
از شــبکه محلــی )LAN( تــا شــبکه 
محلــی چنــد منظــوره

ــک  ــا ی ــنتر Groupama: ب ــا س دیت
ــد ــازی جدی ــره س ــاخت ذخی ــر س زی

بــرای  کیفیــت  نشــان   :PowerSafe
 PoE کاربردهــای 

تحولی در جهان: با کابل های ریبون 



توسعه راهکارهای فردا

ســال هاســت کــه R&M کار خــود را بــه عنــوان 
تامیــن کننــده راه حل هــای ارتباطــی بــا کیفیتــی 
ــت.  ــرده اس ــاز ک ــز داده آغ ــش مرک ــاال در بخ ب
ــه  ــت ب ــته اس ــد Netscale توانس ــتم جدی سیس
ــوان  ــه عن ــد. ب ــل کن ــق عم ــی موف ــور خاص ط
ــتفاده از  ــوه اس ــورد نح ــد در م ــال می توانی مث
ایــن راهکارهــا در بیمــه فرانســه و گــروه بانکــی 
مــا  کنیــد.  مطالعــه   ،)Groupma( گروپمــا 
ــه شــرکت هــای  ــم ب افتخــار میکنیــم کــه بتوانی
ــوان مشــتری  ــه عن مشــهور در سراســر جهــان ب

خدمت رســانی کنیــم.

ــه  ــادی را ب ــرات زی ــز تغیی ــبکه نی ــازار ش ــا ب ام
خــود دیــده اســت. کاربردهــای جدیــد در بخــش 
PoE، ماننــد ســقف دیجیتــال و POLAN، نیازمند 
شــبکه هــای کارآمــدی هســتند کــه همچنــان بــر 
ــل  ــک Cat.8.1 ، نس ــا کم ــتند. ب ــس هس ــه م پای
جدیــدی از محصــوالت مســی اســت کــه در حــال 
ــای  ــبکه ه ــد در کار ش ــای جدی ــر دروازه ه حاض
 R&M .کامپیوتــری در حــال گشــوده شــدن اســت
ــرای  ــی دارد. ب ــز راه حل های ــه نی ــن زمین در ای
ــن  ــه ای ــد ب ــتر می توانی ــات بیش ــب اطالع کس
مجلــه مراجعــه کنیــد. همچنیــن یکــی از مــوارد 
 PowerSafe مــورد توجــه دیگــر، نشــان کیفیــت
 Over ــدی ــته بن ــرای دس ــه R&M ب ــد ک می باش

Ethernet Power از آن اســتفاده می کنــد.
ــه  ــای اولی ــت ه ــه و موفقی ــل توج ــای قاب تقاض
ایــن را بــه وضــوح نشــان می دهــد. از آن جــا کــه 
پتانســیل زیــادی در ایــن زمینــه داریــم، موضــوع 
 LAN ــه حــوزه ــه ب بخــش Focus را در ایــن مجل

ــم. اختصــاص داده ای

کمپانــی R&M توانســته اســت در بخــش شــبکه 
ــن  ــای تامی ــرکت ه ــایر ش ــا س ــی ب ــای عموم  ه
و  بخــش تســت  در  کننــده مخابراتــی هــم 
ــد  ــای جدی ــل ه ــش راه ح ــم در بخ ــش و ه آزمای
ــم در  ــش FTTx ه ــد. در بخ ــرار کن ــاط برق ارتب
ــه  ــل مالحظ ــد قاب ــاهد رش ــه ش ــا و خاورمیان اروپ

می باشــد. ای 

مسیری هوشمند برای منافع مشتری
R&M بــا فرایندهــای هوشــمند و مبتکرانــه، ایــن 
ــد تحــوالت  اطمینــان را می دهــد کــه می توان
ــای  ــی بخش ه ــود در تمام ــد خ ــد و هدفمن جدی
ــبکه  ــک ش ــتریان و ی ــد. مش ــترش ده ــازار گس ب
نــوآوری در سراســر جهــان از همــان ابتــدا شــامل 
ایــن می شــوند. آخریــن مقــاالت Trends در 
ــوص  ــی را در خص ــات فراوان ــه، اطالع ــن مجل ای
کاربردهــای آینــده ارائــه می دهنــد. مالــکان 
 R&M ایــن شــرکت بســیار خرســندند کــه
ــت  ــد. مدیری ــه می کن ــی را تجرب ــن موفقیت چنی
بــه طــرز هوشــمندانه ای مســیرهایی بــرای رشــد 
ــن راه، از یــک  آینــده گذاشــته اســت. اســاس ای
ــرو  ــی پیش ــه از طرف ــت ک ــوی ماس ــد ق ــو، برن س
ــن  ــوده و همچنی ــه ب ــن عرص ــوالت ای در محص
ــق  ــه تحق ــتری ب ــه مش ــی ب ــا نزدیک ــد ب می توان
ســریع راهکارهــای سفارشــی کمــک کنــد. عــالوه 
بــر ایــن، موفقیــت هایــی کــه بــه آن اشــاره شــده 
ــه و پیشــرویی  ــه اســتراتژی هــای نوآوران ــر پای ب
ــعه در  ــده توس ــروز در بردارن ــه ام ــد ک می باش

ــت. ــردا اس ــای ف راهکاره

ــت  ــن موفقی ــاس ای ــا اس ــد م ــان متعه کارکن
هســتند و ارزش هــای مــا در همــه جــای جهــان 
ــوئیس،  ــره س ــت مدی ــتند. در هیئ ــتقر هس مس
مدیــر عامــل شــرکت میشــل ریــوا افتخــار 
بــرای  را   SVC  Prix در  دوم  جایــزه  دریافــت 
ــت آورد،  ــه دس ــخ ب ــب و کار زوری ــه کس منطق
ــه آن خیلــی افتخــار می کنیــم.  چیــزی کــه مــا ب
 R&M ــان ــام کارکن ــه تم ــت را ب ــن موفقی ــا ای م

ــتیم. ــون هس مدی

ــکر  ــارکتتان تش ــاد و مش ــرای اعتم ــما ب ــا از ش م
می کنیــم و امیدواریــم از خوانــدن ایــن نســخه از 

مجلــه مشــتری مــا نهایــت لــذت را ببریــد.

شرکای تجاری عزیز

Peter Reichle
R&M از مالکین و اعضای هیئت مدیره کمپانی

سخن سردبیر
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از شبکه محلی )LAN( تا شبکه محلی چند 
)Multifunctional LAN( منظوره

شــبکه های کامپیوتــری بیــش از 30 ســال اســت کــه به خوبــی کار می کننــد. 
اترنــت و LAN دنیــای اداری و تجــاری را منقلــب کــرده انــد. در حــال حاضــر عصــر 
دیجیتالــی شــدن فرارســیده اســت و کابــل کشــی ســاخت یافتــه بــه عنــوان اســاس 
ــد  ــبکه ها بای ــن ش ــده، ای ــا در آین ــت. ام ــده اس ــی مان ــده باق ــبکه های داده آین ش
ــه  ــد. س ــام دهن ــای کاری انج ــردن محوطه ه ــک ک ــتر از لین ــی بیش ــد کارهای بتوانن

ــش کشــیده اســت. ــه چال ــان را ب ــزان و نصاب رویکــرد LAN، برنامــه ری

 WLAN ،ــمند ــی های هوش ــر گوش ــی در عص حت
ــبکه  ــی ش ــل کش ــیا )IoT(، کاب ــت اش و اینترن
شــبکه ها  تمــام  فقــرات  ســتون  به عنــوان 
باقــی  ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری  در 
ــه  ــه ب ــری، هنگامی ک ــچ مدی ــت. هی ــده اس مان
نبایــد  می شــود  وارد  ســرمایه گذاری  ایــن 
ــبتًا  ــه نس ــی هزین ــل کش ــد. کاب ــی کن صرفه جوی
ــه بقیــه تجهیــزات مربــوط بــه  کمتــری نســبت ب

فنــاوری اطالعــات دارد.

ماننــد یــک فونداســیون و ســاختار کــه بــرای یک 
ــد  ــز بای ــی نی ــل کش ــت، کاب ــاختمان الزم اس س
ــد،  ــده باش ــی ش ــده و پیش بین ــزی ش برنامه ری
ســقف بایــد مســلح شــده باشــد تــا بــرای تحمــل 
ــل  ــد. کاب ــاده باش ــده آم ــتر در آین ــای بیش باره

ــا  ــه ت ــود ک ــی ش ــه ای طراح ــد به گون ــی بای کش
چندیــن نســل از دســتگاه های اکتیــو بتواننــد بــه 
ــور  ــده به ط ــای آین ــوند. برنامه ه ــل ش آن متص
ــی  ــل کش ــورد کاب ــر در م ــای باالت ــوه تقاض بالق
ــد. ــه روز می کنن ــتمی ب ــر سیس ــه ه ــبت ب را نس
اهمیــت بــاالی کابــل کشــی در تجزیــه و تحلیــل 
ــان  ــر محقق ــر و دیگ ــط گارتن ــده توس ــر ش منتش
بازار نشــان داده شــده اســت. ایــن آنالیزها نشــان 
می دهــد کــه بیــش از نیمــی از وقفه هــای شــبکه 
ــل  ــوند. عل ــاد می ش ــی ایج ــه فیزیک ــط الی توس
ــن  اســت کــه محصــوالت  ــن مســئله ای ــب ای غال
ــل اعتمــاد نیســتند  ــد، قاب کیفیــت ضعیفــی دارن
ــد. ــرار نمی گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــتی م و به درس
هنگامی کــه ایــن تجزیــه تحلیل هــا تفســیر 
تبدیــل  ارقــام  و  اشــکال  بــه  و  می شــوند 
ــواد  ــوند: م ــل می ش ــج حاص ــن نتای ــوند، ای می ش
ــای  ــد از هزینه ه ــط 5/3 درص ــی فق ــل کش کاب
ــا  ــد، ام ــان می ده ــب IT را نش ــدازی و نص راه ان
بــرای بیــش از 50 درصــد قابلیــت عملیاتــی 
مســئول هســتند. هزینــه تغییــر کابــل  کشــی دو 
ــدا  ــه از ابت ــت ک ــی اس ــه نصب ــر هزین ــم براب و نی
ــس  ــود. پ ــده ب ــزی ش ــه ری ــه برنام ــور بهین به ط
ــک  ــا ی ــتباه ی ــی اش ــل کش ــک کاب ــا ی ــما ب ش
ــد  ــی قدرتمن ــدازه کاف ــه ان ــه ب ــی ک ــل کش کاب
نباشــد، یکــی از گــران تریــن اشــتباهات ممکــن 

ــد. ــده ای ــب ش را مرتک
.

گام منطقی: 10 گیگابیت

ــد. در  ــش می یاب ــق افزای ــه مناط ــات در هم الزام
ــج وجــود دارد: ــال و ســناریو رای ــد مث اینجــا چن

 
ــادی از  ــداد زی ــه تع ــکل داده: هنگامی ک 1- پروت
ــین های  ــه ماش ــا ب ــتگاههای  کاری کامپیوتره ایس
مجــازی، ســرویس های ابــر، پلــت فرم هــای 
ــوان  ــزار به عن ــرم اف ــترک، Voice over IP، ن مش
ســرویس و پخــش ویدئــو به طــور همزمــان 
دسترســی داشــته باشــند، ترافیــک IP تــا 
ســطحی کــه تاکنــون تجربــه نشــده اســت 
ــی  ــبکه محل ــب ش ــن ترتی ــد. بدی ــش می یاب افزای
ــت و  ــی مثب ــردن کارای ــم ک ــرای فراه )LAN( ب

ــاز دارد. ــی نی ــت کاف ــه ظرفی ــر، ب ــدون تأخی ب

2- در همــه جــا بی ســیم )Wireless(: ارتباطــات 
موبایــل در همــه جــا هســت و همیــن دسترســی 
بــه پهنــای بانــد را دشــوار ســاخته اســت. نقــاط 
دسترســی Wifi بیشــتر و بیشــتری بایــد در 
اجــرا  پردیــس  محوطه هــای  و  ســاختمان ها 
شــوند. تراکــم ســلول رادیویــی گوشــی های 
ــش  ــال افزای ــًا در ح ــا دائم ــمند و تبلت ه هوش
اســت و در همیــن راســتا نیــاز ایــن اپلیکیشــن ها 
بــرای پهنــای بانــد در حــال افزایــش اســت. حجم 
ــور  ــلول WLAN به ط ــک س ــای ی ــوع داده ه مجم

ــد. ــش می یاب ــته افزای پیوس

فوکوس
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و  ســاختمان ها  دفاتــر،  سراســری:   IP  -3
کارخانه هــا روز بــه روز هوشــمندتر می شــوند. 
ــی  ــن آن های ــع، همچنی ــتم ها و تواب ــتر سیس بیش
کــه در دوردســت هســتند، در دســتگاه های 
ــت ســاختمان مرکــزی متصــل و یکپارچــه  مدیری
 PoE اترنــت و ،IP شــده انــد. ایــن وظایــف توســط
ــا،  ــال داده ه ــار انتق ــند. در کن ــام می رس ــه انج ب
ــا  ــزون ب ــور روز اف ــه ط ــی )LAN( ب ــبکه محل ش
ــا  ــر IP ب ــی ب ــی مبتن ــتگاه های نهای ــه دس ارائ
 Power over Ethernet( انــرژی و بــا اســتفاده از

ــود. ــه می ش ــه کار گرفت PoE( ب
200 و 400 گـــیگابیت اتـرنت، فـــشرده تر، سـریع 
تــر و کارامدتــر هـــستند. تـــوافق هــای چـــند 
OSFP در  و   QSFP-DD )MSA( مثــل  منبعــی 
ــن  ــتند. تامی ــیر هس ــردن مس ــموار ک ــال هـ ح
کنندگان درگیر در ایـــن قـــضیه از ابـــتدای 2018 
ــوارد  ــن م ــه تامی ــادی در زمین ــیشرفت های زی پـ

ــد. ــته ان ــازار داش ــاز ب ــورد نی ــم م مه

ــرار  ــت ف ــن واقعی ــد از ای ــما نمی توانی ــه: ش نتیج
ــرای  ــد ب ــی )LAN( بای ــبکه محل ــه ش ــد ک کنی
ــی  ــتری دارد طراح ــان بیش ــه خواه ــی ک وظایف
ــت  ــا 1 گیگابی ــی ب ــبکه های اداری قدیم ــود. ش ش
ــل  ــا کاب ــن ی ــت پایی ــا کیفی ــاالت ب ــت، اتص اترن
ــناریوهای  ــوب در س ــده نامرغ ــب ش ــی نص کش
توصیــف شــده بــا شکســت مواجــه خواهند شــد.
ــوع  ــن موض ــتی ای ــان درس ــذر زم ــازار در گ ب
ــعه  ــتانداردها، توس ــت. اس ــرده اس ــی ک را  بررس
ــی  ــی نقاط ــازار همگ ــای ب ــوالت و تحلیل ه محص
نــام گام منطقــی  در یــک راســتا هســتند. 
کمیتــه  اســت.  اترنــت  گیگابیــت   10 بعــدی 
 Cat. 6A/Class استانداردســازی تغییــر نســل بــه

EA و 10GBase-T را فراهــم کــرده اســت.
ــقدم در  ــک پیش ــوان ی ــه عن ــد ام )R&M( ب آر ان
ــدوده  ــه مح ــه اولی ــوژی، در مرحل ــه تکنول عرص
شــبکه کامپیوتــری )LAN( را بــا عصــر 10گیگابیت 
ــای  ــرای راهکاره ــا ب ــروزه تقاض ــت داد. ام مطابق

top-flight بــه منظــور اســتفاده از از 10گیگابیــت 
در ســاختمان ها و ادارات در حــال افزایــش اســت. 
در ســال مالــی Cat. 6A ،2017 بــرای اولیــن بــار 
50 درصــد از فــروش تولیــدات مســی را بــه خــود 
ــوژی پیشــرو  اختصــاص داد. 10G در آینــده تکنول
ــک  ــه ی ــد ک ــن می کن ــن تضمی ــود. ای ــد ب خواه
ــتیبانی  ــه پش ــادر ب ــری )LAN( ق ــبکه کامپیوت ش
ــال  ــه در ح ــت ک ــناریوهایی اس ــا و س از برنامه ه
ــل  ــول کاب ــردن ط ــر ک ــی ت ــرای طوالن ــر ب حاض
کشــی شــناخته شــده هســتند. در ادامــه مطلــب 

همــراه مــا باشــید.

چالش های دیگر

ایــن چیــزی اســت کــه در موقعیــت حــال حاضــر 
ــای  ــا و تقاضاه ــا نیازه ــد. ام ــر می رس ــه نظ ب
جدیــد مســتلزم چالش هــای اضافــی بــرای کابــل 
کشــی هســتند. شــرایط اساســی بــه طــور قابــل 
ــر،  ــد باالت ــای بان ــه پهن ــا ک ــر کج ــی در ه توجه
دسترســی در همــه جــا، منبــع تغذیــه از راه دور، 
تقویــت و دیجیتالــی کــردن معرفــی شــود، تغییــر 

خواهــد کــرد.

مثــال اول: 10GBase-T بــه نویــز خارجــی بســیار 
حســاس اســت و بــه آن واکنــش نشــان می دهــد 
و نســبت بــه  اختــالالت الکترومغناطیــس حــدود 
ــروزه  ــه ام ــتر از 1000Base-T ک ــر  بیس 1000 براب

ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــترده ای م ــور گس ــه ط ب
ــه  ــرای اینک ــت. ب ــاس تر اس ــت، حس ــه اس گرفت
کابــل  اســتانداردهای  کنــد،  کار   10GBase-T
ــد و headroom آن  ــه 100٪ برس ــد ب ــی بای کش
ــا  ــد. ام ــته باش ــن را داش ــدار ممک ــر مق حداکث
اثــرات بیشــتری کــه توســط اســتانداردها مــورد 
ــدا  ــت پی ــز اهمی ــد نی ــه ان ــرار نگرفت ــش ق پوش

ــرد . ــد ک خواهن

آر انــد ام )R&M( در زمینــه بررســی ایــن اثــرات 
ــگام  ــی پیش ــل کش ــای کاب ــتم ه ــعه سیس و توس
اطمینــان حاصــل   G10 از ســازگاری  و  اســت 
می کنــد، بــه گونــه ای کــه حتــی از آنچــه 
توســط اســتانداردها مشــخص شــده اســت باالتــر 
ــت  ــر کیفی ــد ام )R&M( ب ــت. آر ان ــر اس و فرات
ــا ســیگنال ها  ــادی دارد ت ــد زی محصــول تأکی
بتوانــد حتــی در شــرایط دشــوار، بــدون تداخــل 

ــد. ــال یابن انتق

امــا توســعه IEEE هرگــز متوقــف نمی شــود. 
10GBase-T بــه عنــوان تکنولــوژی اساســی 
مــورد  بیشــتر  انتقــال  پروتکل هــای  بــرای 

می گیــرد. قــرار  اســتفاده 
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ــه  ــت ک ــرده اس ــی ب ــراً پ ــد ام )R&M( اخی آر ان
 25GBase-T ــام ــه ن ــا ب ــن پروتکل ه ــی از ای یک
می توانــد گام بزرگــی در راســتای تکامــل در 
ــا  ــردارد. ب ــری )LAN( ب ــبکه کامپیوت ــه ش زمین
 40GBase-T ،حداکثــر فاصلــه انتقــال 30 متــری
ــنتر(  ــا س ــز داده )دیت ــاخت های مرک ــرای زیرس ب
فاصلــه   ،25GBase-T بــا  اســت.  مناســب 
انتقــال بایــد بطــور قابــل توجهــی باالتــر باشــد. 
ــیاری  ــرای بس ــر ب ــار 50 مت ــورد انتظ ــدوده م مح
ــی  ــری )LAN( کاف ــبکه کامپیوت ــای ش از محیط ه
ــای  ــد از لینک ه ــدود 70 درص ــروزه ح ــت و ام اس

ــد. ــش می ده ــده را پوش ــب ش نص

پروتــکل هــای 2.5GBase-T و5GBase-T تنهــا 
ــتیبانی  ــرای پش ــود را ب ــی موج ــل کش ــول کاب ط
 IEEE 802.11ac پهنــای بانــد مطابــق بــا WLAN
نقــاط  بعــدی  نســل  می دهنــد.  گســترش 
ــه 10GBase-T دارد. ــاز ب ــس نی ــی وایرل دسترس

RJ45 باقی می ماند- Cat. 8.1 تغییر می کنند

دســته جدیــد 8.1 کــه بــرای فرکانس هــای 
انتقــال تــا 2000 مگاهرتــز تعیبــه شــده اســت، بــه 
 25GBase-T عنــوان یــک راهــکار انتقــال بــرای
 RJ45 40GBase-T توصیــه می شــود. فرمــت  و 
ــتانداردهای  ــود. اس ــظ می ش ــده حف ــش ش آزمای
 ISO/IEC 11801 و   TIA 568-C.2 Cat.8
ــد  ــد و تولی ــه ان ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی Ed.3 م
کننــدگان ابزارهــای اندازه گیــری در حــال حاضــر 
ــا  ــد. ام ــعه داده ان ــبی را توس ــتگاه های مناس دس
ــرای لینــک دائمــی  هنــوز محصــوالت Cat. 8.1 ب

)Permanent link( در دســترس نیســت.

