U-Box محصول تجهی
ــوب  ــبی محس ــاخت مناس ــع زیرس ــاط تجمی ــرای نق ب
ــه  می شــود. universal connection housing line ب
خاطــر مــدوالر بــودن و مقیــاس پذیــر بــودن آن شــناخته 
ــا و  ــد در raised floor ه ــا میتوانن ــت. جعبه ه ــده اس ش
ــی در  ــی R&M محفظههای ــوند. کمپان ــب ش ــقف نص در س
ــی  ــه ای طراح ــه گون ــب U-Box 4210 CP-POL را ب قال
ــا پیکربنــدی POLAN ســازگار می باشــد. کــرده اســت ب
در ایــن راه حــل، ONT یــا نزدیــک U-Box اســت یــا بــه 
طــور مســتقیم در داخــل آن قــرار دارد، زیــرا الزم نیســت 
ــچ  ــه در دســترس باشــد. پ ــورت آزادان ــه ص ــا ب ــه حتم ک
کوردهایــی کوتــاه، ONT را بــه پورت هــای محفظــه 
متصــل می کننــد. U-Box 4210 CP-POL بــرای دو 

ــت. ــده اس ــی ش ــال طراح ــف اتص روش مختل

شــده  ســربندی  پیــش  از  رشــته های  یــا  کابل هــا 
ــد  ــوری می توانن ــر ن ــته های فیب ــا رش ــور ی ــا کانکت ب
ــا  ــوش ی ــای ج ــوان کابل ه ــه عن ــوند و ب ــال داده ش اتص
ــرای  ــم ب ــورت RJ45 ه ــوند. 4 پ ــتفاده ش ــل اس پیگتی
ــران  ــود دارد. کارب ــی وج ــل مس ــا کاب ــی ب ــوزه کابلکش ح
ــاظ  ــدون حف ــا ب ــاظ ی ــای دارای حف ــد از ماژول ه می توانن
Cat 6 و Cat 6A از راهــکار R&Mfreenet را نتخــاب 

ــد. کنن
ردیفــی  صــورت  بــه  می تــوان  را  U-Boxeهــا 
ــه  ــک نقط ــوان ی ــه بت ــوری ک ــه ط ــرد ب ــازی ک پیاده س
ــال  ــه اتص ــک جعب ــا ی ــترش داده و آن را ب ــع را گس تجمی
ــه و  ــع تغذی ــرد. منب ــت ک ــاص هدای ــیر خ ــک مس ــه ی ب
ــای  ــتند. مزای ــدا هس ــم ج ــال از ه ــا کام ــک داده ه ترافی
اســتفاده از ایــن تجهیــز ایــن اســت کــه سیم کشــی بــرق 
و شــبکه می توانــد در گروه هــای )Teams( متفاوتــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــه ای انعطاف پذی ــه گون ــوند و ب ــب ش نص

ــوند. ــی ش ــتری طراح ــاز مش نی
ــار دیگــر تخصــص خــود را نشــان  کمپانــی R&M یــک ب
ارائــه  اداری  کابل کشــی  بــرای  را  راه حل هایــی  و  داده 
کــرده اســت کــه در آن هــا از یــک منبــع بــرای رســیدن 
بــه راه حلــی اقتصــادی اســتفاده می شــود. اصولــی 
 ،R&M ــودن در تولیــد محصــوالت ــاژوالر ب ــر م مبتنــی ب
می توانــد برنامه ریــزی ســاده، نصــب بــدون خطــا و 

ــد. ــن کن ــان را تضمی ــداری آس ــر و نگه تعمی

U-Box 4210 CP-POL در یک نگاه:

POLAN  پلتفرم نقطه تجمیع برای اتصاالت  n

n  سینی های جوش برای ذخیره کابل های فیبر نوری

n تا 4 کانکشن RJ45 به صورت آزادانه در سیستم 

R&Mfreenet

n تجهیزات ONT به صورت یکپارچه و با نصب آسان

مزایا:

n نصب آسان و مطمئن

n ایجاد نظم و امنیت

 n فاصله کوتاه از ONT تا نواحی کاری شخصی
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ــازار در  ــریع ب ــد س ــه رش ــون ب ــن رو، R&M اکن از ای
 R&M شــبکههای عمومــی دســت یافتــه اســت. کمپانــی
توانســته اســت بــا راه حل هــای کابل کشــی خــود، 
ــل و کل  ــد در برزی ــعه پهن بان ــه توس ــایانی ب ــک ش کم
بــازار آمریــکای التیــن بکنــد. یــک کارخانــه تولیــدی کــه 
بخشــی از ایــن مالکیــت اســت،  بــه دســت گرفتــن بــازار 
ــر در ســایت  ــه شــکلی موث و تامیــن نیازهــای مشــتری ب