 Cat. 8.1 ــکار ــک راه ــز ی ــد ام )R&M( نی آر ان
ــه محــض  ــاده اســت و ب ــرای اجــرا آم ــه ب دارد ک
ــرای 25GBase-T واضــح  اینکــه شــرایط فنــی ب

ــری  ــبکه کامپیوت ــا در ش ــد گرم تولی
)LAN(

مثــال دوم بــرای چالش هــای جدیــد: 
منبــع تغذیــه از راه دور. همــان طــور 

ــد. ــد ش ــدازی خواه ــد، راه ان باش

کــه منبــع تغذیــه عرضــه انــرژی و داده 
ــک  ــد ی ــده دارد، PoE می توان را برعه

ــیا  ــت اش ــرای اینترن ــدی ب ــوژی کلی تکنول
 Powerم  )PoE( ــوم ــل س ــود. نس )IoT( ش

ــن  ــت. ای ــعه اس ــال توس over Ethernet در ح
ــم  ــه ه ــای 4 زوج ب ــه کابل ه ــرای هم ــل ب نس
تابیــده  )4PPoE( و خروجــی تــا 90 وات بــا 
ــه هــم  ــل ب ــرای هــر زوج کاب ــان 1 آمپــر را ب جری
ــی  ــا 4PPoE حت ــد. ب ــتیبانی می کن ــده پش تابی
تعــداد بیشــتری از IoTهــا، سنســورها، آنتن هــا، 
 LED ــور ــع ن ــا و مناب ــرل کننده ه ــا، کنت دوربین ه
ــرون  ــور مق ــه ط ــق LAN و ب ــوان از طری را می ت
ــرد، در  ــازمان دهی ک ــت و س ــه ای مدیری ــه صرف ب
حالــی کــه در مصــرف انــرژی نیــز صرفــه جویــی 

خواهــد شــد.
ــط  ــب فق ــک PoE اغل ــای پی ــروز باره ــه ام ــا ب ت
زمــان کوتاهــی، مثــاًل در طــول عملیــات راه  
ــی از  ــند. برخ ــول می کش ــض ط ــا تعوی ــدازی ی ان
ــای  ــد المپ ه ــد، مانن ــردی جدی ــای کارب برنامه ه
ــروی  ــه نی ــی ب ــای دیجیتال ــند و عالمت ه هوش
ــا  ــد. ام ــاز دارن ــتری نی ــدت بیش ــرای م ــرق ب ب
ــب  ــری )LAN( اغل ــبکه های کامپیوت ــون ش تاکن
ــا چنیــن بارهــای ثابتــی طراحــی  بــرای مقابلــه ب
ــب و  ــزی، نص ــه ری ــک در برنام ــد. ریس ــده ان نش
راه انــدازی شــبکه نبایــد نادیــده گرفتــه شــوند. 
ــاالت  ــا، اتص ــی کابل ه ــای فن 4PPoE محدودیت ه

و پورت هــا را از بیــن می بــرد.
کابل هــا و دســته کابل هــا در طــول عملیــات 
گــرم  الکتریکــی  مقاومــت  دلیــل  بــه   PoE
می شــوند. اگــر گرمــا نتوانــد از دســته کابل هــای 
ــه  بــزرگ فــرار کنــد، درجــه حــرارت می توانــد ب
ــل  ــا حــد غیرقاب ــل ت ــاال رود و افــت کاب شــدت ب
ــد  ــکل می توان ــن مش ــد. ای ــش یاب ــی افزای قبول
بــا انتخــاب کابل هــای بــا قطــر بزرگتــر از طریــق 
انطبــاق برنامــه ریــزی بــرای تعییــن طــول لینــک 
ــل  ــا تغییــر مســیر کاب ــر کنتــرل کــرد و ب کوتاه ت

ــش داد. ــی را کاه ــل کش ــول کاب ط

:PoE خطرات بیشتر
اگــر اتصــاالت در زیــر بــار تخلیــه نشــوند، 
ــرض جرقــه قــرار می گیرنــد.  اتصــاالت در مع
ــتری  ــیب بیش ــد آس ــتر باش ــان بیش ــه جری هرچ
ــده  ــال ای ــی اتص ــک طراح ــا ی ــود. ب وارد می ش
آل، نقطــه اتصــال و جرقــه بــا هــم فاصلــه داشــته 
و کیفیــت اتصــال بیشــتر محافظــت شــده خواهــد 

ــود. ب
در تکنولــوژی کــه بــه طــور گســترده ای ســیم ها 
ــال  ــدند، اتص ــربندی می ش ــا س ــچ کورده در پ
ــر  ــر اث ــد ب ــال می توان ــالگ اتص ــیم و پ ــن س بی
گــذر زمــان دچــار نقــص بســیاری شــود. ایــن بــه 
دلیــل گــرم شــدن بیــش حــد در هنــگام انتقــال 
ــور  ــی کانکت ــث خودتخریب ــد و باع ــرق رخ می ه ب
 )R&M( کــه توســط آر انــد ام IDC .می شــود
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، چنیــن خطــرات 
و مشــکالتی را در پــی نخواهــد داشــت. شــرکت آر 
انــد ام )R&M( تنهــا کمپانــی ارائــه دهنــده پــچ 

ــت. ــوژی IDC اس ــای دارای تکنول کورده
 ،4PPoE ــان ــل اطمین ــال قاب ــن انتق ــرای تضمی ب
ــزی  ــه ری ــه ای برنام ــه گون ــد ب ــی بای ــل کش کاب
شــود کــه محصــوالت و تولیــدات درســت و 
ــب و راه  ــوند، نص ــاب ش ــاز انتخ ــا نی ــب ب متناس
ــام  ــه ای انج ــور حرف ــه ط ــد ب ــز بای ــدازی نی ان

ــود. ش
ــان  ــد ام )R&M( نش ــان PowerSafe از آر ان نش
ــال  ــرای انتق ــژه ب ــه وی ــوالت ب ــد محص می ده
ــبکه  ــاال در ش ــی ب ــان دائم ــاد از جری ــل اعتم قاب

ــتند. ــب هس مناس

فوکوس
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RJ45 باقی می ماند- Cat. 8.1 تغییر می کنند 

ــه  ــه زمین ــی را ک ــش های ــی چال ــب قبل در مطال
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــود دارد، م ــی وج ــل کش کاب
دادیــم  در ادامــه در مــورد چالــش ســوم در ایــن 

ــرد. ــم ک ــت خواهی ــه صحب زمین
چالــش شــماره IP :3 هــا و تجمیــع. اپلیکیشــن ها 
و زیرســاخت هایــی کــه تــا بــه امــروز جــدا شــده 
ــه IP و LAN مربــوط  ــه طــور فزاینــده ای ب ــد ب ان
ــر روی  ــًا ب ــر صرف ــی دیگ ــل کش ــوند. کاب می ش
اتصــال در مناطــق کاری تمرکــز نــدارد. عــالوه بــر 
 Ethernet- / ــرویس های ــش س ــد پوش ــن، بای ای
ــی در  ــیون خانگ ــتگاه های اتوماس ــرای دس IP را ب

ــد. ــم کن ــاختمان ها فراه س

یــک   6-EN50173 و   6-ISO / IEC 11801
ــه  ــد ک ــرح می دهن ــی را ش ــل کش ــاختار کاب س
ــه  ــن ن ــد. ای ــرآورده می کن ــات را ب ــن الزام ای
تنهــا جــدا از اتصــاالت محــدوده کاری رونــد یابــی 
ــه  ــز ب ــب نی ــزی و نص ــه ری ــه برنام ــود بلک می ش

ــود. ــی ش ــام م ــان در آن انج ــور همزم ط
مناطــق و فضاهــای بــزرگ مــی تواننــد بــه طــور 
ــه  ــوری ب ــاختار النه زنب ــتفاده از س ــا اس ــر و ب مؤث
چنــد منطقــه تقســیم شــوند. پریزهــای ســرویس 
)SO هــا( در مرکــز ایــن مناطــق هســتند و نقــش 
ــرای دســتگاه هــای پشــتیبانی  نقــاط اتصــال را ب
شــده توســط IP ایفــا مــی کننــد. شــعاع مناطــق 
ــاط  ــدوده نق ــا مح ــش ی ــاس پوش ــر اس ــوالً ب معم

دسترســی WLAN اســت.
ــر  ــا 12 مت ــدود 8 ت ــروز در ح ــعاع ام ــن ش ای
ــرای  ــد ب ــاز باش ــت نی ــن اس ــا ممک ــت. ام اس
مــوارد اســتفاده در آینــده بیشــتر کاهــش 
ــرای اتصــال  ــد. پریزهــای ســرویس )SOهــا( ب یاب
WLAN، چــراغ هــای LED و دیگــر برنامــه هــای 
مناســب  ســاختمان ها  اتوماســیون  کاربــردی 
ــورت در  ــک پ ــه ی ــاز ب ــه نی ــر برنام ــتند. ه هس
ــف  ــده ک ــع کنن ــه توزی ــال ب ــا از اتص SO دارد ت
ــوع  ــه ن ــه ب ــا توج ــود. ب ــل ش ــان حاص اطمین
ــل  ــرای 10G )نس ــد ب ــی بای ــل کش ــرد، کاب کارب
بعــدی نســل بعــد از WLAN( مجهــز شــود. 
ــتر و  ــردی بیش ــای کارب ــه ه ــه برنام ــور ک همانط
بیشــتر بــه SO متصــل مــی شــوند، تعــداد پــورت 
ــوئیچ  ــا س ــوند ی ــتر ش ــد بیش ــز بای ــای SO نی ه
هــای شــبکه بایــد بــرای افزایــش تعــداد پــورت 
 )R&M( هــا بــه منطقــه معرفــی شــوند. آر انــد ام
بــرای هــر دو مــورد راهکارهــای مناســبی را ارائــه 

ــت. داده اس
ســقف معمــوالً بهتریــن مــکان بــرای خروجی هــای 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــر می رس ــه نظ ــرویس ب س
ایــن مفهــوم نیــز بــه عنــوان »ســقف دیجیتــال« 
روزافــزون  تعــداد  اســت.  نام گــذاری شــده 
ــی  ــل کش ــی کاب ــه، پیچیدگ ــا در منطق ــورت ه پ
ــن  ــد، بنابرای ــی ده ــش م ــق را افزای درون مناط
ــی  ــاس م ــری احس ــی ت ــش تخصص ــه دان ــاز ب نی
شــود. آر انــد ام )R&M( می توانــد در پیــاده 
ــوم  ــا مفه ــال ب ــقف دیجیت ــردی س ــازی کارب س
کابــل کشــی از پیــش نصــب شــده کمــک کنــد.

گزینه های فیبر نوری اضافی

امــروزه بیشــتر کابــل هــای فیبــر نــوری، راه خــود 
را بــه طبقــه اداری مــی یابنــد و اســتفاده از آن هــا 
ــت  ــات اداری راح ــه طبق ــی ب ــل کش ــرای کاب ب
ــرفت  ــن پیش ــر گرفت ــا در نظ ــت. ب ــده اس ــر ش ت
ــب  ــرای نص ــد ام )R&M( ب ــده، آر ان ــای آین ه
ــاد  ــی ایج ــا آمادگ ــن راهکاره ــدازی ای و راه ان
کــرده اســت. راهکارهــای فیبــر بــه دفاتــر اداری 
ــای  ــیو )POL( پهن ــوری پس ــبکه ن )FTTO( و ش
ــه  ــرون ب ــت مق ــک قیم ــا ی ــری را ب ــد بزرگت بان

ــد. ــی کن ــم م ــب فراه ــه و مناس صرف

ایــن مســائل بــه راهکارهــای خاصــی بــرای کابــل 
کشــی نیــاز دارنــد. میکروســوئیچ هــا یــا ترمینال 
شــبکه هــای نــوری )ONT( ســتون فقــرات FO و 
اتصــاالت مســی دســتگاه هــای IT را متصــل مــی 
ــک  ــط ی ــیو )POL( فق ــوری پس ــبکه ن ــد. ش کن
ــاز  ــتگاه کاری نی ــر ایس ــه در ه ــک حالت ــر ت فیب
ــم  ــه ه ــل ب ــا 8 زوج کاب ــب 4 ت ــن ترتی دارد. بدی
ــن  ــل  کشــی طبقــه جایگزی ــده مســی در کاب تابی
مــی شــود. بــا ایــن حــال، تمــام نقــاط اتصــال از 
ابتــدا توســعه یافتــه انــد. بنابرایــن پــورت هــای 
ــن  ــد و ای ــی مانن ــی م ــتفاده باق ــدون اس ــال ب فع
ــد  ــزی بای ــه ری چیــزی اســت کــه در طــول برنام

مــد نظــر قــرار بگیــرد.
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 )R&M( ــد ام ــوالت آر ان ــیعی از محص ــف وس طی
نصــب و راه انــدازی انــواع سفارشــی ســازی 
ــهیل  ــوری را تس ــبکه های ن ــربندی ش ــده س ش
می کنــد و بــه طراحــان و برنامــه ریــزان در 
طراحــی توپولــوژی و انتخــاب تکنولــوژی اتصــال 

می دهــد. عمــل  آزادی 

عصر جدید - راه ایمن
تقریبــًا  داده،  شــبکه های  تاریــخ  طــول  در 
ــل  ــرای کاب ــده ای ب ــوع و پیچی ــای متن چالش ه
 )LAN( محلــی  کامپیوتــری  شــبکه  کشــی 
وجــود دارد. بــا ایــن وجــود، بــا پیش بینــی 
متخصــص،  دقیــق  نصــب  و  برنامه ریــزی  و 
وظایــف را می تــوان در قالــب یــک برنامــه 
ــت  ــن اس ــم ای ــرد. مه ــازی ک ــن پیاده س روتی
ــاب  ــر انتخ ــت و آینده نگ ــوالت باکیفی ــه محص ک
ــان  ــده و امتح ــش ش ــای آزمای ــوند و فرآینده ش
ــتفاده  ــورد اس ــمندانه ای م ــور هوش ــده به ط ش

ــد. ــرار گیرن ق
یــک اســتراتژی نوآورانــه پایــدار، آر انــد ام 
توســعه های  تــا  می ســازد  قــادر  را   )R&M(
ارتباطــات داده را در مرحلــه اولیــه تشــخیص 
ــبی را  ــی مناس ــل کش ــای کاب ــد و راهکاره ده
ــه  ــن تجرب ــا بهتری ــن راهکاره ــد. ای ــه ده ارائ
ــه  ــته ب ــال گذش ــازار در 25 س ــش ب ــی و دان عمل
 )R&M( عمــل آورده اســت. ایــن یعنــی آر انــد ام
ــرکای  ــرای ش ــا را ب ــن توصیه ه ــد بهتری می توان
ــم  ــگام تصمی ــود در هن ــتریان خ ــاری و مش تج
ــزی  ــذاری و برنامه ری ــرمایه گ ــورد س ــری در م گی
 )LAN( ــی ــری محل ــبکه کامپیوت ــک ش ــل ی کام

ــد. ــه ده ــد ارائ جدی

ــی  ــری محل ــبکه کامپیوت ــرای ش ــی ب چالش های
)LAN(

ــدگان،  ــا تولیدکنن ــیعی از تکنولوژی ه ــف وس طی
برنامــه ریــزان، نصابــان و حتــی شــبکه های 
چالــش  بــه  را   )LAN( محلــی  کامپیوتــری 
ــر و  ــاالت در دفات ــل و اتص ــروز کاب ــد. ام می کش
ــوارد  ــتیبانی از م ــرای پش ــد ب ــاختمان ها بای س

ــوند: ــی ش ــر طراح زی
ــکل  ــد پروت ــل، چن ــه تداخ ــاس ب • 10GbE حس

NGBase-T
ــش  ــا 90 وات و گرمای ــرق از راه دور ت ــن ب • تأمی

ــی کابل
ســلول های  و   7Gigabit/s تــا   WLAN  •

کوچــک رادیویــی 
• ســقف دیجیتــال، اتصــال جداگانــه بــرای تمــام 

IPهــای اتوماســیون ســاختمان 
ــنایی  ــده و روش ــع ش ــاختمانی توزی ــات س • خدم

LED
• تثبیت زیرساخت ها و توابع

)FO( ادغام شبکه های مس و فیبر نوری •

اثرات شناخته نشده در شبکه کامپیوتری

ماننــد  شــده ای  شــناخته  اثــرات  کنــار  در 
ــی  ــل، اثرات ــتی و تداخ ــات بازگش ــف، تلف تضعی
تــا بــه امــروز تقریبــًا نادیــده گرفتــه شــده انــد، 
ــی  ــل عرض ــات تبدی ــل تلف ــوازن کاب ــد ت مانن

)LAN( انواع تابع در شبکه کامپیوتری محلی
Power over Ethernet یا PoE به سرعت در کابل کشی 

ساختمان های اداری و تجاری گسترش می یابد. دستگاه تأمین برق 
با استفاده از کابل داده مسیر را برای رسیدن به ساختمان های 

هوشمند و اینترنت اشیا )IoT( می رسانند. PoE از انواع مختلفی از 
دستگاه ها، توابع و برنامه های کاربردی پشتیبانی می کند و قابلیت 

اتصال مستقیم آن ها به شبکه را فراهم می کند که عبارت اند از:
WLAN آنتن های•

)Voice over IP( تلفن  های تحت شبکه•
•دوربین های نظارت

LED المپ های•
•تماس های اضطراری و هشدارها

•vکنترل دسترسی

ــی را  ــش مهم ــا، نق ــک کابل ه ــا)TCL(  و دینامی ی
می کننــد. ایفــا   10GBase-T پشــتیبانی  در 

تلفــات تبدیــل عرضــی )TCL( تبدیــل نامطلــوب 
ــت  ــک جف ــن ی ــارن بی ــیگنال داده متق ــک س ی
ــترک در  ــد مش ــده م ــاژ مختل کنن ــک ولت ــه ی ب
ــد  ــد. TCL می توان ــف می کن ــک زوج را توصی ی
 )NEXT( باعــث افزایــش تداخــل در ســر نزدیــک
ــت  ــه دلیــل تغییــر حال در یــک مؤلفــه مجــاور ب
ــا  ــق ب ــچ کــورد مطاب شــود. امــروزه TCL یــک پ
ــر  ــاد پارامت ــه ایج ــر ب ــد منج ــتاندارد می توان اس
ــق  ــی مطاب ــک دائم ــک لین ــی در ی NEXT اضاف
یــا اســتاندارد شــود کــه در ایــن صــورت کانــال 

ــت. ــب نیس ــرای 10GBase-T مناس ــر ب دیگ
ــل  ــای کاب ــر در ویژگی ه ــا تغیی ــک کابل ه دینامی
ماننــد تلفــات بازگشــتی را هنگامــی کــه کابل هــا 
می کننــد.  توصیــف  می شــوند،  جابه جــا 
ــی در  ــورت الکترونیک ــه ص ــل ب ــخصات کاب مش
ــر  ــود. اگ ــران می ش ــکل 10GBase-T جب پروت
ویژگی هــای کابــل بیــش از حــد و خیلــی ســریع 
ــی  ــارت از هماهنگ ــران خس ــد، جب ــر کن تغیی
ــالف  ــه ات ــر ب ــر منج ــن ام ــود و ای ــارج می ش خ
ــه روی  ــرورهایی ک ــر س ــود. تأثی ــا می ش داده ه
ــر  ــوند و منج ــا می ش ــویی جابه ج ــل کش ــک ری ی
بــه کاهــش نــرخ داده و حتــی راه انــدازی مجــدد 
می شــوند، مشــهود اســت. و کابل هــا اغلــب 

ــوند. ــل ش ــای اداری منتق ــد در محیط ه بای

•سنسورهای حرکتی
•کارت خوان ها و حسگرهای 

اثرانگشت
•هشدار دود

•سنسورهای آب و هوا و 
کنترل آب و هوا

•اندازه گیری کیفیت آب و هوا

•مشاهدات آب و هوایی
•تنظیم آب و هوا

•کنترل سایه
•اندازه گیری هوشمند

•تکنولوژی پزشکی
•نظارت بر بیمار

•سیستم های مخابره داخل 
ساختمان

•دستگاه های خودپرداز، 
ATMها

•پایانه های سلف سرویس
•ایستگاه های شارژ باتری

•صفحه های نمایش، مانیتورها

•عالمت های دیجیتال
•کنترل آسانسور

)Thin client( کاربر تین•
•سیستم های پشتیبان 

گیری
•سیستم های صوتی

•سیستم های سرگرمی
•واقعیت افزوده
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نظارت بر پـورت های سـوئیچ و
R&MinteliPhy | سرور شبکه

ــش  ــه بخ ــتم R&MinteliPhy از س ــام سیس ن
ــام شــرکت ابــداع  تشــکیل شــده اســت. ابتــدا ن
ــی  ــه معن ــتم، intelligent ب ــن سیس ــده ای کنن
هوشــمند بــودن سیســتم و Physical layer کــه 
ــرای  ــکار ب ــن راه ــرد ای ــه کارب ــاره ب ــع اش در واق
ــه فیزیکــی  ــا همــان الی زیرســاخت های شــبکه ی

ــدل OSI( دارد. ــک م ــه ی ــز داده )الی مراک

خانــواده   )R&M( ام  انــد  آر  شــرکت 
پورت هــای  کابل هــای  تــا  را   R&MinteliPhy
ــم  ــد ه ــعه جدی ــت. توس ــعه داده اس ــو توس اکتی
ــه  ــا ب ــت. ت ــران اس ــترس کارب ــون در دس اکن
امــروز، R&MinteliPhy بــه خصــوص بــرای 
cross-( ــع ــال متقاط ــاری اتص ــتفاده در معم اس

ــر  ــع ب ــه موق ــودکار و ب ــارت خ ــا نظ connect( ب
کار می رفــت. بــه  پنل هــا  پــچ  اتصــاالت 

راهــکار  می تواننــد  ســنترها  دیتــا  امــروزه 
ــاختار  ــوری را در س ــر ن ــل فیب ــاالت متقاب اتص
ــن  ــد. در ای ــترش دهن ــود گس ــی خ ــل کش کاب
ــارت  ــه نظ ــو، دامن ــورت اکتی ــای پ روش کابل ه
بــا  را   )AIM( زیرســاخت خــودکار  مدیریــت 
از  مســتقیمًا  کــه   )FO( فیبرنــوری  اتصــاالت 
ــو مــی   ــورت یــک دســتگاه اکتی ــه پ ــچ پنــل ب پ

می دهــد. گســترش  رســند، 
ــه  ــامل دو مؤلف ــو ش ــورت اکتی ــل پ ــتم کاب سیس

ــل. ــورت و کاب ــانگرهای پ ــت: نش اس
• نشــانگر پــورت بــر روی پــورت دســتگاه اکتیــو 
قــرار گرفتــه و در آنجــا ثابــت اســت. ایــن 
ــه  ــت ک ــب RFID اس ــک برچس ــورت دارای ی پ

ــت  ــر مدیری ــال حاض ــد و در ح ــود می باش ــای خ ــترش افق ه ــال گس ــیون R&MinteliPhy در ح ــتم اتوماس سیس
ــت  ــن ترتیــب مدیری ــد ســرورها و ســوئیچ ها انجــام می دهــد. بدی ــو مانن ــا دســتگاه های اکتی پورت هــای شــبکه را ت

ــود. ــن می ش ــنترها ممک ــا س ــی end-to-end در دیت ــل کش کاب

ــری  ــورت سراس ــه ص ــرد ب ــه ف ــر ب ــورت منحص پ
ــد.  ــی  کن ــایی م شناس

ــد  ــگ RFID را می خوان ــخص ت ــل مش ــک کاب • ی
و اطالعــات موقعیــت خــود را بــه آناالیــزر 
ــزات  ــت تجهی ــقر در کابین R&MinteliPhy مس

ــد. ــی  کن ــل م ــبکه منتق ش
ــتگاه  ــل و دس ــچ پن ــن پ ــال بی ــی اتص ــن یعن ای
اکتیــو مــی توانــد بــدون وقفــه نظــارت شــود. این 
ــا و  ــه، دقیق ــال را بالفاصل ــای اتص ــتم خطاه سیس
ــد.  ــخیص می ده ــاال تش ــان ب ــت اطمین ــا قابلی ب
ــده  ــل نش ــورت وص ــه پ ــا ب ــچ کورده ــر پ اگ
ــند،  ــده باش ــل ش ــتباه وص ــورت اش ــه پ ــا ب ی
ــا  ــدار را ب ــک هش ــه ی R&MinteliPhy بالفاصل
ــد.  ــال می کن ــق ارس ــا دقی ــح خط ــک توضی ی
ایــن بــه طــور چشــمگیری زمــان متمرکــز ســازی 
و برطــرف کــردن مشــکالت را کاهــش مــی  دهــد. 
در دســترس بــودن مرکــز داده افزایــش مــی  یابد. 
کمــک  بــه  شــبکه  خــودکار  مدیریــت 
R&MinteliPhy، هوشــمند و کارآمــد خواهــد 
ــه  ــا ب ــران و ادمین ه ــتفاده از آن مدی ــا اس ــود. ب ب
ــبکه را  ــده در ش ــود آم ــکالت بوج ــرعت مش س

می کننــد. رفــع  و  شناســایی 
ــزاران  ــا ه ــی ها ب ــن کابل کش ــی پیچیده تری حت
اتصــال در یــک مرکــز داده کامــال کنتــرل شــده 
خواهــد بــود و مســتندات آن هــا همــواره بــه روز 

می شــوند.
ــه  ــو ب ــتگاه های اکتی ــه دس ــد ب ــاالت جدی اتص
ــر  ــالوه ب ــوند. ع ــتند می ش ــح مس ــور صحی ط
ایــن، R&MinteliPhy می توانــد وظایــف مربــوط 

بــه تکنســین  هــای خدماتــی را تولیــد، کنتــرل و 
ــد. ــارت کن نظ

ــرای  ــو R&MinteliPhy ب ــورت اکتی ــای پ کابل ه
ــای  ــا کانکتوره ــوری OM4 ب ــر ن ــای فیب کابل ه
ــتند. ــترس هس ــول در دس LC Duplex و در دو ط
 R&MinteliPhy آنهــا به طــور کامــل در معمــاری
ــزار  ــخت اف ــه س ــازی ب ــد و نی ــای می گیرن ج
اضافــی در پــچ پنل هــا یــا کابینــت شــبکه 
ــد. حتــی پیــاده ســازی ترکیبــی کابل هــای  ندارن
پــورت اکتیــو و پــچ کوردهــای کالســیک نیــز در 

ــر اســت. ــکان پذی ــل ام ــچ پن ــک پ ی
 )R&M( ام  انــد  آر  شــرکت  گیــری:  نتیجــه 
بــا R&MinteliPhy، یــک راهــکار مدیریــت 
زیرســاخت خــودکار )AIM( ارائــه مــی  دهــد کــه 
ــورت  ــق پ ــنترها را طری ــا س ــاالت دیت ــه اتص هم
ــازی،  ــتند س ــو مس ــای اکتی ــتگاه ه ــای دس ه
مدیریــت و نظــارت مــی کنــد و ایــن یــک راهــکار 

ــت. ــبکه اس ــازار ش ــرد در ب ــه ف ــر ب منحص

اخبار
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یــک مجتمــع شیشــه ای در دریاچــه زوریــخ 
ــت:  ــده کار اس ــای آین ــرو از دنی ــال پیش ــک مث ی
 Re در اینجــا در بخــش بیمــه ی Swiss Re Next.
ــازی  ــال پیاده س ــا در ح ــوم کاری پوی Swiss، مفه
اســت. ایــن کار بــه ســاختارهای خشــک و ســنتی 
ــت  ــک حال ــه ی ــد و آن را ب ــان می ده اداری پای
ــای  ــد. میزه ــل می کن ــرک تبدی ــی و متح موبایل
اختصاصــی بــا ایســتگاه های کاربــر پســند و 
ــرای لــپ تــاپ، تبلت هــا  ــه محــور مناســب ب خان

ــد. ــده ان ــن ش ــمند جایگزی ــی های هوش و گوش
فرصت هــای  از  بیمــه  و  مالــی  کارشناســان 
ــی کــردن بهره منــد  ــه کمــک دیجیتال ــدی ب جدی
می شــوند و لــذا احســاس راحتــی بیشــتری 
ــن مجتمــع  ــدان ایجــاد می گــردد. ای ــرای کارمن ب

چشــم نواز بــا امــواج شیشــه ای دارای یــک 
اتوماســیون بســیار هوشــمند نیــز هســت. هیــچ 
ــا  ــه چراغ ه ــت ک ــور نیس ــع مجب ــس در مجتم ک
را بــه صــورت دســتی روشــن یــا خامــوش 
کنــد. همچنیــن در ایــن ســاختمان مصــرف 
ــر از  ــد کمت ــای کاری 80 درص ــر فض ــرژی در ه ان

اداری متعــارف اســت. ســاختمان های 

کارکنــان ایــن اداره در ســال 2017 بــه ســاختمان 
ــا  ــد ب ــه بع ــان ب ــدند. از آن زم ــل ش ــد منتق جدی
ــدند.  ــه ش ــای کاری مواج ــدی از فض ــل جدی نس
ــز  ــروژه نی ــن پ ــده از ای ــی ش ــه جوی ــرژی صرف ان
ــا و  ــا، End Device ه ــرق آنتن ه ــه ب ــه تهی ب

کنترلــر هــا در سیســتم PoE در Swiss Re کمــک 
می کنــد. بایســتی اتصــاالت فنــی متعــدد و کابــل 
ــی،  ــتم های امنیت ــرای سیس ــی ب ــی مجزای کش
ــف در  ــای مختل ــی و عملکرده ــرل دسترس کنت
ــه  ــی تعبی ــاختمان دیجیتال ــن س ــیون ای اتوماس
شــود. Thomas Läderach، مدیــر پــروژه در 
می گویــد:   AZ Elektro AG نصــب  شــرکای 
ــتاندار  ــای اس ــد دارد راهکاره ــروژه قص ــن پ »ای
تقریبــا منحصــر بفــرد R&M را بــرای کابل کشــی 
هــای اداری در یــک مســیر مشــخص پیــاده 

ــد.« ــازی کن س
در  ببینیــد(.  را   Info Box( هلنــد  در  ســایت 

ــبکه   ــرات ش ــتون فق ــرای س ــورد، ب ــر دو م ه
از  ســاخت  تکنولــوژی  و  کاری  ایســتگاه های 
راه حــل کابل کشــی R&M اســتفاده شــده اســت.

راه حل های استاندارد برای این سند در 
نظر گرفته شده است

ــی  ــات زیربنای ــیعی از الزام ــف وس Swiss Re طی
ــار دارد  ــذار انتظ ــت. بیمه گ ــرده اس ــف ک را تعری
ــی مطلــوب باشــد.  کــه قابلیــت اطمینــان عملیات
ــی  ــد در موبایل ــبکه بای ــرد ش Headroom عملک
ــور  ــه ط ــر ب ــال تصوی ــا و انتق ــودن کار، داده ه ب
برابــر عمــل کنــد. بیشــتر از همــه، مشــتری نیــاز 
ــه پوشــش WLAN در تمــام شــش طبقــه دارد. ب

 Swiss Re Next ــرای ــده ب ــاخته ش ــی س سفارش
ــای  ــرده DDS در میزه ــز فش ــط R&M: پری توس

کاری.

موفقیت

ناحیه کاری در آینده
در دریاچـه زوریـخ

نمــای شیشــه ای Swiss Re Next . ســتون هــای 
کالســیک کــه بــه امــواج شــکننده شــباهت دارنــد، حالت 
قرینــه ای بــا امــواج دریاچــه زوریــخ ایجــاد کــرده اســت.

ــه کار  ــغول ب ــخ مش ــه زوری ــه دریاچ ــردن ب ــگاه ک ــال ن ــما در ح ــر ش ــت اگ ــن اس ــاال رفت ــال ب ــما در ح ــی ش ــت زندگ کیفی
ــت. ــرده اس ــاد ک ــش ایج ــرای کارکنان ــازاد را  ب ــی م ــش کوانتوم ــک جه ــال Swiss Re ی ــتید. ح هس

ــک  ــرات ی ــرکت نظ ــن ش ــد. ای ــتقبال می کن ــرفت اس ــه از پیش »R&M همیش
ــرد.« ــدی می گی ــاب را ج نص

AZ Elektro مدیر پروژه در ،Thomas Läderach
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شــرکای پــروژه ترکیــب تســت و آزمایــش ســتون فقــرات 
ــد.  ــاب کردن ــی را انتخ ــی افق ــل کش ــوری و کاب ــر ن فیب
ــاخت  ــه زیرس ــل ب ــه دو دلی ــی ب ــای ویدئوی تکنولوژی ه
فیبــر نــوری متصــل شــدند: بــرای فراهــم کــردن ظرفیــت 
انتقــال الزم و کــم کــردن فشــار از شــبکه فنــاوری 
اطالعــات )IT(. Swiss Re یــک اســتودیوی تلویزیونــی 
و  می کنــد  اداره  جدیــد  ســاختمان  در  را  پیشــرفته  
نیازمنــد پهنــای بانــد بــاال بــرای انتقــال تصویــر و جریــان 
ویدئــو اســت. شــبکه فیبــر نــوری می توانــد ایــن نیــاز را 

ــد. ــش ده ــش پوش ــن بخ ــرای ای ب

پریز فشرده توسعه یافت

Christian Zürrer از Swiss Re از یــک چالــش دیگر 
می گویــد: »یــک ســوال مهــم دیگــر ایــن اســت کــه چــه 
تعــداد و چــه نــوع کانتــوری بــرای ایســتگاه هــای تکمیــل 
ــوژی  ــروژه در تکنول ــر پ ــت.« مدی ــاز اس ــورد نی ــده م کنن
ــد  ــال بای ــیرهای اتص ــد: »مس ــزارش می ده ــاخت گ س
ــای  ــد و در Raceway ه ــک باش ــکان باری ــد ام ــا ح ت
ــود.«  ــذاری ش ــای کاری جایگ ــا میزه ــتفاده ت ــورد اس م
ــل اداره کــردن  ــد بایســتی براحتــی قاب اتصــاالت نیــز بای
 DSS )Desk پریــز  یــک   R&M بنابرایــن  باشــد. 
Distributor Strip( بــا شــش کانکتــور بــرق و 4 

ــت. ــعه داده اس ــور LAN را توس کانکت
ــه  ــوص برنام ــه اش در خص Christian Zürrer در تجرب
ریــزی R&M می گویــد: » مــا بــه ســرعت ایــن موضــوع 

ــا  ــری را ب ــای دیگ ــچ ج ــم هی ــه نمی توانی ــم ک را دریافتی
ــه  ــت ک ــال هاس ــم. Swiss Re س ــه کنی ــا مقایس اینج
ــرد.  ــذت می ب ــا R&M ل ــرکت ب ــن ش ــارکت ای از مش
هرگــز   « می گویــد:   Christian Zürrer همانطــور 
 Thomas »!ــده ــر ن ــده را تغیی ــک برن ــا ی ــکاری ب هم
 AZ Elektro  « می کنــد:  تاییــد  نیــز   Läderach
ســالهای متمــادی اســت کــه از یــک همــکاری خــوب بــا 
R&M لــذت می بــرد. ایــن ســطح از همــکاری بــرای مــا 
مناســب اســت. R&M همــواره از پیشــرفت هــا اســتقبال 
ــرد. «  ــدی می گی ــاب را ج ــک نص ــرات ی ــد و نظ می کن
 R&M، Swiss بــا اســتفاده از سیســتم کابل کشــی
ــرون  ــر و مق ــدار، آینده نگ ــاخت پای ــک زیرس Re دارای ی
بــه صرفــه اســت. عــالوه بــر ایــن، توزیــع کننــده مســی 
ــر ارزش  ــار دیگ ــک ب ــز ی ــد R&M نی ــاژوالر VS از برن م
خــود را ثابــت کــرده و یــک ارتبــاط تلفنــی را در ســایت 

ــت. ــرده اس ــال ک ــاختمانی فع س
ــر  ــی فیب ــل کش ــه کاب ــرد ک ــد ک ــان R&M تایی در پای
 Thomas .نــوری بــا تمامــی اســتانداردها مطابقــت دارد
ــری  ــدازه گی ــج ان ــد: » R&M نتای Läderach می گوی
ــب و راه  ــت نص ــرده و کیفی ــازی ک OTDR را مستندس
ــدازی مــا را تاییــد کــرد و ســپس وارانتــی 25 ســاله را  ان

ــود.« ــادر نم ص
ــی  ــه خوب ــدازی ب ــب و راه ان Christian Zürrer: » نص
انجــام شــد. AZ Elektro مجموعــه فــوق العــاده ای دارد 

ــم.« ــی می کنی ــا از آن قدردان و م

 Swiss Re Next برای R&M راه حل

کابل کشی LAN شامل: 
-9 کیلومتر کابل OM4/OS2 FO با 12 تا 48 فیبر 

-80 توزیع کننده فیبر نوری
Cat. 7A S/FTP AWG22 190 کیلومتر کابل مسی-

-5500 ماژول Cat. 6A EL  دارای روکش 
-600 پریز DDS، راهکار مرتب سازی

این راهکار همچنین شامل اندازه گیری OTDR توسط 
R&M می باشد

مفهوم کار زیرکانه در هند

ــه  ــی ب ــه جای ــا ب ــا ج ــور ب ــود را در بنگل ــه خ ــوم کار زیرکان Swiss Re مفه

ســاختمان جدیــد معرفــی کــرد. در شــعبه جدیــد هنــد، 1200 ایســتگاه کاری و 

3500 کانکشــن شــبکه محلــی )LAN( بایــد شــبکه شــوند. بیمــه گــذار همــان 

ــد  ــاختمان جدی ــرای س ــه ب ــرد ک ــاب ک ــی R&M را انتخ ــل کش ــل کاب راه ح

 Cat. 6A EL ــای ــود: ماژول ه ــرده ب ــتفاده ک ــخ اس ــه زوری ــواحل دریاچ در س

 )R&M( ــد ام ــب Cat. 7A S/FTP. آر ان ــل نص ــی و کاب ــاظ الکتریک دارای حف

ــه داد. ــد، ارائ همچنیــن پــچ کوردهایــی کــه دارای کدگــذاری رنگــی بودن

ــل  ــک راه ح ــن ی ــه ای ــرد ک ــد ک ــتری را متقاع ــد مش ــد ام )R&M( هن آر ان

ــه همــان  ــه طــور دقیــق و ب ــرا توانســت تمــام الزامــات را ب ــود، زی درســت ب

ــد ام )R&M( در  ــم آر ان ــازد. تی ــرآورده س ــود، ب ــوئیس ب ــه در س ــیوه ای ک ش

ــرد.  ــتند ک ــول را مس ــت محص ــی و صالحی ــت، کارای ــت کیفی ــا دق ــور ب بنگل

 )R&M( تقریبــًا در سرتاســر جهــان، شــبکه زنجیــره تامیــن آر انــد ام

ــد. ــن می کن ــی را تضمی ــص فن ــدارکات و تخص ت

کادر خاکستری آخر صفحه
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اخبار

ــرد  ــرای کارب ــت ب ــان کیفی ــک نش ــد ام )R&M( ی آر ان
محصــوالت Power over Ethernet معرفــی مــی کنــد کــه 
نــام آن PowerSafe اســت. محصــوالت کابــل کشــی دارای 
نشــان PowerSafe مــی تواننــد بــه طــور مــداوم جریــان 
هــای بــاال را در شــبکه هــای داده محلــی انتقــال دهنــد. 
دامنــه کاربردهــا شــامل پــچ کوردهــا، مجموعــه کابل هــا 
اتصــال  ترانــک، ماژول هــای  و   CP ماننــد کابل هــای 
 FM45 اتصــاالت  و  کابــل  کننده هــای  متصــل   ،RJ45

اســت.
ــه طــور منحصــر  ســربندی ســیم ها در ایــن محصــوالت ب
ــت  ــوژی IDS و دارای کیفی ــر تکنول ــی ب ــردی مبتن ــه ف ب
بــی نظیــری اســت کــه توســط آر انــد ام )R&M( تعریــف 
ــده  ــه دهن ــی ارائ ــی تنهــا کمپان ــن کمپان ــده اســت. ای ش

ــوژی IDC اســت. ــا تکنول ــی ب ــچ کوردهای پ

ــک  ــرای کم ــت را ب ــان کیفی ــن نش ــد ام )R&M( ای آر ان
بــه مشــتریان خــود در فرآینــد برنامــه ریــزی و ســفارش، 
بــرای بــرآوردن نیازهــای روزافــزون برنامــه هــای 
ــه روز  ــت. PoE روز ب ــرده اس ــی ک ــردی PoE معرف کارب
ــی  ــدازی PoE، خروج ــان راه ان ــود. از زم ــر می ش کارآمدت
الکتریکــی قابــل انتقــال افزایــش یافتــه و بــه زودی بــه 90 
ــه 1 آمپــر در هــر زوج  ــرخ فعلــی ب وات خواهــد رســید. ن
کابــل بــه هــم تابیــده خواهــد رســید. در آینــده جریــان 

ــرد. در  ــد ک ــاد خواه ــده ایج ــال در آین ــرای اتص ــری را ب ــای باالت ــا PoE تقاض Power over Ethernet ی
کنــار داده هایIP،کابــل داده هــا بایــد جریان هــای بــاال را در عملیــات مــداوم حمــل کنند.شــرکت آر انــد ام 

ــد. ــت می باش ــان کیفی ــه دارای نش ــت ک ــب PoE اس ــدوده مناس ــون دارای مح )R&M( اکن

بــه منظــور جــاری شــدن در سراســر چهــار زوج کابــل بــه 
ــد.  ــده4PPoE( ( می باش ــم تابی ه