ــت. ــرده اس ــن ک ــی R&M ممک ــرای کمپان ــه را ب مربوط

ــای  ــی از راه حل ه ــی نمونه های ــا معرف ــی R&M ب کمپان
اســتراتژیک  بخش هــای  می توانــد  خــود،  ترکیبــی 
ــور  ــه ط ــی را ب ــبکه های عموم Data Center، LAN و ش
ــی از  ــکاری ناش ــا هم ــن ب ــد. همچنی ــش ده ــل پوش کام
ایــن پــروژه، شــرکت R&M موقعیــت خــود را در برزیــل 
ــرد. از  ــد ک ــت خواه ــن تقوی ــکای التی ــازار آمری و کل ب
آنجایــی کــه مشــتریان بــه شــدت بــه دنبــال زیرســاخت 
ــه  ــت ک ــبی اس ــان مناس ــتند، زم ــدرن هس ــات م ارتباط
R&M نمونــه کارهــای خــود را بــا محصــوالت بــا کیفیــت 
ــد. R&M کل  ــی کن ــه PETCOM معرف ــی ب ــاال و رقابت ب
ــد. ــت می کن ــل مدیری ــود در برزی ــعبه خ ــه را از ش منطق
Peltier Comércio e Industria LTDA (PETCOM)
ــد،  ــر آن در Santa Rita do Sapucaí می باش ــه مق M ک

ــرای  ــاال ب ــی ب ــا کیفیت ــوری ب ــر ن ــده فیب ــن کنن تامی
ــی دارد.  ــیار خوب ــهرت بس ــوده و ش ــال ب ــش از 25 س بی
ــمند در  ــهر هوش ــای ش ــن پروژه ه ــرکت همچنی ــن ش ای
ــه  ــی ب ــه در جای ــن کارخان ــد. ای ــرا می کن ــل را اج برزی
واقــع   Minas Gerais در   Electronics Valley نــام 
شــده اســت. مشــتریان PETCOM شــامل نهادهــا، 
خدمــات  ارائه دهنــدگان  مخابــرات،  ارائه دهنــدگان 
ــند. ــدی می باش ــرکت های تولی ــن ش ــی و همچنی اینترنت

مشارکت

R&M قــدرت

جایگاهش در برزیل

گــروه  در  نــوری  فیبــر  تجــارت 
از   PETCOM برزیلــی  شــرکت های 
آپریــل 2017 متعلــق بــه کمپانــی 

می باشــد.  R&M
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شــرکت آر انــد ام )R&M( ســوییس، یــک تولیــد کننــده جهانــی پیشــرو در زمینــه محصــوالت 
و سیســتم های آینده نگــر، بــرای ارتباطــات و شــبکه های داده اســت. همــکاری ایــن 
شــرکت بــا شــرکای تجــاری اش بــه ارائــه راهکارهایــی فــوق العــاده بــرای برقــراری ارتبــاط در 
ــن  ــی و همچنی ــی و مخابرات ــبکه های عموم ــی، ش ــبکه های محل ــد ش ــف مانن ــای مختل بخش ه
مراکــز داده منجــر می شــود. ایــن شــرکت خانوادگــی بــه دنبــال نــوآوری، کیفیــت و نزدیکــی 
بــه مشــتریان اســت. در همیــن راســتا آر انــد ام گاهنامــه ای را بــه نــام کانکشــن آمــاده و بــه 
صــورت الکترونیکــی و کاغــذی در سرتاســر جهــان توزیــع مــی کنــد کــه در آن اخبــار، ترندهــا 

ــد. ــکاس می ده ــوزه ICT را انع ــت در ح ــای موفقی ــتان ه و داس

ــران  ــد ام )R&M( در ای ــرکت آر ان ــمی ش ــده رس ــا نماین ــوان تنه ــاط به عن ــرکت الوان ارتب ش
ــتفاده از  ــا اس ــع ICT ب ــای جام ــکار ه ــتیبانی راه ــرا و پش ــی، اج ــه در طراح ــت ک ــر اس مفتخ
محصــوالت بــا کیفیــت آر انــد ام )R&M( توانســته اســت پروژه هــای متعــددی را تاکنــون بــه 
ــن  ــا تــالش واحــد مارکتینــگ، نســخه فارســی ای ســرانجام برســاند.  اکنــون الوان ارتبــاط ب
ــا را از نظــرات  ــا م ــاده کــرده اســت. لطف ــرای اســتفاده مخاطبیــن آم ــه ارزشــمند را ب گاهنام

ارزشــمند خــود مطلــع فرماییــد .

info@lavancom.com
www.lavancom.com

دکتر آزاد معروفی
مدیرعامل شرکت الوان ارتباط

سیروس پژمان
مدیر مارکتینگ

امیر نیکنام
سرپرست دیجیتال مارکتینگ

مهدی مرادی  
گرافیست

نگار بیدل
کارشناس شبکه های اجتماعی

نیلوفر بیدل 
کارشناس دیجیتال مارکتینگ