 IEEE 802.3bt اســتاندارد مرتبــط بــه ایــن زمینــه بــا نــام
ــف  ــر طی ــن ام ــت. . ای ــده اس ــب ش ــال 2018 تصوی در س
ــد  ــراه خواه ــه هم ــردی را ب ــای کارب ــیعی از برنامه ه وس
در   LED المپ هــای  مثال،همــه  عنــوان  بــه  داشــت. 
ــل  ــنایی متص ــه آن روش ــه ب ــزرگ )ک ــاختمان های ب س
و  می شــود(  گفتــه  هوشــمند  روشــنایی  یــا  شــده 
فضاهــای تبلیغاتــی LED  )عالمت هــای دیجیتــال( اکنــون 
ــا  ــع ب ــوند. در واق ــت و اداره ش ــا PoE مدیری ــد ب می توانن
4PPoE حتــی تعــداد بیشــتری از دســتگاه ها، سنســورها، 
ــور  ــع ن ــا و مناب ــرل کننده ه ــا، کنت ــا، دوربین ه آنتن ه
ــه  ــرون ب ــور مق ــه ط ــق LAN و ب ــوان از طری LED را می ت
ــه  ــی ک ــرد، در حال ــازمان دهی ک ــت و س ــه ای مدیری صرف

ــود.  ــی ش ــه جوی ــز صرف ــرژی نی ــرف ان در مص
ــان  ــط زم ــب فق ــک PoE اغل ــای پی ــروز باره ــه ام ــا ب ت
کوتاهــی، مثــاًل در طــول عملیــات راه  انــدازی یــا تعویــض 
ــد،  ــردی جدی طــول می کشــند. برخــی از برنامه هــای کارب
ــه  ــی ب ــای دیجیتال ــند و عالمت ه ــای هوش ــد المپ ه مانن
ــا  ــد. ام ــاز دارن ــتری نی ــدت بیش ــرای م ــرق ب ــروی ب نی
ــرای  ــب ب ــری )LAN( اغل ــبکه های کامپیوت ــون ش تاکن
ــد.  ــده ان ــی نش ــی طراح ــای ثابت ــن باره ــا چنی ــه ب مقابل
ــبکه  ــدازی ش ــب و راه ان ــزی، نص ــه ری ــک در برنام ریس

ــای  ــوند. 4PPoE محدودیت ه ــه ش ــده گرفت ــد نادی نبای
ــرد. ــن می ب ــا را از بی ــاالت و پورت ه ــا، اتص ــی کابل ه فن
ایــن یعنــی کــه جریان هــای بــاال در ســیم ها 7/24، 
در کنــار ســیگنال های انتقــال داده جریــان خواهــد 
یافــت. آیــا تکنولــوژی اتصــال مــی توانــد تحمــل کنــد یــا 
مقاومــت اتصــال در ســربندی کانکتورهــای RJ45 افزایــش 
ــد  ــان می ده ــد ام )R&M( نش ــای آر ان ــه ه ــد؟ یافت می یاب
کــه تکنولــوژی ســربندی نامناســب در پــچ کوردهــا مــی 
ــوژی  ــد باعــث ایجــاد خطرهــای مهمــی شــود. تکنول توان
IDC کــه توســط آر انــد ام اســتفاده مــی شــود، از چنیــن 
ــه ای  ــا پای ــربندی IDC تنه ــت. س ــتثنی اس ــی مس خطرات
بــرای اســتفاده از Power over Ethernet یــا PoE بــا 

ــت. ــداوم اس ــات م ــاال در عملی ــای ب جریان ه

PoE نشان کیفیت برای کاربردهای
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ترندها

یــک  نــام   )Augmented Reality( افــزوده  واقعیــت 
شــاخه نســبتًا جدیــد و نویــد بخــش نــرم افــزار و صنعــت 
ــه  ــن ب ــاخه همچنی ــن ش ــت. ای ــات اس ــاوری اطالع فن
ــازی  ــه ب ــل انســان و ماشــین اشــاره دارد و ب ــده تعام آین
ــالح  ــن اصط ــت. ای ــک اس ــدرن نزدی ــری م ــای کامپیوت ه
ــران را  ــه کارب ــت ک ــد اس ــای جدی ــوژی ه ــامل تکنول ش
قــادر مــی ســازد ادراک ســه بعــدی بــه کمــک دیجیتــال 
ــم  ــی دره ــی و واقع ــد. ادراک دیجیتال ــترش دهن را گس
آمیختــه اســت. اطالعــات اضافــی را مــی تــوان بــه ادراک 

ــرد. ــه ک ــر اضاف ــود کارب ــی خ حس
در ادامــه یــک مثــال خــاص مطــرح مــی شــود: در محــل 
یــک ســاختمان، یــک نصــاب بــه جســم مثــال یــک پــچ 
ــان  ــان زم ــد، در هم ــت میزن ــد ام )R&M( دس ــل آر ان پن
ــه  ــا صفح ــت ی ــر روی تبل ــاژ ب ــل هــای مونت ــتور العم دس
ــه  ــه س ــک نقش ــورت ی ــه ص ــل او، ب ــل حم ــش قاب نمای
ــر  ــوان از ه ــی ت ــه م ــود، ک ــی  ش ــان م ــدی CAD نمای بع
طــرف آن را دیــد. یــک مربــی یــا مدیــر شــبکه در یــک 
مــکان دور، صحنــه را از طریــق یــک دوربیــن در صفحــه 
نمایــش مشــاهده مــی کنــد. وی راهنمایــی هــای الزم بــه 
ــو  ــق رادی ــردن را از طری ــچ ک ــتورات پ ــا دس ــان ی نصاب
ــان  ــه پای ــاژ ب ــه کار مونت ــس از اینک ــد. پ ــی کن ــال م ارس
رســید، نتیجــه مــی توانــد از راه دور مــورد بررســی قــرار 
ــچ  ــه تازگــی پ ــن، ب ــر ای ــه و تأییــد شــود. عــالوه ب گرفت
پنــل هــا مــی تواننــد تنهــا بــا چنــد کلیــک بــه سیســتم 

ــود. شــما می توانیــد کابینت هــای شــبکه و یــا همــه دیتــا ســنترها را از داخــل و خــارج، بــدون اینکــه در محــل  ــه نظــر یــک رویــا خواهــد ب ایــن ب
حضــور داشــته باشــید، آنالیــز کنیــد و می توانیــد بــدون خوانــدن کتــاب راهنمــا مجموعــه هــای پیچیــده را بــه راحتــی مونتــاژ کنیــد.

هــای مدیریــت زیرســاخت خــودکار مجهــز شــوند، زیــرا 
در حــال حاضــر تمــام اطالعــات مربــوط بــه مــکان، پــورت 
هــا و لینــک ها بــه طــور دیجیتالــی در دســترس هســتند.

هدف: شبکه های هوشمند

مثالــی کــه در بــاال توضیــح داده شــد، هنــوز یــک ایــده 
ــد ام  ــا آر ان ــود. ام ــی ش ــوب م ــی محس ــی- تخیل علم
ــه  ــی را در زمین ــات جذاب ــر امکان ــال حاض )R&M( در ح
 )Augmented Reality( تکنولــوژی هــای واقعیــت افــزوده
ــازار  ــعه ب ــی توس ــارت و بررس ــال نظ ــرده و در ح ــی ب پ
ــا  ــا، در دیت ــش ه ــام بخ ــه در تم ــات برنام ــت. امکان اس
 LAN ــی ــل کش ــای کاب ــش ه ــز داده( و بخ ــنترها )مراک س
ــن  ــال روش ــبکه در ح ــی ش ــش عموم ــن در بخ و همچنی

ــت. ــدن اس ش
ــتند.  ــدن هس ــمند ش ــال هوش ــا در ح ــبکه ه ــروزه ش ام
ایــن هــدف توســط شــرکت آر انــد ام )R&M( اعــالم شــده 
ــورد  ــات در م ــام اطالع ــردن تم ــی ک ــا دیجیتال ــت. ب اس
ــن  ــاد ای ــکان ایج ــازی ام ــت مج ــا واقعی ــی ب ــل کش کاب
ــردی وجــود خواهــد  قابلیــت هوشــمندانه ملمــوس و کارب
ــرای  ــزوده ب ــود و ارزش اف ــه س ــض اینک ــه مح ــت. ب داش
ــوس  ــس و محس ــل لم ــدازی قاب ــب و راه ان ــوژی نص تکنول
باشــد، آر انــد ام )R&M( راهکارهــای مناســبی را در ایــن 

ــه خواهــد کــرد. ــه ارائ زمین

)R&M( درباره آر اند ام

ــی  ــده جهان ــد کنن ــک تولی ــد ام )R&M( ی ــرکت آر ان ش
ــر  ــتم های آینده نگ ــوالت و سیس ــه محص ــرو در زمین پیش
بــرای ارتباطــات و شــبکه های داده اســت. همــکاری 
ــه  ــده ب ــد ش ــرکای تایی ــا ش ــرکت ب ــن ش ــک ای نزدی
ــاط در  ــراری ارتب ــرای برق ــگام ب ــی پیش ــه راهکارهای ارائ
 ،)LAN( ــی ــبکه های محل ــد ش ــف مانن ــای مختل بخش ه
دیتــا  و همچنیــن  و مخابراتــی  شــبکه های عمومــی 
ــرکت  ــن ش ــود. ای ــر می ش ــز داده( منج ــنترها )مراک س
ــت و  ــوآوری، کیفی ــال ن ــه دنب ــی ب ــی سوئیس خانوادگ

ــت. ــتریان اس ــه مش ــی ب نزدیک

)Augmented Reality( در مسیر رسیدن به واقعیت افزوده
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موفقیت

Netscale، یک تکنولوژی استراتژیک

حجــم داده هــا بــه طــور قابــل توجهــی در حــال افزایــش 
ــل و  ــز داده متص ــه مراک ــد ب ــتری بای ــع بیش ــت و مناب اس
ــد  ــورت بای ــم پ ــر تراک ــوند. حداکث ــت ش ــا مدیری در آنج
ــاال  ــم ب ــد. تراک ــت آی ــه دس ــک ب ــای کوچ ــک فض در ی
می توانــد منجــر بــه مشــکالت در مدیریــت کابــل و 
ــا  ــکاری ب ــود. Netscale، راه ــتباهات ش ــتجوی اش جس
ــوری  ــر ن ــای فیب ــرای کابل ه ــاال ب ــاده ب ــم فوق الع تراک
ــه  ــت یکپارچ ــرای مدیری ــی ب ــه دارای قابلیت  های ــت ک اس
زیرســاخت اســت. بــا اســتفاده از بهتریــن پــچ کوردهــای 
ــا  ــته بندی ت ــم دس ــه تراک ــود اینک ــا وج Unicord ، ب
ــدود  ــز مح ــی نی ــل کش ــم کاب ــی رود، حج ــر م ٪67 باالت

می شــود.

ــای  ــل نیازه ــور کام ــه ط ــکار Netscale ب ــفه راه فلس
ــر  ــوع 19 زی ــازد. در مجم ــرآورده می س Groupama را ب
رک ســه یونیتــی و 119 زیــر رک یــک یونیتــی نصــب شــد.
راه  و  »نصــب  می دهــد:  توضیــح   Bernard Mignot
ــاال Netscale در  ــی ب ــا چگال ــای ب ــر رک ه ــدازی زی ان
ــتفاده  ــای اس ــن پروژه ه ــی از بزرگتری ــا یک ــز داده م مرک
ــوژی جدیــد در فرانســه اســت. در مقایســه  از ایــن تکنول
ــت  ــک رک Netscale، ظرفی ــول، ی ــای معم ــا راهکاره ب
ــور  ــن یعنــی شــما مجب ــد. ای ــم می کن ــر را فراه ــه براب س
نیســتید تعــداد زیــادی رک غیرضــروری را در یــک فضــای 
محــدود نصــب کنیــد. شــبکه های Axians مســئول 
ــد. کارشناســان زیرســاخت های  ــل کشــی بودن تحقــق کاب
ــط در  ــروری را فق ــات، 70 رک س ــاوری اطالع ــده فن پیچی
مــدت زمــان ســه هفتــه نصــب کردنــد. بخــش فــروش و 
ــد ام )R&M( نیــز نقــش  ــه موقــع شــرکت آر ان تحویــل ب

ــت«. ــریع داش ــت س ــیدگی و مدیری ــی در رس مهم

دقت ساخت 
Bernard Mignot در ادامه گفت:

ــنجش  ــرای س ــده ب ــام ش ــات انج ــکر از آزمایش ــا تش »ب
ــض 25  ــرای تعوی ــاًل ب ــا کام ــر 2017، م ــرات در اکتب تغیی
درصــد از زیرســاخت های تولیــدی در پایــان نوامبــر 
آمــاده بودیــم. در مرحلــه اول 400 پــورت از مجمــوع 1800 
پــورت تغییــر یافتنــد: ایــن کار 4 هفتــه پشــت ســر هــم 
بــه طــول انجامیــد. در ایــن روش احتمــال ریســک وجــود 

Groupama درباره

ــت از  ــش محفاظ ــرای افزای ــال 2014 ب Groupama در س
ــا  ــز داده )دیت ــک مرک ــود، ی ــهود خ ــای نامش دارایی ه
ــرد.  ــیس ک ــه تأس ــی فرانس ــتیبان را در بریتن ــنتر( پش س
ــا هــدف بازســازی  ــروژه SAN را ب دوســال بعــد Group پ
ــاله،  ــنتر( 7 س ــا س ــز داده )دیت ــاری مرک ــاخت معم زیرس
ــان  ــرد. دپارتم ــاز ک ــورژ آغ ــود در ب ــی خ ــرکت اصل در ش
Groupama Support et Système یــا G2S یــک مناقصــه 

ــروژه برگــزار کــرد.  ــرای پ ب

)R&M( تکنولوژی برتر از آر اند ام

ــه  ــی، ب ــاًل سفارش ــای کام ــا راهکاره ــد ام )R&M( ب آر ان
ــص  ــرکت متخص ــن ش ــد. ای ــروز ش ــت پی ــوح در رقاب وض
کابــل کشــی، بیــش از 20 ســال بــا Groupama همــکاری 
ــل  ــازی کاب ــرای بازس ــترده ای ب ــت. کار گس ــته اس داش
ــاختمان در  ــوری در دو س ــر ن ــاخت فیب ــی و زیرس کش
محوطــه ای بــا 800 متــر مربــع آغــاز شــد. فضــای موجــود 
بایــد بــرای نصــب یــک زیرســاخت شــبکه مــدرن، قابــل 
 ،SAN اعتمــاد و ایمــن، از جملــه بــرای ارتقــاء 1800 پــورت

کافــی باشــد.
و  سیســتم ها  تولیــد،  سرپرســت   ،Bernard Mignot
 Groupama شــبکه ها در بخــش خدمــات و پشــتبانی
می گویــد: »شــریک قدیمــی مــا، شــرکت آر انــد ام 
ــت  ــا اهمی ــرای م ــه ب ــت ک ــی اس )R&M( دارای مزیت های
دارد. ایــن مزایــا عبارتنــد از: محصــوالت قابــل اعتمــاد و با 
کیفیــت بــاال در قیمت هــای معقــول، نزدیکــی جغرافیایــی 
بــا محــل تولیــد در ســوئیس و تــدارکات مرتبــط و انعطــاف 

ــری آن. پذی

گــروه دوجانبــه بانکــی و بیمــه Groupama در 11 کشــور وجــود دارد. عــاوه بــر برندهــای 
Groupama و Gan، دارای وب ســایت Amaguiz.com نیــز می باشــد. محــدوده آن 

شــامل ارائــه خدمــات بانکــی و بیمــه بــرای شــرکت ها و افــراد خصوصــی اســت.

دیتا سنتر در Groupama با یک زیرساخت 
Netscale ذخـیره سـازی جدید | راهکار
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داشــت و مــا بــرای خــود در مــواردی کــه مشــکلی وجــود 
داشــت، تــا انــدازه مشــخصی آزادی عمــل داشــتیم. ایــن 

ــید«. ــام رس ــه اتم ــه 2018 ب کار در ژانوی

ــام  ــه اتم ــع ب ــدون مان ــردن ب ــچ ک ــه پ ــزود: »مرحل وی اف
ــاز  ــف نی ــوری ظری ــای ن ــیاری از فیبره ــا بس ــید. ام رس
ــتند.  ــل توجهــی در ســاخت داش ــت قاب ــه مهــارت و دق ب
ــل  ــکار Netscale قائ ــرای راه ــا ب ــه م ــی ک ــل اهمیت دلی
می شــویم ایــن اســت کــه ظرفیــت باالیــی بــرای 
ــر  فضاهــای تنــگ ایجــاد می کنــد و تأثیــر مثبتــی نیــز ب

ــورت دارد«. ــر پ ــه ه هزین

ــری  ــای دیگ ــر پروژه ه ــال حاض ــطح Group در ح »در س
ــال  ــرای مث ــود دارد. ب ــد ام )R&M( وج ــکاری آر ان ــا هم ب
ــر  ــاد 65،000 مت ــا ابع ــه ب ــومین محوط ــی س ــل کش کاب
ــع در غــرب  ــا پنــج ســاختمان در Nanterre، واق ــع ب مرب

ــه دارد!« ــر ادام ــت. تغیی ــام اس ــال انج ــس در ح پاری

تجهیــزات راهــکار Netscale از آر انــد ام 
)R&M(

• 19 زیر رک سه یونیتی
• 119 زیر رک یک یونیتی
MPO/MTP 548 ماژول •
36xF0 274 کابل ترانک •
LC-QR 5000 پچ کورد •

• 54 پچ پنل HD یک یونیتی
LC-QR ترانک /LC-QR 208 •
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ترندها

 Power over تأمیــن بــرق از راه دور، بــا اســتفاده از
Ethernet، بــازار شــبکه را متحــول کــرده و تحــت 
ــبکه  ــای ش ــط کابل ه ــی توس ــرق انتقال ــروی ب ــر نی تاثی
ــی  ــدازی PoE، خروج ــان راه ان ــت. از زم ــرار داده اس ق
الکتریکــی قابــل انتقــال توســط کابــل 4 زوج شــبکه چنــد 
ــد  ــه 90 وات می رس ــه زودی ب ــت. PoE ب ــده اس ــر ش براب
ــده  ــم تابی ــه ه ــل ب ــار زوج کاب ــر چه ــان در سراس و جری

.)4PPoE( می شــود  جــاری 

ــال 2018  ــًا در س ــط IEEE 802.3bt تقریب ــتاندارد مرتب اس
تکمیــل شــد و بــه تصویــب رســیده اســت کــه در آن نــرخ 
ــه هــم  ــل ب ــرای هــر زوج کاب ــا 1 آمپــر ب جریــان فعلــی ت
ــبکه  ــال ش ــن ح ــت. در عی ــد یاف ــش خواه ــده افزای تابی
ــریع داده  ــال س ــان انتق ــی )LAN( همچن ــری محل کامپیوت

ــد. ــن می کن ــت را تضمی ــا 10Gigabit اترن ب

و  جدیــد  فرصت هــای  و  امکانــات   PoE یعنــی  ایــن 
ــاد  ــیا )IoT( ایج ــت اش ــرای اینترن ــاده ای را ب ــوق الع ف
ــیون  ــورهای اتوماس ــترده ای از سنس ــف گس ــد. طی می کن
ــای  ــای و دوربین ه ــد وای ف ــای قدرتمن ــاختمان، آنتن ه س
ــرل  ــراری و کنت ــرل اضط ــتم های کنت ــرداری، سیس فیلمب
دسترســی، تکنولــوژی پزشــکی، تعمیــر و نگهــداری از راه 
ــوا  ــه ه ــنایی، تهوی ــا، روش ــردن و ترمینال ه ــک ک دور، چ
ــتم های  ــت و سیس ــن کالین ــش، تی ــوژی گرمای و تکنول
ــوند.  ــه ش ــد یکپارچ ــتری می توانن ــیار بیش ــی بس دیجیتال
همگرایــی منبــع تغذیــه و انتقــال اطالعــات باعــث 

می شــود کــه ســاختمان ها هوشــمند شــوند.
 ،LED تکنولــوژی  از  اســتفاده  بــا  ایــن،  بــر  عــالوه 
ــالن  ــد و س ــز خری ــاختمان های اداری، مراک ــنایی س روش

هــای کنســرت مــی توانــد بــا Power over Ethernet کار 
کنــد. نــام ایــن نــوآوری، روشــنایی متصــل یــا روشــنایی 
ــی  ــه جوی ــث صرف ــرد باع ــن رویک ــت. ای ــمند اس هوش
ــنایی را  ــن روش ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــز می ش ــرژی نی در ان
ــا نیازهــای  می تــوان از طریــق شــبکه داده هــا و مطابــق ب
ــره ای  ــا زنجی ــپ LED ی ــر الم ــرد. ه ــم ک ــی تنظی محل
و  IP خــاص خــود می باشــد  آدرس  دارای  از المپ هــا 
ــا  ــوند ت ــی ش ــه آدرس ده ــورت جداگان ــه ص ــد ب می توان
ــود و  ــن ش ــه تامی ــورت جداگان ــش بص ــر بخ ــنایی ه روش

ــردد. ــمند گ ــاختمان هوش ــنایی س ــتم روش سیس
بــازار  در  موجــود  نوآوری هــای  از  دیگــر  یکــی 
ــا  ــی از آن ه ــه برخ ــتند ک ــی هس ــای دیجیتال عالمت ه
عبارتنــد از: کنتــرل از راه دور بــرق و کنتــرل مانیتورهــای 
LED، دیــوار هــای پخــش ویدئــو )video wall( و صفخــات 
ــود  ــث می ش ــن باع ــازات )score board(. ای ــش امتی نمای
کــه پیام هــا، هشــدارهای ترافیکــی، تصاویــر زنــده 
و تبلیغــات بــه ســرعت در شــبکه های داده پخــش و 

ــوند. ــت ش مدیری

جریان های باال در طول شبانه

ــن  ــردی PoE ای ــای کارب ــات برنامه ه ــی از خصوصی برخ
ــی 24  ــی الکتریک ــر خروج ــه حداکث ــا ب ــه آنه ــت ک اس
ــد.  ــاز دارن ــه نی ــت روز هفت ــول هف ــاعته در روز و در ط س
تــا بــه امــروز، بارهــای پیــک فقــط چنــد ثانیــه یــا نهایتــًا 
ــا  ــدازی ی ــات راه ان ــان عملی ــاًل در جری ــه، مث ــد دقیق چن
ــد  ــش می آی ــه پی ــوالی ک ــیدند. س ــول می کش ــض ط تعوی
ایــن اســت کــه آیــا عــالوه بــر تجهیــزات اکتیــو شــبکه، 
ــل  ــرای تحم ــز ب ــیو نی ــی پس ــل کش ــاخت های کاب زیرس

ــز  ــد مجه ــت و جدی ــی ثاب ــروی الکتریک ــزان نی ــن می ای
ــت  ــر کیفی ــری ب ــه تأثی ــاال چ ــای ب ــد؟ جریانه ــده ان ش
اتصــال، کابــل کشــی و انتقــال ســیگنال خواهنــد داشــت؟
ــوند و  ــرم می ش ــل گ ــته های کاب ــی: دس ــدید احتمال تش
ــت  ــرد. مقاوم ــرار می گی ــر ق ــت تأثی ــرد LAN تح عملک
ــی  ــا اتصالت ــاالت ب ــه اتص ــن ک ــل ای ــه دلی ــاالت ب اتص
بــا کیفیــت پایین تــر جایگزیــن شــده اند، افزایــش 
ــه گــرم شــدن بیــش از  ــد منجــر ب ــن  می توان ــد. ای می یاب
ــای  ــود. یافته ه ــب ش ــه تخری ــه زدن و در نتیج ــد، جرق ح
آر انــد ام )R&M( نشــان می دهــد کــه اســتفاده گســترده 
ازتکنولــوژی insulation piercing contact یــا IPC در 
ــد  ــا می توان ــاژول ه ــن م ــا کانکش ــوکت های RJ45 ی س
خطــر بزرگــی را در پــی داشــته باشــد. IPC اغلــب بــرای 
مــورد  کوردهــا  پــچ  در   RJ45 پالگ هــای  ســربندی 
ــرای  ــی ب ــور ذات ــه ط ــی ب ــرد ول ــرار می گی ــتفاده ق اس

ــت. ــب نیس 4PPoE مناس

ــه  ــه گون ــدا ب ــر در ابت ــی اگ ــاالت IPC، حت ــورد اتص در م
ــد،  ــی کار می کن ــه خوب ــال ب ــه اتص ــد ک ــر برس ــه نظ ای ب
ــش  ــل پی ــر قاب ــداوم و غی ــور م ــه ط ــال ب ــت اتص مقاوم
بینــی افزایــش می یابد)بــه دلیــل گذشــت زمــان و تغییــر 
در شــکل هادی هــای داخــل کابــل(. شبیه ســازی های 
ــت  ــطح مقاوم ــه س ــد ک ــان می ده ــد ام )R&M( نش آر ان
اتصــاالت اگــر کمتــر از 100 الــی mΩ 50 میلــی اهم باشــد 
ــش از  ــور بی ــت کل کانکت ــود درنهای ــث ش ــد باع می توان
ــب و کار  ــه کس ــود. مقال ــب ش ــده و تخری ــرم ش ــدازه گ ان
اخیــر آر انــد ام )R&M( در ایــن زمینــه توضیــح می دهــد 

ــد( ــوع کنی ــایت www.rdm.com رج ــه س )ب

ســطح عملکــرد Power over Ethernet یــا PoE می توانــد نامناســب باشــد در صورتــی کــه بــا گــرم شــدن بیــش از حــد موجــب 

از بیــن رفتــن کابــل کشــی شــود. امــا توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه نســل بعــدی PoE فرصت هــای بســیار زیــادی را فراهــم 

ــا  ــم ت ــب بعــدی قصــد داری ــب و مطل ــر نقــش به ســزایی دارد. در ایــن مطل ــد و در ســاختن ســاختمان هــای هوشــمند تر و کارآمدت می کن

ــا مــا همــراه  ــد ام )R&M( آشــنا کنیــم. پــس ب ــه فــرد ســاخت پالگ هــای RJ45 توســط شــرکت آر ان ــوژی منحصــر ب ــا تکنول شــما را ب

باشــید.
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کنترل گرمای بیش از حد کابل ها در 
Power over Ethernet



سربندی محکم و قابل اطمینان سیم ها

ــان  ــا جری ــای PoE ب ــرای کاربرده ــا ب ــچ کورده ــر پ اگ
ــربندی  ــوژی س ــد، تکنول ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــاال م ب
دیگــر نمی توانــد نادیــده گرفتــه شــود. هــر گونــه 
ــرای  ــی را ب ــای بحران ــد پیامده ــی می توان ــتی و نقص کاس
ــته  ــراه داش ــه هم ــاختمان ب ــک س ــاخت های ی کل زیرس
ــب  ــه تخری ــد ب ــب می توان ــناریوی نامناس ــک س ــد. ی باش
بیــش از حــد پــچ کــورد منجــر شــود. تعویــض یــک پــچ 
کــورد تنهــا ممکــن اســت بــرای تضمیــن یــا بازگردانــدن 
قابلیــت اطمینــان عملیاتــی شــبکه کافــی نباشــد. 
تکنولــوژی IDC کــه توســط آر انــد ام )R&M( مــورد 
ــامل  ــی را ش ــن خطرات ــرد، چنی ــرار می گی ــتفاده ق اس
نمی شــود. ایــن تکنولــوژی توســط نشــان کیفیــت جدیــد 

آر انــد ام )R&M( بــا نــام PowerSafe تأییــد شــده اســت. 
شــرکت آر انــد ام )R&M( تنهــا شــرکت ارائــه دهنــده پــچ 

ــت. ــوژی IDC اس ــا تکنول ــای RJ45 ب کورده

تنها راهکار با توان باال 

IDC ایمنــی طوالنــی مــدت را ارائــه مــی دهــد: در مــورد 

IDC، ســیم در بیــن دو رســانا قــرار مــی گیــرد و ســیم ها 
درون یــک محفظــه u شــکل بــه طــور ثابــت نگــه داشــته 
ــود و  ــده می ش ــرف بری ــیم از دو ط ــق س ــوند. عای می ش

ــود.  ــل می ش ــاژول متص ــن م ــانای درون کانکش ــه رس ب
ــرکت  ــتم IDC از ش ــرد سیس ــوه عملک ــر نح ــکل زی در ش
آر انــد ام )R&M( در پــالگ هــای RJ 45 را در مقابــل 
ــد  ــای تولی ــرکت ه ــر ش ــط دیگ ــه توس ــوژی IPC ک تکنول

کننــده پــالگ RJ45 در بــازار مــورد اســتفاده قــرار 
می کنیــد. مشــاهده  را  می گیــرد 

ارائــه ایــن تکنولــوژی در واقــع بســیار هنرمندانــه اســت! 
ــی و  ــش مکانیک ــتگی، تن ــر خس ــربندی IDC در براب س
ــار و گاز  ــرد و غب ــت، گ ــرارت و رطوب ــه ح ــاش، درج ارتع

ــت. ــاوم اس ــی مق ــر خوردگ ــه در براب ــظ و در نتیج غلی
ــد ام  ــرکت آر ان ــات ش ــگاهی و تجربی ــت های آزمایش تس
ــک  ــاس در ی ــت تم ــه مقاوم ــد ک ــان می ده )R&M( نش
ــک  ــن IDC ی ــت. بنابرای ــدار اس ــت و پای ــال IDC ثاب اتص
ــوژی  ــک تکنول ــوان ی ــه عن ــن ب ــن و مطمئ ــاب ام انتخ
ــای  ــا جریانه ــرای Power over Ethernet ب ــربندی ب س
بــاال در عملیــات مــداوم اســت. ابــزار و اطالعــات دقیقــی 
 )R&M( در وب ســایت آر انــد ام PoE بــرای برنامــه ریــزی

ــت. ــترس اس در دس
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اخبار

ــه لبه هــا  ــه راحتــی ب ــرای مدیریــت کابــل هســتند. در ایــن روش کابل هــا ب ــا ارتفــاع کمتــر ب Netscale BCM دارای واحــد هایــی ب
ــا  هدایــت می شــوند. دسترســی از جلــو و عقــب بــه راحت تریــن حالــت ممکــن می توانــد انجــام شــود. در واقــع تمــام ایــن خواســته ها ب

ــا BCM بــرآورده می شــود. مدیــر کابــل  کشــی تیغــه ای Netscale آر انــد ام )R&M( ی

ــدی  ــته  بن ــم دس ــواده Netscale تراک ــد خان ــو جدی عض
ــوئیچ های  ــراف س ــوری )FO( در اط ــر ن ــای فیب ــل  ه کاب
بــزرگ و هدایــت کننــدگان SAN بــا تراکــم پــورت بــاال را 
افزایــش مــی دهــد. BCM یــک سیســتم مــاژوالر، جمــع 
ــت  ــرای مدیری ــان ب ــدازی آس ــت راه ان ــا قابلی ــور و ب و ج

ــل اســت. کاب
ــا  ــی ی ــک رک 19 اینچ ــت )U( را در ی ــط 2 یونی BCM فق
ــر را  ــا 2592 فیب ــد و ت ــی  کن ــغال م ــبکه اش ــت ش کابین
ســربندی مــی  کنــد. ایــن یعنــی فضــای ارزشــمند در دیتا 
ــاال )hyperscale( و دیتاســنتر  ــا ظرفیــت ب ســنتر هــای ب
هــای ابــر مــی  توانــد بــا ظرفیــت بهینــه مــورد اســتفاده 

قــرار گیــرد کــه باعــث مــی  شــود مفهــوم ظرفیــت خیلــی 
ــازار پیشــروی آر انــد ام )R&M( تحقــق یابــد. ــاال در ب ب

ــت  ــکاف اس ــتقیم )DCC( دارای 12 ش ــال مس ــت اتص کاس
ــن اوت  ــه ف ــک جعب ــا ی ــل ب ــته کاب ــر 6 دس ــه حداکث ک
کوچــک یــا 3 دســته کابــل بــا یــک جعبــه فــن اوت بزرگ 
را در خــود جــای مــی  دهــد. همــه خانــواده Netscale نیــز 
مــی  توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. ایــن روش باعــث 
ذخیــره ســازی پــورت  هــای LC Simplex، LC Duplex یــا 
MPO می شــود. یونیــت  هــای کشــویی کــه کامــاًل مرتــب 

شــده انــد، مــی تواننــد آزادانــه پیکربنــدی شــوند. 
ــه طــور مســتقیم و بــدون  ــل  هــا را ب Netscale BCM کاب
عبــور از پورت هــای ســوئیچ بــه ســمت پــچ پنــل 
ــار  ــا کن ــن ی ــاال، پایی ــد ب ــه می توان ــد ک ــی  کن ــت م هدای
ــک  ــه( ی ــوئیچ )تیغ ــاژول س ــر م ــه ه ــد. ب ــوئیچ باش س
ــه  ــا ب ــود. کابل ه ــی ش ــه در BCM داده م ــکاف مربوط ش
ســمت کنــار کابینــت هدایــت مــی  شــوند، در غیــر ایــن 
صــورت فضــای قابــل توجهــی را بــه خــود اختصــاص مــی 
ــا ایــن روش دیگــر نیــازی نیســت. اســتفاده   دهــد کــه ب
ــر،  ــی مت ــر 1.4 میل ــا قط ــا ب ــچ کورده ــن پ ــک  تری از باری

ــود. ــره ش ــتری ذخی ــای بیش ــا فض ــود ت ــث می ش باع
مدیریــت کابــل در جلــو و عقــب بــه طــور ویــژه ای بــرای 
ــدی  ــر بن ــای پیک ــه کاره ــیدن ب ــرعت بخش ــث س باع
ــای  ــل ه ــب کاب ــازی نص ــاده س ــه س ــک ب ــه و کم روزان
ــل  ــح کاب ــای واض ــت. راهنم ــده اس ــی ش ــک طراح تران

ــی از  ــل کش ــای کاب ــن راهنم ــورت، همچنی ــش پ و نمای
ــی  ــل کش ــت کاب ــازی مدیری ــاده س ــه س ــب )RCG( ب عق
کمــک می کنــد. متصــل کــردن و جــدا کــردن پــالگ هــا 
ــتفاده  ــا اس ــن و ب ــت ممک ــن حال ــه راحت تری ــد ب می توان
ــد ام  ــرکت آر ان ــط ش ــه توس ــکار LC Duplex ک از راه
)R&M( ارائــه شــده اســت، انجــام شــود. ایــن راهــکار بــا 
Uniboot و یــک مکانیســم کشــویی )push/pull( توســعه 

ــت. ــه اس یافت
کاربــران می تواننــد در انتخــاب طــول کابــل بیــن BCM و 
 )R&M( ســوئیچ هــا آزاد باشــند. در صورت لــزوم آر انــد ام
مــی توانــد مجموعــه کابــل هــای BCM از پیــش ســربندی 
شــده بــا طــول کابــل منحصــر بــه فــرد و اســتاندارد ارائــه 
کنــد. جعبــه هــای فــن اوت مــی توانــد در موقیــت هــای 
ــادی را  ــات زی ــود، DCC و RCG امکان ــت ش ــی پاب متفائوت
پیشــنهاد مــی دهنــد. ایــن انعطــاف پذیــری باعــث مــی 
ــکالتی در  ــادل و مش ــای نامتع ــرح ه ــدادی از ط ــود تع ش

ایــن زمینــه کاهــش یابــد.

کابل  کشی کشویی با
Netscale BCM
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ترندها

ــباتی  ــاری محاس ــک معم ــنترهای Hyperscale ی ــا س دیت
فــوق العــاده مقیــاس پذیــر دارنــد کــه می تواننــد ماننــد 
 Hyperscale ــای ــود. راهکاره ــت ش ــد مدیری ــک واح ی
ــا  ــه ب ــد ک ــم می کن ــا فراه ــرای اپراتوره ــکان را ب ــن ام ای
ــپس  ــد و س ــروع کنن ــر ش ــن ت ــای پایی ــرمایه گذاری ه س
ــان  ــش نش ــد واکن ــه رش ــای رو ب ــا تقاضاه ــب ب متناس

ــد. ــر کنن ــا تغیی ــا آن  ه ــب ب ــد و متناس دهن

ــم  ــکان را فراه ــن ام ــد ای ــاخت جدی ــای زیرس راهکاره
ــرده  ــدا ک ــا پی ــرعت ارتق ــه س ــبکه ها ب ــه ش ــد ک می کنن
ــیر  ــا، مس ــن راهکاره ــک ای ــه کم ــد. ب ــترش یابن و گس
ــات  ــه در عملی ــه وقف ــاز ب ــدون نی ــبکه ها ب ــرفت ش پیش

ــد. ــد ش ــوار خواه هم
ظرفیــت Hyperscale بــه طــور منحصــر بــه فــرد 
ــت.  ــترس اس ــوری در دس ــای ن ــی فیبره ــاس فراوان براس
ــا 4000  ــش از 2000 ی ــا بی ــاد ب ــر زی ــای دارای فیب کابل ه
ــرای پوشــش الزامــات اتصــاالت مــورد  ــه، ب فیبــر چندگان
نیــاز هســتند. مزایــای اقتصــادی فیبــر نــوری عبارتنــد از: 
هزینــه کــم، نیــاز بــه انــرژی کــم و عملکــرد بــاال. ارائــه 
ــی  ــا کارای ــر ب ــال حاض ــدگان Hyperscaleهــا در ح دهن
100Gbit/s کار می کننــد و بــرای کارایــی 200 یــا 400 

ــد. ــالش می کنن ــه ت ــر ثانی ــت ب گیگابی

راهکارهــای کابــل کشــی نیــز بایــد بــا توجــه بــه حجــم و 
پیچیدگــی، ظرافــت و مقیــاس پذیــری متناســب بــا نیــاز 
ــر  ــل زی ــه عوام ــئله ب ــن مس ــد. ای ــعه یابن ــود توس موج

ــتگی دارد: بس
تراکــم دســته بنــدی، اداره و رســیدگی، شــفافیت، 

مدیریــت. و  اتوماســیون 

بــازار دیتــا ســنتر )مرکــز داده( بــا ظرفیــت بــاال )Hyperscale( اخیــراً در حــال رشــد اســت و رشــد آن بــه طــور متوســط بــه 20 درصــد 
ــد.  ــال می رس در س

همــه اپراتورهــای سراســر جهــان در حــال راه  انــدازی ظرفیت هــای بســیار بــزرگ، ایمــن، توزیــع شــده و نوآورانــه کلــود )ابــر( هســتند. 
امــا چگونــه می تــوان کابــل کشــی پیچیــده Hyperscale را چــک کــرد؟

آر انــد ام )R&M( بــا پشــتیبانی طوالنــی مدت از مشــتریان 
مرکــز داده )دیتــا ســنتر( بــا ایــن عوامــل آشــنایی دارد و 
راهکارهــای عملــی و نوآورانــه ای را بــرای زیرســاخت هــای 
ــرده  ــاد ک ــش Hyperscale ایج ــوری )FO( در بخ ــر ن فیب

اســت. چنــد نمونــه از آن هــا عبارتنــد از:
ــرای مقیــاس  • کابینــت جــوش-BEF-60  نقطــه شــروع ب

ــابه ــای مش ــرات و توپولوژی ه ــتون فق ــری س پذی
ــه  ــده در زمین ــد کنن ــرکت تولی ــه ش ــاس تجرب ــر اس • ب
ــده  ــاخته ش ــزرگ س ــم ب ــا حج ــع ب ــای توزی کابینت ه
ــش از  ــا بی ــوش. ب ــینی ج ــوش در 60 س ــت. 23040 ج اس

ــی. ــاع در رک 19 اینچ ــد ارتف ــر واح ــورت در ه 120 پ

ــر  ــه حداکث ــد ام )R&M( ب ــده Netscale آر ان ــع کنن توزی
ــاژوالر،  ــوم م ــت. مفه ــه اس ــت یافت ــا دس ــم پورت ه تراک
ــا 40  ــریع از 10 ی ــرت س ــف و مهاج ــری منعط مقیاس پذی
گیگابیــت اترنــت یــا فراتــر از آن هــا را فراهــم مــی کنــد.

ــل  ــا BCM کاب ــه Netscale ی ــی تیغ ــل کش ــر کاب • مدی
ــر  ــای اب ــبکه ه ــرای ش ــاژوالر ب ــای م ــوئیچ ه ــی س کش
)cloud( را تســریع مــی کنــد و ایــن کابل هــا را مســتقیمًا 
ــد.  ــل می کن ــل منتق ــچ پن ــورت پ ــه پ ــا ب ــوئیچ ه از س
ــت  ــل کابین ــل در داخ ــت کاب ــه مدیری ــر ب ــن دیگ بنابرای
ــفافیت  ــرای Netscale ش ــت. R&MinteliPhy ب ــاز نیس نی
ــب  ــن ترتی ــه ای ــان آورد و ب ــه ارمغ ــمندی را ب و هوش
ــازد.  ــان تر می س ــنترها را آس ــا س ــبکه دیت ــرل ش کنت
هــزاران اتصــال فیبــر نــوری )FO( را مــی تــوان بــه طــور 
همزمــان، کامــاًل خــودکار و بــه موقــع نظــارت کــرد. ایــن 
ــنترهای  ــا س ــرای دیت ــروری ب ــت ض ــکار مدیری ــک راه ی

ــت. Hyperscale اس
ــا  ــوری LC Quick Release ی ــر ن ــک فیب ــور باری • کانکت

ــد در  ــدی را 60 درص ــته بن ــم دس ــور LC-QR تراک کانکت
هــر واحــد ارتفــاع افزایــش مــی دهــد. عملکــرد کشــویی 
ــردن  ــدا ک ــال و ج ــود اتص ــث می ش ــا باع ــن کانکتوره ای
ــهولت  ــا س ــم، ب ــای ک ــا پهن ــای ب ــچ پنل ه ــا در پ پالگ ه

بیشــتری انجــام شــود.
• بــا کابــل هــای OM5 از آر انــد ام )R&M(، ایــن شــرکت 
بــرای اولیــن بــار در زمینــه چندگانــه ســازی طــول مــوج 
ــت.  ــده اس ــه وارد ش ــای چندگان ــرای فیبره )WDM( ب
ــرد  ــود عملک ــاد می ش ــام SWDM از آن ی ــا ن ــه ب آنچ
ــار  ــت را چه ــه ارزان قیم ــد حالت ــای چن ــال فیبره انتق

برابــر می کنــد.

اما چگونه؟
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موفقیت

بزرگترین مجتمع فروشگاهی لبنان آر اند ام )R&M( را انتخاب کرد
برای کابل کشی با رسعت باال در محل

ABC Verdun بــرای تهیــه زیرســاخت هــای کابــل 
ــذاری کــرده اســت.  ــد ام ســرمایه گ ــر روی آر ان کشــی ب
ــت  ــده اس ــه ش ــد ام تهی ــط آر ان ــه توس ــبکه ک ــن ش ای
ــات  ــه خدم ــد ک ــی کن ــت م ــی فعالی ــوان پلتفرم ــه عن ب
ــتم  ــت، سیس ــامل اینترن ــروری ش ــم و ض ــگاهی مه فروش
هــای فــروش، CCTV، ســیگنال هــای دیجیتالــی، سیســتم 
ــود. ــی ش ــامل م ــاختمان )BMS( را ش ــت س ــای مدیری ه

ABC اولیــن خــرده فروشــی بــود کــه مفهــوم »mall« بــه 
ــورد  ــد م ــه برن ــل ب ــرد و تبدی ــه ک ــان ارائ ــای لبن بازاره
ــح  ــورد ترجی ــی م ــبک زندگ ــان و س ــور لبن ــه کش عالق
لبنانــی هــا شــد. فروشــگاه ABC Verdun در قلــب شــهر 
ــه عنــوان یکــی از مقاصــد  بیــروت جــا گرفتــه اســت و ب
مهــم خــرده فروشــی و تفریحــی پایتخــت لبنــان شــناخته 
مــی شــود. ایــن فروشــگاه نزدیــک بــه 1.5 میلیــون فــوت 
مربــع مســاحت دارد و دربردارنــده 200 واحــد فروشــگاهی 
ــن  ــر بی ــای معتب ــیاری از برنده ــامل بس ــه ش ــت ک اس
المللــی، ســالن هــای نمایــش فیلــم و تئاتــر و بالــغ بــر 30 

ــود.  ــاپ می ش ــی ش ــتوران و کاف رس

ــرار  ــت ق ــروژه و در اولوی ــه پ ــوط ب ــات مرب ــن امکان ای
داشــتن راحتــی مشــتریان باعــث شــد تــا تیــم IT پــروژه 
ــوالت،  ــت محص ــت و کیفی ــت، محبوبی ــت معروفی ــه عل ب
ــی  ــروژه معرف ــکار پ ــوان پیمان ــه عن ــد ام را ب ــد آر ان برن

کنــد. عــالوه بــر تمــام مــوارد یــاد شــده آر انــد ام یــک 
ــی  ــل کش ــای کاب ــاخت ه ــاله روی زیرس ــی 25 س وارانت
ــر  ــروژه ای را از نظ ــب پ ــر صاح ــه ه ــد ک ــی ده ــه م ارائ
ــه  ــودن مطمئــن مــی کنــد. ب ــل اتــکا و آینــده نگــر ب قاب
ــر  ــه ب ــدی ک ــای کلی ــتم ه ــه، سیس ــک نتیج ــوان ی عن
ــد،  ــی کنن ــل م ــرعت عم ــی پرس ــای کابل ــبکه ه روی ش

ــا  ــگاهی ت ــای درون فروش ــت ه ــوع کار از پرداخ ــه ن هم
امنیــت مجتمــع فروشــگاهی و حتــی سیســتم هایــی کــه 
ــامل  ــد را ش ــی کنن ــازی م ــه س ــگ را بهین ــای پارکین فض
ــگاهی  ــع فروش ــن مجتم ــی ای ــگ فعل ــود. پارکین می ش

ــود دارد. ــودرو را در خ ــدن 1700 خ ــت گنجان قابلی

ABC معــروف تریــن فروشــگاه و ســاختمان فروشــگاهی در لبنــان اســت کــه دارای ســالن هــای فروشــگاه، غذاخــوری، مراکــز گــذران 
اوقــات فراغــت و تفریحــی مختلفــی اســت. ABC تصمیــم گرفــت تــا بهتریــن تجربــه خریــد را بــرای مشــتریان جدیدتریــن مرکــز خریــد 

.ABC Verdun :لبنــان فراهــم کنــد

»محصــوالت آر انــد ام )R&M( انتظــارات مشــتریان مــا را تامیــن مــی کنــد و 
بــه آن هــا کیفیــت نــاب ســوئیس را ارائــه مــی دهــد«.

Qbrands آنتوان ابی نسیف، مدیر کل
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ــاز  ــک امتی ــه ی ــد ام در خاورمیان ــدت آر ان ــی م ــور طوالن حض
ــا  ــب ب ــان نص ــد. زم ــی آی ــاب م ــه حس ــرای ABC Verdun ب ب
اســتفاده از کانکتورهــای قابــل نصــب در محــل بــا عملکــرد بــاال 
بــه طــرز قابــل توجهــی کاهــش یافــت.  ایــن نــوع از کانکتورهــا 
ــه کابــل هــای  ــوری ب امــکان اتصــال کانکتورهــای field فیبــر ن
ــد.  ــن کردن ــه ممک ــک دقیق ــر ی ــل را در زی ــوری در مح ــر ن فیب
ــر  ــوآوری ایــن اجــازه را داد کــه فرآینــد گــران و زمــان ب ایــن ن
جــوش فیــوژن حــذف شــود چــرا کــه پیگتیــل هــا، پــچ کوردهــا 
ــه یکدیگــر متصــل  ــه صــورت مســتقیم ب ــل هــای نصــب ب و کاب

مــی شــدند.

ــن  ــگاهی، از  آخری ــای فروش ــازه ه ــال مغ ــرای اتص ــد ام ب آر ان
کابــل هــای Cat 7/FTP بــا پریزهــای Cat 6A  اســتفاده کــرد، 
 Cat.6 ــی ــل کش ــای کاب ــر مبن ــال CCTV ب ــه اتص ــی ک در حال
اســتوار اســت. ایــن شــبکه کابــل کشــی مســی بــه یــک ســتون 

فقــرات فیبــر نــوری بــا ســرعت بــاال کــه از کابــل کشــی فیبــر 
ــوت آر  ــاط ق ــود. نق ــی ش ــل م ــد، متص ــی کن ــتفاده م OM3 اس
 ABC انــد ام در کابــل کشــی مســی و فیبر نــوری بــه کاررفتــه در
ــل  Verdun، شــانس پیــاده ســازی تمامــی نیازمنــدی هــای کاب
کشــی در ایــن مجتمــع تجــاری را افزایــش داد و عملیــات اجرایــی 
را تســهیل کــرد. بخــش هایــی از شــبکه کــه بــر سیســتم هــای 
کابــل کشــی آر انــد ام پیــاده شــده، وارانتــی 25 ســاله دارد کــه 
ســرمایه گــذاری انجــام شــده و عملکــرد مناســب در ســال هــای 

آینــده را تضمیــن مــی کنــد.

ــر کل Qbrands، شــریک اجرایــی آر  ــی نســیف، مدی آنتــوان اب
انــد ام در لبنــان مــی گویــد: » بعــد از ســال هــا کار ســخت، مــا 
بــه موفقیــت هــای بزرگــی بــا آر انــد ام در لبنــان رســیدیم. بــرای 
مــا خیلــی اهمیــت داشــت کــه ایــن پــروژه را برنــده شــویم چــرا 
کــه ABC Verdun  یکــی از مهــم تریــن پــروژه هــای اجرا شــده 
در لبنــان در ســال هــای اخیــر اســت. آر انــد ام مــا را در جهــت 

چپ: محمد سویدان، نماینده کویت و شرق آفریقای آر اند ام 
Qbrands ؛ راست: آنتوان ابی نسیف، مدیر کل)R&M(

ــاور Khatib و  ــتری و مش ــای مش ــدی ه ــن نیازمن ــق یافت تحق
Alami راهنمایــی و پشــتیبانی کــرد. محصــوالت )R&M( مطمئنا 

انتظــارات مشــتری مــا را بــرآورده خواهنــد کــرد«.
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ــه  ــراً س ــوئیس اخی ــازار س ــرو در ب Safe Host SA، پیش
ــنتر در  ــا س ــن دیت ــد. اولی ــی کن ــنتر را اداره م ــا س دیت
ــل  ــع فضــای قاب ــو اســت و 5000 متــر مرب مرکــز شــهر ژن
ــر روی  ــد و ب ــنتر در گالن ــا س ــن دیت ــتفاده دارد. دومی اس
دریاچــه ژنــو قــرار دارد و ســومین دیتــا ســنتر در آوانــش، 

ــوزان و فریبــورگ مــی باشــد. بیــن ل
بــه دلیــل اینکــه دیتاســنتر بــا کیفیــت ژنــو بــا 
ــم  ــد، Safe Host تصمی ــه ش ــی مواج ــت های محدودی

مشــتریان مرکــز داده اینجــا خدمــات کامــل دریافــت می کننــد. Safe Host SA بــزرگ تریــن مرکــز داده 
 Safe Host .بخــش فرانســوی زبــان کشــور، افتتــاح کــرده اســت ،Gland دیتــا ســنتر( در ســوئیس را در(
در زمینه هــای مختفلــی از جملــه ســرویس هــای مدیریتــی، میزبانــی )hosting( و هــم مکانــی یــا ســرور 

ــد ام )R&M( را انتخــاب می کنــد. ــرای اتصــاالت خــود، راهکارهــای آر ان ــی، ب میزبان

گرفــت دیتاســنتری جدیــد در ژنــو بســازد، کــه بزرگتریــن 
ــنتر  ــا س ــت دیت ــت. ظرفی ــوئیس اس ــنتر در س ــا س دیت
)مرکــز داده( جدیــد برابــر عملکــرد 40 مــگاوات اســت. در 
ــران مــی تواننــد از هــر  ــع، کارب مســاحت 14000 متــر مرب
نــوع امــکان اســتفاده کننــد. در چهــار طبقــه، مشــتریان 
و ســازمان هــای تجــاری مــی  تواننــد اتــاق هــای جداگانــه 
و ایمــن را اشــغال کننــد یــا کابینــت هــا و رک هــای خــود 
ــتند، در  ــدن هس ــل ش ــل قف ــه قاب ــی ک ــد های را در واح

ــد. ــرار دهن ــاز ق ــای ب فض

کاماًل از پیش سربندی شده

ــی  ــن ویژگ ــرای ای ــد ام )R&M( ب ــکار آر ان ــدا راه در ابت
ــا اتصــاالت مــس و  ــل کشــی ســاخت یافتــه ب شــامل کاب
فیبــر نــوری بــرای کل ســاختمان مــی شــد. مــاژول هــای 
ــتم  ــد و سیس ــی کنن ــم م ــه را فراه Cat. 6A EL زمین
Raceway آر انــد ام )R&M( بــه عنــوان مســیر راهنمای 
 )R&M( کابــل مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. آر انــد ام
 Swisspro همــراه بــا شــرکای نصــب خــود یعنــی
Simon Carrard، بــه  Renens و پــروژه پیشــرو  از 
 Frank Jurain ــد و ــرا کردن ــوم را اج ــن مفه ــرعت ای س
ــاور  ــین مش ــوان مهندس ــه عن ــان Betelec ب و کارشناس

ــدند. ــه کار ش ــغول ب مش
آر انــد ام )R&M( مــاژول بــا کیفیــت Cat. 6A ISO را بــه 
عنــوان نســخه ای کــه بــرای کاربردهــای خاصــی از پیــش 

ــود،  ــاال ب ــم ب ــا تراک ــای ب ــده و دارای واحده ــربندی ش س
ارائــه کــرد. ایــن مــاژول بــا پنــل هــای HD در رک هــای 
میزبانــی )hosting( مشــتریان مــورد اســتفاده قــرار مــی 
ــای  ــن ترانک ه ــد ام )R&M( همچنی ــرکت آر ان ــرد. ش گی
ــای  ــای MPO و فیبره ــا کانکتوره ــوری )FO( ب ــر ن فیب
ــاًل از پیــش ســربندی  ــه مــی دهــد کــه کام OM4 را ارائ
ــوش  ــه ج ــاز ب ــا، نی ــتفاده از آن ه ــا اس ــتند. ب ــده هس ش

ــتریان  ــه مش ــدارد. Safe Host ب ــود ن ــل وج دادن در مح
کــه  می کنــد  توصیــه  جدیــد   )hosting( میزبانــی 
زیرســاخت هــای خــود را بــا محصــوالت پیشــرو از آر انــد 

ــند.  ــق بخش ام )R&M( تحق
Abdelhalim Ouali، هماهنــگ کننــده تــدارکات دیتــا 
ســنتر )مرکــز داده( Gland بــا اشــاره بــه تجربــه مثبــت 

بزرگ، بزرگتر، ایمن تر :
Safe Host

بزرگ ترین دیتا سنتر سوئیس با 
)R&M( اتصاالتی از آر اند ام
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 Safe تــدارکات،  کننــده  هماهنــگ   ،Abdelhalim Ouali
Host S.A. میگویــد: » برقــراری تمــاس بــا آر انــد ام بــه راحتــی 
بــرای مــن ممکــن بــود و تمــاس بــا آن شــرکت، از طریــق کانــال 
ــان هســت  ــود و همچن ــف در دســترس ب ــای ارتباطــی مختل ه
همچنیــن اغلــب امــکان یــک بازدیــد شــخصی بــرای مــا فراهــم 
ــد و همیشــه  ــی کن ــا را درک م ــای م ــن شــرکت نیازه ــود. ای ب
تــاش مــی کنــد درصــدد رفــع نیازهــای Host Safe باشــد«.

خــود بــا شــرکت آر انــد ام )R&M( می گویــد: » برقــراری 
ــود  ــرای مــن ممکــن ب ــه راحتــی ب ــد ام ب ــا آر ان تمــاس ب
ــا آن شــرکت، از طریــق کانــال هــای ارتباطــی  و تمــاس ب
ــن  ــت همچنی ــان هس ــود و همچن ــترس ب ــف در دس مختل
ــم  ــا فراه ــرای م ــخصی ب ــد ش ــک بازدی ــکان ی ــب ام اغل
ــد و  ــی کن ــا را درک م ــای م ــرکت نیازه ــن ش ــود. ای ب
 Host همیشــه تــالش مــی کنــد درصــدد رفــع نیازهــای
ــات  ــورد الزام ــادی در م ــای زی ــث ه ــا بح ــد. م Safe باش
ــت  ــم صحب ــا ه ــا ب ــورد آنه ــم و در م ــته ها داری و خواس
مــی کنیــم. ســپس همــه آن هــا مــورد توجــه قــرار مــی 

ــوند«. ــع می ش ــا واق ــل م ــت کام ــورد رضای ــد و م گیرن

خدمات کامل - نمونه کارهای گسترده

 Safe Host )محــدوده محصــول مرکــز داده )دیتــا ســنتر
 SafeSuite، Gland شــامل پیشــنهادات مــاژوالر  در 
پیشــنهادات  ایــن  اســت.   SafeRack و   SafeCage
ــی  ــن یعن ــوند. ای ــدی ش ــراً مقیاس بن ــد منحص می توانن
Safe Host می توانــد مقادیــر عالــی از نظــر هزینــه 
پیشــنهاد دهــد. مشــتریان فقــط بــرای آنچــه کــه واقعــا 
ــد، هزینــه پرداخــت مــی  کننــد. همانطــور کــه  نیــاز دارن
ــح  ــفاف و واض ــا ش ــه ه ــا هزین ــاوری ت ــز از فن ــه چی هم
اســت، مشــتریان مــی تواننــد راه حــل مفیــد و ســودآور 
ــد. Safe Host در  ــاب کنن ــود انتخ ــای خ ــرای نیازه را ب
همــکاری نزدیــک بــا مشــتریان نمونــه کارهــای خدماتــی 
ــوئیس  ــت س ــد. امنی ــی کن ــازی م ــه س ــود را بهین خ

ــات  ــن خدم ــت و همچنی ــرای صنع ــی ب ــوان محل ــه عن ب
ــدگان در  ــن کنن ــایر تأمی ــتثنایی، Safe Host را از س اس
ــد. یکــی از  ــز مــی نمای ــازار بســیار رقابتــی متمای یــک ب
ــی  ــگام جابه جای ــو در هن ــتیبانی اکتی ــات پش ــن خدم ای
ــام  ــزوم، Safe Host تم ــورت ل ــت. در ص ــرورها اس س
کابینــت هــا و اجــزای اکتیــو را حمــل مــی کنــد و آن هــا را 
در مرکــز داده )دیتــا ســنتر( بازســازی مــی کنــد. تخصــص 
 Elena .ــت ــم گیراس ــیار چش ــز بس ــان نی ــد کارکن و تعه
ــی  ــی، طراح ــروژه بازاریاب ــده پ ــگ کنن Sikias، هماهن
محصــول را بــه شــرح زیــر توصیــف مــی کنــد: »در واقــع، 
مــا وضعیــت مشــابهی در بــازار امــالک داریــم. شــما یــک 
ــاره  ــه اج ــای مربوط ــاخت ه ــا زیرس ــی را ب ــان خال آپارتم
مــی کنیــد. ســپس تصمیــم مــی گیریــد کــه کــدام بخــش 
ــاز،  ــورت نی ــد. و در ص ــاز داری ــا نی ــاخت را واقع از زیرس
ــه پشــتیبانی از مشــتریان هســتیم. در  مــا کامــاًل مایــل ب
ــی  ــت م ــع دریاف ــک منب ــز را از ی ــه چی ــما هم ــا ش اینج
ــا مــی  ــدان معنــی اســت کــه مشــتریان م ــن ب کنیــد. ای
تواننــد بــه طــور کامــل بــر شایســتگی هــای اصلــی خــود 

ــد.« ــز کنن تمرک

در بخــش پــورت مدیریــت شــده، Safe Host راهکارهــای 
ــا  ــر Fast Type ی ــی ب ــاز و مبتن ــاس نی ــال را براس اتص
ــی  ــنهاد م ــت )Gigabit Ethernet( پیش ــت اترن گیکابی
دهــد. در ایــن زمینــه کاربــرد، کابــل کشــی نیــز از آر انــد 

ــت. ام )R&M( اس

 حداکثر امنیت
Safe Host SA یــک شــرکت خصوصــی اســت کــه مقــر 
آن در ژنــو اســت. ایــن شــرکت نمونــه ای کامــل، مــاژوالر 
 Safe .و شــفاف مرکــز داده )دیتــا ســنتر( ارائــه مــی دهــد
ــن  ــدا ای ــتری دارد. در ابت ــش از 120 مش ــون بی Host اکن
ــای  ــازمان ه ــن س ــی و همچنی ــش مال ــا از بخ ــتری ه مش
ــی از  ــرکت های ــد. ش ــی بودن ــد ملیت ــی و چن ــن الملل بی
ــه  ــداوم ب ــور م ــه ط ــر ب ــال حاض ــر در ح ــای دیگ بازاره

ــه مــی شــوند. ــگاه مشــتری اضاف پای
ــی از دی ان  ــودن بخش ــترس ب ــت و در دس ــر امنی حداکث
ــنتر(  ــا س ــز داده )دیت ــام مراک ــت. تم اِی Safe Host اس
و  اطمینــان  قابلیــت  ماننــد  Safe Host در مــواردی 
ــرآورده  ــات را ب ــی از الزام ــد باالی ــی، ح ــت دسترس قابلی
ــبی  ــی مناس ــای امنیت ــن ه ــد. Safe Host تضمی می کن
ــق  ــا ســنترها( مطاب ــز داده )دیت ــد. مراک ــی ده ــه م را ارائ
گواهــی   27001  ISO و   9001  ISO اســتانداردهای  بــا 
شــده انــد. آنهــا مطابــق بــا دســتورالعمل هــای مؤسســه 
ــد  ــتریان می توانن ــتند. مش ــوئیس FINMA هس ــی س مال
ــن  ــا در ای ــس خط ــه تلوران ــد ک ــل کنن ــان حاص اطمین
حالــت صفــر اســت و نیــاز نیســت داده هــای خــود را بــه 

ــپارند. ــه ای بس ــات حرف ــدگان خدم ــه دهن ارائ
در مرکــز داده )دیتــا ســنتر( Gland، داده هــا از دو اتــاق 
ــذاری  ــای دارای کدگ ــل ه ــته کاب ــق دس ــه از طری جداگان
ــوند.  ــی ش ــل م ــرور منتق ــای س ــاق ه ــه ات ــی ب رنگ
ــرق  ــرژی و تأمیــن ب خنــک کننــده، حفاظــت از آتــش، ان
ــی  ــای م ــه ج ــاق جداگان ــدام در دو ات ــر ک ــراری و ه اضط
گیرنــد. سیســتم هــای خنــک کننــده هــر کــدام شــامل 
چهــار گــروه مــی شــوند. هــر یــک از ایــن گــروه هــا مــی 
تواننــد ســطح یــک ice-rink را خنــک کننــد. سیســتم 
ــای  ــمت ه ــز در قس ــش نی ــت از آت ــرای حفاظ ــروژن ب نیت

ــود. ــی ش ــب م ــاختمان نص ــه س جداگان
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اخبار

شرکت آر اند ام )R&M( ارائه دهنده کابل های محافظ در برابر آتش در سراسر جهان

محافظت در برابر آتش
در سراسر جهان

هنگامــی کــه در یــک ســاختمان آتــش ســوزی اتفــاق می افتــد، حالــت ارتجاعــی و انعطــاف پذیــری کابــل اهمیــت زیــادی پیــدا 
ــه  ــان ارائ ــر آتــش در سراســر جه ــی در مــورد محافظــت کابل هــا در براب ــد ام )R&M( در حــال حاضــر اطالعات ــد. آر ان می کن

می دهــد. 

ــده  ــم کنن ــتفاده از تنظی ــا اس ــفارش ب ــگام س هن
ــک  ــل ی ــر تحوی ــه ه ــد ام )R&M(، ب ــن آر ان آنالی
ــه کالس  ــوط ب ــات مرب ــا اطالع ــی ب ــب اضاف برچس
ــن یعنــی مشــتریان مــی  آتــش داده مــی شــود. ای
ــا را  ــوالت آن ه ــت محص ــض دریاف ــه مح ــد ب توانن
چــک کننــد تــا مطمئــن شــوند کــه الزامــات آن هــا 

ــت. ــده اس ــت ش رعای

مشــتریانی کــه از آر انــد ام )R&M( کابــل ســفارش 
مــی  دهنــد، مــی تواننــد مطمئــن باشــند کــه ایــن 
ــی  ــرآورده م ــا را ب ــی اروپ ــن ایمن ــوالت قوانی محص
کننــد. بدیــن ترتیب در سراســر جهــان، ســازندگان، 
برنامــه ریــزان و نصابــان مــی تواننــد ایمنــی 
ــخت گیرانه  ــای س ــا معیاره ــق ب ــاختمان را مطاب س
و تصویــب شــده تعریــف کننــد. رفتــار ارتجاعــی و 
ــل هــا در هــر  اســیدیته مــواد تشــکیل دهنــده کاب

ــت. ــده اس ــف ش ــورد تعری م
کشــورها، شــهرها و مناطــق دارای مقــررات مختلــف 
و گاهــًا ســختگیرانه تری در زمینــه محافظــت در 
برابــر آتــش هســتند. ایــن قوانیــن محلــی همیشــه 

ــد ام  ــرای آر ان ــکل ب ــن ش ــل تری ــن و کام در آخری
ــل  ــن دلی ــه همی ــتند. ب ــترس نیس )R&M( در دس
ــفارش دادن  ــل از س ــه قب ــت ک ــده اس ــه ش توصی
ــط  ــده توس ــالم ش ــخصات اع ــد و مش ــق کنی تحقی
ــی  ــررات محل ــا مق ــد ام )R&M( را ب ــرکت آر ان ش
مقایســه کنیــد. کارمنــدان فــروش و مشــاوران فنــی 
ــه  ــا ب ــتند ت ــتاق هس ــواره مش ــتریان هم ــه مش ب
مشــتریان کمــک کننــد. عــالوه بــر ایــن، اطالعــات 
ــد  ــرکای آر ان ــط ش ــی، توس ــررات محل ــورد مق در م
ــود  ــتاده می ش ــرکت فرس ــن ش ــرای ای ام )R&M( ب
تــا داده هــا و اطالعــات محصــوالت تکمیــل شــود و 
از انطبــاق آن هــا بــا ایــن مقــررات اطمینــان حاصــل 

شــود.

ــه  ــاختمانی اتحادی ــح س ــررات مصال ــوئیس مق در س
 EN 50575 ــه ــوط ب ــا )CPR( و اســتاندارد مرب اروپ
از ســال 2017 بــه اجــرا درآمــده اســت. آنهــا 
تصریــح مــی کننــد کــه کابــل هــای داده، کــم ولتــاژ 
ــند.  ــته باش ــی داش ــان خاص ــد نش ــی بای و مخابرات
همچنیــن جزئیــات مربــوط بــه طبقــه بنــدی 
ــر آتــش، شــماره اعــالم عملکــرد  محافظــت در براب
ــه شــود. )DOP( و عالمــت CPR CE نیــز بایــد ارائ
ــن الزامــات را در  ــز ای ــد ام )R&M( نی شــرکت آر ان
سراســر جهــان بــرآورده مــی ســازد. از ابتدای ســال 
 EN مطابــق بــا مشــخصات )R&M( 2018، آر انــد ام
ــر  ــی و فیب ــب مس ــای نص ــل ه ــام کاب 50575، تم
ــترس  ــی در دس ــازار جهان ــه در ب ــوری )FO( ک ن
هســتند، نشــان دار شــده انــد. در کاتالــوگ آنالیــن، 
مشــتریان مشــخصات و تعریفــات کالس هــای آتــش 
ــول  ــر محص ــار ه B2ca، Cca، Dca و Eca را در کن
خواهنــد یافــت. کابــل هــا را مــی تــوان بــا توجــه به 
ایــن کالس هــا انتخــاب کــرد. برگــه هــای راهنمــا و 
DoPهــا در صــورت نیــاز بــه صــورت دیجیتالــی در 

دســترس هســتند. 
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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
تخریــب شــود، در فضــا جــدا می شــوند. یکــی از ذرات بــه 
گیرنده فـرسـتاده مـی شـود و دیـگری در مـسیر انـتـقال 
ــه  ــتنده اضاف ــه فرس ــود ب ــی خ ــات کوانتوم ــا اطالع ب
می شود. مـطابـــق با قـوانـــین فـــیزیک کـوانـتـومـــی، 
حـالـــت ذرات درهـــم از راه دور، در یــک فرآینــد انــدازه 
گیــری در فـرســـتنده بالفاصلــه و بــه صــورت خـــودکار 
ــتقیم  ــاط مس ــچ ارتب ــر هی ــی اگ ــود، حت ــی ش ــف م تعری
ــدازه  بیــن دو ذره وجــود نـــداشته باشــد. نتیجــه ایــن ان
ــود. ــل می ش ــده منتق ــه گیرن ــول ب ــور معم ــه ط ــری ب گی

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 Richard Feynman هـــموار ســازد. اولــین 
دیـــدگاه امـــکان دســـت کاری اتـــم  های خـــاص اســت 
ــوژی  ــا آن را نـانوتـکنولـ ــروز م )1959Feynman (. امـ
ــه توســط بســیاری  می نامـیـــم. یـــک تـکنـولـــوژی ک
از طـــرفداران تـکنولـــوژی به عـــنوان یـــکی از هـیجان 
ــت.  ــده اس ــی ش ــده معرف ــای آین ــن تکنولوژی ه انگیز تری
دومـــین دیـــدگاه شـــاید هـــیجان انگیــز تــر باشــد. این 
دیـدگـاه کـوانـتـوم کامـپیوتر نـامـیده مـی شـود ) 1981 
ــه جــای  Feynman(. ایــن تـکنولـــوژی قـــادر اســت ب
پـــردازش بـــیت بـــه بـــیت که در کامپیوتر های کالسیک 
انـــجام می شــود، ســطوح کوانتومــی بســیاری را کــه بیــت  
هــای کوانتومــی یــا qubits نامیــده می شــود، بـــا هـــم 
پــــردازش کنـد. بـه کـــمک آن مـی تـــوانیم مـشکالتی 
ــتفاده  ــورد اس ــی م ــرای ابررایانه های ــم ب ــنوز ه ــه هـ را ک
ــی و  ــات آب و هوای ــی، تحقیق ــت شناس ــک، زیس در فیزی

ــم.   ــل کنی ــتند ح ــده هس ــیار پیچی ــق بس ــر مناط دیگ

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
ــای  ــا qubit ه ــای کوانـــتومی ی ــیت  ه ــن نـــوع از بـ ای

موفقیت
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موفقیت

ارتباطــات NTT یــک شــرکت تابعــه از Nippon Telegraph and Telephone )NTT( اســت کــه بزرگتریــن شــرکت 
ت برا مخا

در ژاپن و یکی از بزرگترین شرکت های دنیا می باشد.
این شـرکت که مقر آن در توکیو ژاپـن است، با شـعبه های تابعه و دفاتر مختـلف در بـیش از 40 کـشور جهان، طیف

ــه می کنــد. ایــن راهکارهــا شــامل  ــی )ICT( را ارائ ــه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات جهان گســترده ای از راهکارهــای نوآوران
خدمــات ابــری، شــبکه و امنیــت اســت.

پروژه پیاده سازی FTTH در شهر فالویل 

شــهرداری فالویــل )Flawil( کــه در شمال شــرقی ســوئیس واقــع اســت و جمعیتــی در حــدود 10 هــزار نفــر دارد، مســیر مشــخصی 
را در عصــر گیگابیــت انتخــاب کــرده اســت. خدمــات شــهرداری فالویــل بــا اســتفاده از راه حــل R&M )ار انــد ام( بــرای یــک شــبکه 

فیبــر نــوری مســتقلی را ایجــاد کــرده اســت کــه طیــف وســیعی از امکانــات را فراهــم می کنــد.

تصمیــم نهایــی گرفتــه شــده اســت. در مــاه مــارس 
ــل  ــهر فالوی ــاکنان ش ــام س ــا تم ــال 2012، تقریب س
ــه نفــع یــک ســاختار شــبکه مســتقل، یکپارچــه  ب
ــل  ــهر فالوی ــد. ش ــری FTTH رای داده ان و سرتاس
ــترده  ــه گس ــر عرض ــت منتظ )Flawil( نمی خواس
فیبــر نــوری بــرای اپراتورهــای عمــده شــبکه باشــد، 
امــا تصمیــم گرفتــه بــود تــا مســئولیت امــور خــود 

ــر عهــده بگیــرد. را ب
بخــش   ،TBF( Technische Betriebe Flawil(
عملیــات فنــی شــهرداری می باشــد کــه مســئولیت 
ــا انتهــای ســال  ــه عهــده دارد. و ت ــروژه را ب ــن پ ای

ــود ــه ش ــتی ارائ ــال بایس ــدود 5000 اتص 2018، ح

ODF استفاده از ظرفیت
چندیــن عامــل باعــث شــده اســت کــه TBF چنــد 
مــاه پیــش از زمــان برنامه ریــزی خــود ایــن پــروژه 

را تکمیــل کنــد. ایــن عوامــل عبارتنــد از:
تجربــه،  و  تخصــص  حرفــه ای،  برنامه ریــزی 
ســازمان دهی بــی نقــص پــروژه و سیســتم های 

مناســب. کابل کشــی 
ــت  ــوان پل ــه عن ــی R&M ب ــز ODF از کمپان تجهی
فــرم توزیــع کننــده در ایــن پــروژه مــورد اســتفاده 
قــرار می گیــرد. در واقــع می تــوان گفــت کــه 
ــه  ــز توج ــن تجهی ــاژوالر ای ــی م ــت و طراح ظرفی
ــب کــرده اســت. ــه خــود جل کارشناســان TBF را ب

از اواســط ســال 2018، تمــام ســاختمان های فالویــل 
بــه اتصــاالت FTTH متصــل خواهنــد شــد کــه هــر 
یــک دارای چهــار فیبــر می باشــند و طیــف وســیعی 
ــد.  ــار می گذارن ــده در اختی ــرای آین ــات را ب از امکان
ــا اســتفاده از  بدیــن ترتیــب TBF شــبکه خــود را ب
ــه  ــت. ارائ ــرده اس ــی ک ــوری طراح ــر ن ــکار فیب راه
دهنــدگان خدمــات ارتباطــی مختلــف، بســتر فیبــر 
ــه  ــنهادات مربوط ــد و پیش ــی دهن ــاره م ــوری اج ن

خــود را بــه شــبکه محلــی ارائــه مــی دهنــد.
ــال  ــه از س ــن منطق ــی در ای ــات عموم ــش خدم بخ
ــر  ــی فیب ــال داخل ــن اتص ــه اولی ــی ک 1992 هنگام

نــوری را راه انــدازی کــرد بــا ایــن نــوع کابل کشــی 
آشــنا بــود. ایــن ارتبــاط بــرای تبــادل اطالعــات بین 
دو ســایت مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. بــه تدریــج 
ســایر مســیرهای فیبــر نــوری بــرای کنتــرل تامیــن 
ــتون  ــه زودی دو س ــد. ب ــب ش ــرق نص گاز، آب و ب
ــه  ــک حلق ــت - ی ــود داش ــا وج ــرات در آن ج فق

ــی. ــه جنوب ــک حلق ــمالی و ی ش

در اوایــل TBF، شــبکه محلــی فیبــر نــوری را 
ــران خارجــی، از جملــه شــبکه ارتباطــی  بــرای کارب
 canton of St. Gallen( ــهرداری های ــات و ش مقام
 GAS & داد.  قــرار  اســتفاده  مــورد   )Kom SG
COM AG، ارائــه دهنــده اتصــاالت فیبــر نــوری بــا 
ــای  ــن فیبره ــوده و همچنی ــاال ب ــی ب ــای امنیت نیازه

ــد. ــاره می ده ــتفاده را اج ــورد اس م

شروع عملیات و سرمایه گذاری
ــد  ــال 2011 ص ــه TBF در س ــن ک ــا ای ــان ب همزم
ــه  ــت، وارد عرص ــن می گرف ــود را جش ــالگی خ س
ــت  ــا اینترن ــش FTTH ب ــود. پوش ــده ب ــدی ش جدی
ــود  ــده ب ــه ش ــل ارائ ــرای فالوی gigabit-speed ب
ــش از 10،000  ــرای بی ــی ب ــل توجه ــت قاب ــه مزی ک

ــد. ــوب می ش ــه محس ــن منطق ــاکن ای س
ــش از 10  ــا بی ــه ت ــود ک ــم ب ــرکت مصم ــن ش ای

ــروژه TBF )ســمت چــپ( و  ــر پ Andreas Lämmlin مدی

Thomas De Steffani از R&M ســوییس )ســمت راســت(
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ــذاری  ــرمایه گ ــود س ــرای خ ــک ب ــون فران میلی
 )Andreas Lämmlin( ــن ــاس الملی ــد. آندری کن
ــی از  ــن یک ــد: »ای ــروژه TBF می گوی ــت پ سرپرس
ــان  ــز را خودم ــه چی ــا هم ــت. م ــا اس ــای م USP ه
ــس  ــه نف ــاد ب ــهروندان اعتم ــم و ش ــام می دهی انج
ادامــه می گویــد:  در  بیشــتر می کننــد«  را  مــا 
»مــا زودتــر از زمــان برنامــه ریــزی شــده بــه ســود 
ــتری ها  ــاز مش ــه نی ــدا ب ــا از ابت ــرا م ــیم، زی می رس

پرداخته ایــم.«

مشتریان متعدد - شریک قوی
ــتفاده از دو  ــا اس ــود را ب ــتری خ ــان مش TBF اطمین
شــبکه محلــی تلویزیــون کابلــی حفــظ کرده اســت. 
در نتیجــه امــکان دسترســی آســان بــه بســیاری از 
اطالعــات مســکونی داده شــد. زیرســاخت کواکســی 

توســط کابــل کشــی فیبــر نــوری جایگزیــن شــد.
ــن ایجــاد  ــه یــک شــبکه قدیمــی جایگزی ــن ک  »ای
ــاختار  ــک س ــه ی ــت ک ــن اس ــر از ای ــود بهت ش
ــه  ــی را ب ــی خاص ــار اساس ــن ب ــود. ای ــه ش اضاف
ارمغــان مــی آورد.« خالصــه ای از ســخنان آندریــاس 

ــه  ــت ک ــر اس ــترکین، بهت ــرای مش .Lämmlin ب
می تواننــد خدمــات بــه عنــوان بســیاری از خدمــات 
ــبکه  ــک جش ــکل ی ــه ش ــتاندارد، و ب ــک اس را از ی

ــد. ــت کنن ــد دریاف ــوری جدی ــر ن فیب
ــر ایــن، ســوییس کام )Swisscom( یکــی  عــالوه ب
از شــرکای قدرتمنــد TBF شــد: Swisscom دو 
ــتفاده  ــه اس ــر خان ــرای ه ــر را ب ــار فیب ــر از چه فیب
ــودش را  ــبکه FTTH خ ــت ش ــد و الزم نیس می کن
ــتفاده  ــه اس ــه، ب ــد. بلک ــدازی کن ــل راه ان در فالوی
ــک  ــاخت آن کم ــی زیرس ــن مال ــت و تامی از ظرفی

می کنــد.

 OTO به عنوان رابط ناحیه خدمات

ــک  ــامل ی ــوری Redundant ش ــر ن ــبکه فیب ش
حلقــه بــا چهــار POP و 26 ایســتگاه فرعــی اســت. 
ــتگاه ها  ــن ایس ــکل از ای ــتاره ای ش ــی س ــل کش کاب
ــام  ــرکت ها انج ــکونی و ش ــاختمان های مس ــه س ب
فیبــر  کابل هــای  از  TBF مســیرهایی  می شــود. 
ــا  ــد ی ــذاری می کن ــه جایگ ــر خان ــرای ه ــوری ب ن
ــتفاده  ــود اس ــای موج ــکان از کانال ه ــورت ام در ص
 TBF ــط ــی توس ــی محل ــان الکتریک ــد. نصاب می کن
ــه  ــری ناحی ــط کارب ــا راب ــد ت ــده ان ــوزش دی آم
ــا  ــه OTO ی ــا هم ــن ه ــد. ای ــب کنن ــات را نص خدم
 R&M کمپانــی Optical Termination Outlet

ــوارد  ــی از م ــد. یک ــکیل می دهن ــد ام( را تش )ار ان
ــل  ــه دلی ــن OTO ب ــی، همی ــرکای محل ــی ش انتخاب
نصــب آســان آن اســت. TBF تجهیــزات دیگــری را 
ارائــه نمی دهــد. و همیــن امــر موجــب شــده اســت 
ــند.  ــخص و ارزان باش ــدار، مش ــاخت ها پای ــا زیرس ت
مشــترکان و یــا صاحبــان خانــه، زیرســاخت داخــل 
ــا ایــن سیســتم ســازگار می کننــد  ســاختمان ها را ب

ــد. ــرار می کنن ــا OTO برق ــات را ب و ارتباط

عــالوه   :  R&Mfoxs سیســتم  بــا  توزیــع  مرکــز 

کابــل  میکــرو  کیلومــرت   311.5 مــوارد،  دیگــر  بــر 

کیلومــرت   35.5 همچنیــن  و  رشــته  الــی72   12 بــا 

ــد. ــتفاده ش ــته اس ــی576 رش ــا 288 ال ــدر ب ــل فی کاب

نقطــه اتصــال ناحیــه خدمــات: ODF splice module از 

R&M کمپانــی

مراکز توزیع
راهــکار ODF R&Mfoxs بــه صــورت فشــرده، مــاژوالر 
و بــا مقــرون بــه صرفــه تریــن هزینــه، در مراکــز توزیــع 
ــتفاده  ــع اس ــز توزی ــی مراک ــای فرع ــتگاه ه POP و ایس
ــورد  ــرات م ــتون فق ــدا در س ــا ابت ــود. ODF ه می ش
ــه  ــه ب ــا توج ــس از آن ب ــد و پ ــرار گرفتن ــتفاده ق اس
ــن  ــد کــه همــه ای ناحیــه توســعه، گســترش پیــدا کردن
 pay as( » !ــا رشــد کنــی ــه کــن ت ــا اصــل »هزین هــا ب

you grow( مطابقــت دارد.
بــا  جدیــد  جایگذاری هــای  از  باالیــی  حجــم 
ــتون  ــا س ــدند ت ــب ش ــتاندارد ترکی ــای اس جایگذاری ه
فقــرات بــه طــور مشــخصی از مشــترکین جــدا باشــد و 
در عیــن حــال هزینــه صــرف شــده بــه حداقــل برســد.
ــتیابی  ــرای دس ــر R&Mfoxs ب ــای انعطاف پذی ماژول ه
ــا  ــتگاه هایی ب ــه در ایس ــواری بهین ــای دی ــه راه حل ه ب
ــی از  ــه برخ ــده اند، ک ــتفاده ش ــف اس ــای مختل اندازه ه

آن هــا فضــای محــدودی دارنــد.

»ظرفیت و طراحی ماژوالر ODF از کمپانی R&M ما را متقاعد کرد.«
TB Flawil مدیر پروژه ،Andreas Lämmlin
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موفقیت

راه حل های آینده نگر برای بزرگترین شبکه اداری هلند
BAM، SPIE و R&M شبکه ای برای اداره دولتی آینده ایجاد کردند. 

ــه  ــت ک ــی نیس ــا دلیل ــی تنه ــت آموزش ــودن کیفی ــاال ب ب
دانــش آمــوزان مــی خواهنــد در دانشــگاه کالیفرنیــا ادامه 
تحصیــل بدهنــد. ایــن دانشــگاه در خــط ســاحلی جنــوب 
ــه  ــرار گرفت ــتا ق ــهر ایسالویس ــی ش ــا در نزدیک کالیفرنی
ــانتاباربارا و 100  ــمال س ــر( ش ــل )16 کیلومت ــت، 8 مای اس
مایــل )160 کیلومتــر( شــمال لــس آنجلــس. 413.6 هکتــار 
ــگیرترین  ــن و نفس ــی از زیباتری ــگاه در برخ ــن دانش زمی
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــاحلی در کالیفرنی ــای س ــط ه خ
ــک  ــه در ی ــنی دارد ک ــاحل ش ــش از 10 س ــگاه بی دانش
رانندگــی 15 دقیقــه ای مــی تــوان بــه آن دسترســی پیــدا 
ــبانه  ــی ش ــانتاباربارا زندگ ــه در س ــن منطق ــرد و در ای ک

ــه چشــم مــی آیــد. ــر از قبــل ب بیــش ت

ــاختی  ــکالت زیرس ــا مش ــا ب ــگاه کالیفرنی ــه دانش محوط

ارتباطــی متعــددی رو بــه رو بــود. فضاهــای بســیاری پــر 
ــدی  ــاق جدی ــد و ات ــرق )conduit( بودن ــای ب ــه ه از لول
ــگاه  ــتند. خواب ــود نداش ــی وج ــای اضاف ــل ه ــرای کاب ب
ــس از راه دور  ــک پردی ــده و ی ــیس ش ــازه تاس ــای ت ه
ــارج از  ــه در خ ــری( ک ــدازه گی ــد  ان ــی )واح 33 جریب
محوطــه اصلــی دانشــگاه قــرار گرفتــه بودنــد هــم وجــود 
ــود کــه امــالک  داشــتند و همیــن مســاله باعــث شــده ب
مربــوط بــه دانشــگاه از نظــر جغرافیایــی بســیار پراکنــده 
ــی  ــای خال ــر و فضاه ــی ت ــای قدیم ــاختمان ه ــند. س باش
موجــود قــرار شــده بــود کــه تبدیــل بــه ســاختمان هــای 
ــام  ــرای انج ــود. ب ــجویان ش ــگاه دانش ــی و خواب آموزش
ــاز،  ــورد نی ــد م ــای بان ــن پهن ــی و تامی ــات ارتباط خدم
ــوری در  ــای فیبرن ــاخت ه ــه زیرس ــاز ب ــگاه نی ــن دانش ای
ــاختمان  ــه س ــای راه دور و محوط ــس ه ــن پردی ــل ای مح
هــا داشــت. ایــن اتصــاالت بایــد بــه یــک شــیوه منطقــی 

ــد. ــی ش ــت م مدیری

آر انــد ام )R&M( بــا واحد IT ایــن دانشــگاه وارد همکاری 
شــد تــا ایــن مشــکل را بــا کمــک هــم حــل کننــد. پنــل 
 Splice( 4 یونیــت بــا کارتریــج هــای جــوش RDS
Cartridges( یــک پلتفــرم خــوب و مــورد اعتمــاد بــرای 
ــای  ــج ه ــود. کارتری ــوری ب ــر ن ــه فیب ــوط ب ــات مرب خدم
ــربندی  ــای س ــز و راهکاره ــوش تمی ــات ج ــوش، عملی ج

ــر  ــه کارب ــاوری ب ــن فن ــد. ای ــی دهن ــه م ــبی را ارائ مناس
ــم  ــدی را ه ــات جدی ــه خدم ــد ک ــی ده ــکان را م ــن ام ای
بــه پنــل هــای بــا ظرفیــت موجــود اضافــه کنــد. دانشــگاه 
کالیفرنیــا از طراحــی کاربرپســند RDS  4 یونیــت اســتفاده 
کــرد کــه عــالوه بــر قــدرت بــاال امــکان انعطــاف پذیــری 

بســیار بــاال را هــم بــرای آن هــا فراهــم مــی کــرد.

ــون  ــای ریب ــل ه ــه از کاب ــت ک ــم گرف ــگاه تصمی دانش
ــا  ــد ت ــتفاده کن ــدن اس ــل رول ش ــون قاب ــی و ریب معمول
بتوانــد میــزان اســتفاده از فیبــر را در محــل انجــام 
ــگ  ــاند. پچین ــن برس ــزان ممک ــترین می ــه بیش ــروژه ب پ
ــا تراکــم بــاال یکــی از ملزومــات اســتفاده  )patching( ب
از ایــن تکنولــوژی بــود. دانشــگاه کالیفرنیــا در نظــر دارد 
ــرد  ــای منف ــان ه ــتن جری ــگ MTP و شکس ــا از پچین ت
بــا اســتفاده از پــچ پنــل slave لــود شــده بــا MPO بــه 

UCSB )دانشــگاه کالیفرنیــا، ســانتاباربارا( یــک از دانشــگاه هــای آمریکاســت کــه هــر ســاله 
بیشــترین متقاضــی را بــرای تحصیــل دارد. ایــن دانشــگاه در ســال 2016 بــه عنــوان 
ــود. ایــن دانشــگاه  ــا انتخــاب شــده ب هشــتمین دانشــگاه ایالــت متحــده و 24 دانشــگاه دنی
همچنیــن بــه عنــوان یــک دانشــگاه آیــوی عمومــی شــناخته مــی شــود کــه بــه ایــن معنــی اســت 
کــه دانــش آمــوزان آن مــی توانســتند در لیــگ ورزشــی آیــوی )کــه متشــکل از تیــم هــای 

ــد. ــرآوازه شــمال آمریکاســت( شــرکت کنن ورزشــی 8 دانشــگاه پ

)R&M( راهکار آر اند ام
Sliding Chassis Patch & Splice Panel 4RU•

•Splice Cartridge LC/UPC SM Duplex با شاتر 
داخلی و فیبر ریبون
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اخبار

FO Field کانکتورهای فیرب نوری

نســل دوم کانکتورهــای فیبــر نــوری field قابــل ســربندی، FO Field بــه بیشــتر انــواع کابــل هــا متصــل مــی 

 FO Field مونتــاژ راحــت تــری دارد. ایــن کانکتــور در ژوئــن 2018 بــه عنــوان )R&M( شــود. آر انــد ام

2.0 روانــه بــازار شــده اســت.

ــر  ــور فیب ــک کانکت ــد ام )R&M( ی ــش، آر ان ــال پی ــه س س

ــه  ــور FO Field روان ــام کانکت ــه ن ــربندی ب ــل س ــوری قاب ن

ــی  ــوب م ــه محس ــن زمین ــی در ای ــه انقالب ــرد ک ــازار ک ب

ــه فــرد  شــد. از آن زمــان، مزایــای فنــی، قابلیــت منحصــر ب

در مدیریــت و رســیدگی و ویژگــی هــای انتقــال نــوری 

ــیاری از  ــا را در بس ــا، ارزش آن ه ــن کانکتوره ــته ای برجس

پــروژه هــا ثابــت کــرده اســت. تجربــه عملــی در پــروژه هــا و 

بازخوردهــای شــرکا باعــث ایجــاد انگیــزه و اشــتیاق در تیــم 

ــرای  ــتقر در Wetzikon، ب ــد ام )R&M( مس ــعه آر ان توس

 FO Field 2.0 .ــت ــده اس ــتر FO Field ش ــعه بیش توس

نتیجــه ایــن انقــالب اســت. ایــن بــدان معناســت کــه حتــی 

ــن  ــار ای ــوند. در کن ــر ش ــد بهت ــی توانن ــوب م ــای خ چیزه

مــوارد، آر انــد ام )R&M( بــه دنبــال اهــداف بلندپروازانــه ای 

بــرای دســتیابی بــه ســازگاری بــا انــواع کابــل اســت. ایــن کار 

در واقــع بــا راهــکار فعلــی امــکان پذیــر نبــود. انــواع کابــل 

هــای مختلــف امتحــان شــده انــد تــا گیــردار بــودن و محکــم 

ــوارد،  ــی م ــود. در بعض ــت ش ــال FO Field ثاب ــودن اتص ب

ــخیص داده  ــدیدی تش ــف ش ــر تضعی ــال، مقادی ــد از اتص بع

ــر  ــا باف ــای ب ــورد فیبره ــژه در م ــه وی ــف ب ــن تضعی ــد. ای ش

ــده از  ــاخته ش ــت س ــک ژاک ــی و دارای ی ــخت 900 میکرون س

پلــی اتیلــن بــا تراکــم بــاال )HDPE( وجــود داشــت. روکــش 

پالســتکی ایــن کابــل هــا پــس از مدتــی از نقطــه ســربندی 

ــا FO Field، پیــچ خــورده و شــکل ظاهــری اولیــه  شــده ب

خــود را از دســت مــی دهند.کارشناســان ایــن تغییــر شــکل 

ــی  ــای مکانیک ــد. باره ــتیک می دانن ــان پالس ــی از جری را ناش

ــان شــوند. ــن جری ــد باعــث ای ــی مــی توانن و دمای

ــر خنثــی  ــود کــه ایــن اث هــدف از توســعه دپارتمــان ایــن ب

شــود کــه تیــم آر انــد ام )R&M( بــا موفقیــت بــه آن دســت 

یافــت. اکنــون کانکتــور را مــی تــوان بــه تعــداد بیشــتری از 

ــرد. ــل ک ــا متص ــواع کابل ه ان

تثبیت کابل و هسته
ــود  ــتن )clamping( خ ــرای نگهداش ــا ب ــکار تنه ــن راه ای

کابــل نیســت بلکــه در واقــع شــامل نگهداشــتن هســته کابــل 

ــه  ــت ک ــه ای اس ــامل شیش ــته ش ــن هس ــود. ای ــی ش ــز م نی

 )R&M( ــد ام ــت. آر ان ــر اس ــا دوام ت ــیار ب ــتیک بس از پالس

روشــی را بــرای تثبیــت هســته  ایجــاد کــرده اســت کــه در 

واقــع بــدون تحــت تنــش قــرار دادن هســته عمــل می کنــد 

ــه مــی دهــد. و همچنــان عملکــردی 100 درصــدی ارائ

در ایــن روش نگهداشــتن )clamping( کابــل بیشــتر بهینــه 

ــت  ــک موقعی ــا ی ــر تنه ــال حاض ــت. در ح ــده اس ــازی ش س

ــاژ  ــه مونت ــود دارد ک ــتن )clamping( وج ــرای نگهداش ب

ــازی  ــمندانه دوف ــتن هوش ــد. نگهداش ــی کن ــر م ــاده ت را س

ــدم  ــک ق ــی FO Field 1.1، ی ــین یعن ــل پیش ــل در نس کاب

ــا  ــود. ام ــل ب ــر روی کاب ــار ب ــش فش ــتای کاه ــع در راس قاط

ــخیص  ــی تش ــه راحت ــوان ب ــی ت ــه نم ــه همیش ــن زمین در ای

داد کــه کــدام فــاز- فــاز اول یــا دوم- بایــد مــورد اســتفاده 

ــک  ــل FO Field 2.0 دارای ی ــن دلی ــه همی ــرد. ب ــرار گی ق

ــت. ــتن )clamping( اس ــت نگهداش موقعی

اتصال به انواع دیگر کابل
  SC- 2018  - در ابتــدا کانکتورهــایFO Field از مــاه ژوئــن

butterfly cableهــا )کابــل هایــی هســتند کــه در قســمت 
ــد(  ــکل دارن ــه ای ش ــده پروان ــک زائ ــور ی ــه کانکت ــال ب اتص

ــوع  ــک ن ــور، ی ــن منظ ــرای ای ــد داد. ب ــش خواه ــز پوش را نی

کانکتــور اصــالح شــده کــه کامــاًل بــرای طراحــی خــاص کابــل 

مناســب اســت، وجــود دارد. پروفیــل butterfly cableهــا 

بــه طــور قابــل مالحظــه ای بــا طراحــی کابــل کالســیک دارای 

تســکین فشــار شیشــه متمایــز اســت.

 FO ــوری ــر ن ــور فیب ــه کانکت ــی ک ــه ای در حال ــاف شیش الی

Field 2.0 در حــال مونتــاژ شــدن اســت. ایــن یعنــی هســته 
داخلــی ســیم نمــی توانــد حرکــت کنــد یــا پیچیــده شــود. 

یــک sleeve )هســته داخلــی کانکنتورهــا و آداپتورهــا کــه 

ــز  ــه چی ــزی هم ــتند( فل ــا PhBr هس ــوع zirconia ی از ن

نگــه مــی دارد.

 

ــل را  ــاالت کاب ــه اتص ــن مجموع ــد ام )R&M( همچنی آر ان

ــاحی  ــره تمس ــه آن گی ــر ب ــت. در حاض ــیده اس ــود بخش بهب

ــاف  ــتن الی ــه داش ــرای نگ ــره ب ــن گی ــود. ای ــی ش ــه م گفت

ــتفاده  ــورد اس ــور م ــاژ کانکت ــد مونت ــول فرآین ــه در ط شیش

ــد  ــی توان ــوری نم ــر ن ــی فیب ــن یعن ــرد. ای ــی گی ــرار م ق

ــچ  ــک پی ــروز ی ــه ام ــا ب ــود. ت ــده ش ــا تابی ــا ی جابه ج

مخصــوص )screw collar( بــرای نگهداشــتن الیــاف شیشــه 

اســتفاده مــی شــد. هنگامــی کــه sleeve )هســته داخلــی 

 PhBr ــا ــوع zirconia ی ــه از ن ــا ک ــا و آداپتوره کانکنتوره

ــا  ــه ج ــد جاب ــی توان ــر م ــود، فیب ــی ش ــده م ــتند( پیچی هس

شــود و بــه نوعــی باعــث میکروبندینــگ مــی شــود. آر انــد 

ــواع  ــرای ان ــل را ب ــد کاب ام )R&M( مجموعــه اتصــاالت جدی

ــد. ــی ده ــه م ــر ارائ ــی مت ــر 2 و 3 میل ــا قط ــای ب ــل ه کاب
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ترندها

ــد  ــه آرامــی در بازارهــای جدی ــوژی در حــال پیشــرفت اســت و ب ــر یــک تکنول کابل هــای دارای ریبــون فیب
پذیرفتــه می شــود. کابل هــای دارای ایــن تکنولــوژی از دهــه 1980 تــا کنــون تولیــد شــده انــد. در گذشــته 
ــاً توســط مشــتریان ژاپنــی و فعــاالن و  ــه نظــر می رســید ریبــون یــک پیشــنهاد تخصصــی اســت کــه عمدت ب
ــد  ــای بان ــرای پهن ــروز ب ــای ام ــرد. تقاض ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــوژی م ــه تکنول ــی در زمین ــاغالن اصل ش

ــوژی فیبــر ریبــون شــده اســت. ــال محــدود، موجــب اســتفاده بی ســابقه ای از تکنول بیشــتر و فضــای کان

ــتفاده از  ــا اس ــون ب ــر ریب ــای فیب ــل ه ــته کاب در گذش
ــت  ــا ضخام ــای ب ــه دارای فیبره ــطح ک ــای مس ــون ه ریب
ــی  ــد. طراح ــی ش ــاخته م ــد، س ــری بودن 250 میکرومت
هــا شــبیه بــه central loose tube یــا CLT بودنــد، ایــن 
ــراف  ــه اط ــتند ک ــی هس ــا دارای میکروداکت های ــل ه کاب
ــن  ــل ای ــده و از داخ ــده ش ــم پیچی ــه محک ــک قطع ی
ــک  ــا، ی ــچ کورده ــوند. پ ــی ش ــارج م ــا خ میکروداکت ه
ریبــون مســطح 250 میکرومتــری را کــه بــا الیــاف آرامیــد 
و ژاکــت PVC احاطــه شــده انــد، شــامل مــی شــوند. کابــل 
هــای ریبــون امــروزه بســیاری از ایــن طــرح هــای اثبــات 

ــد. ــی گذارن ــتراک م ــه اش ــده را ب ش

ــا و  ــال ه ــدود کان ــای مح ــی در فض ــه جوی صرف
ــوژن ــوش فی ــا ج ــوش دادن ب ــان ج زم

کابــل هــای ریبــون مزیــت هــای زیــادی نســبت بــه کابــل 
ــکان را  ــن ام ــا ای ــد. آن ه ــر دارن ــای loose tube فیب ه
ــر  ــی کوچکت ــالف خارج ــر غ ــه قط ــد ک ــی کنن ــم م فراه
ــر  ــود. قط ــام ش ــر انج ــریع ت ــوش س ــد ج ــده و فرآین ش
ــای  ــل ه ــا کاب ــد ت ــی ده ــازه م ــر اج ــی کوچکت خارج
ــت(  ــرو داک ــال )میک ــازن کان ــری در مخ ــتر و بلندت بیش
ــازه  ــر اج ــریع ت ــوش دادن س ــد. ج ــای بگیرن ــود ج موج
ــای  ــوب ه ــتری در چارچ ــای بیش ــا کاره ــد ت ــی ده م
زمانــی کوتــاه تــری تکمیــل شــود. بــرای مثــال: یــک تیم 
دونفــره ممکــن اســت فرآینــد جــوش 864 کابــل فیبــر و 
loose tube، خــارج از فضــای کابــل کشــی را در زمــان 3 

یــا 4 روز انجــام دهنــد. همــان تیــم فرآینــد جــوش کابــل 
ــام  ــد در 4 ســاعت انج ــی توان ــر را م ــا 864 فیب ــون ب ریب
دهــد. عــالوه بــر ایــن، ادغــام تــوده ای بــه قاعــده ای در 
ــل  ــرای اتصــال اورژانســی تــک کاب دنیــای ســیلیکونی، ب
ــل شــده اســت.  هــای فیبــرloose tube جــدا شــده تبدی

ــای  ــد فیبره ــی دهن ــام م ــوش را انج ــه کار ج ــرادی ک اف
آزاد را مــی گیرنــد، 12 عــدد از آنهــا را بــه صــورت ریبــون 
در کنــار یکدیگــر قــرار داده و بــه هــم متصــل می کننــد. 
 loose ــای ــل ه ــوش دادن کاب ــرای ج ــد ب ــن روش جدی ای
ــتری  ــازگاری بیش ــه س ــن ک ــک روش جایگزی ــه ی tube ب

ــل شــده اســت. ــا محیــط زیســت دارد تبدی ب

در  میکرومتــری   250 مســطح  ریبــون  فیبــر 
میکرومتــری  200 بــا  مقایســه 

ــری  ــای 250 و 200 میکرومت ــت ه ــاال ضخام ــکل ب در ش
کابــل فیبــر ریبــون بــا هــم مقایســه شــده و بــرای درک 
ــک  ــار ی ــا، در کن ــل ه ــوع کاب ــن ن ــاس ای ــری از مقی بهت

ــد. ــه ان ــرار گرفت ــکه ق س

ــاز  ــری نی ــوش کمت ــم ج ــه حج ــون ب ــای ریب ــوش ه ج
ــور  ــه ط ــی ب ــر 12 تای ــوش فیب ــد ج ــک فرآین ــد. ی دارن
قابــل توجهــی در ســینی جــوش متعلقــات کمتــری 
نســبت بــه 12 جــوش جداگانــه بــرای فیبرهــای تــک بــه 
 USA ST-08 ــوش ــینی ج ــد. س ــی ده ــاص م ــود اختص خ
آر انــد ام )R&M( 32 عــدد جــوش بــرای ریبــون هــای 12 

تایــی )384 فیبــر( یــا 48 جــوش فیبــر تــک را در خــود 
ــینی  ــن س ــون در ای ــتفاده از ریب ــد. اس ــی ده ــای م ج
ــای  ــود ج ــده را در خ ــوش ش ــر ج ــداد فیب ــان تع ــا هم ه
ــوش  ــا ج ــذاری شــده ب ــینی بارگ ــه در 8 س ــد ک ــی ده م
ــر  ــت باالت ــن ظرفی ــرد. ای ــی گی ــای م ــک ج ــای ت فیبره
ــر را  ــوش کوچکت ــه ج ــک محفظ ــتفاده از ی ــکان اس ام

ــد. ــی کن ــاد م ایج

ــل  ــق کاب ــل از طری ــر کاب ــی کوچکت ــر خارج قط
ــه  ــاس ب ــای غیرحس ــر ه ــده، فیب ــون رول ش ریب

ــدن ــم ش خ

ــوژی  ــک تکنول ــده )rollable ribbon( ی ــون رول ش ریب
ــکان را  ــن ام ــه ای ــت ک ــط NTT اس ــه توس ــعه یافت توس
ــای  ــد فیبره ــون مانن ــای ریب ــه فیبره ــد ک ــم می کن فراه
ــدگان  ــد کنن ــایر تولی ــد. س ــل کنن ــش loose عم ــا پوش ب
کابــل تکنولــوژی هــای مشــابه را توســعه داده انــد. 
ــکان  ــده )rollable ribbon( ام ــون رول ش ــوژی ریب تکنول
ــی  ــاد م ــر را ایج ــای فیب ــل ه ــم کاب ــدی متراک ــته بن دس
ــراف  ــی در اط ــل توجه ــتفاده قاب ــدون اس ــای ب ــد. فض کن
فیبرهــا، در کابــل ریبــون مســطح وجــود دارد. ریبــون رول 
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ــطح  ــون مس ــک ریب ــی ی ــای خارج ــکل فیبره ــده مش ش
ــه طرفیــن، تضعیــف باالیــی  را کــه هنــگام خــم شــدن ب
دارد، از بیــن بــرده اســت. اســتفاده از فیبرهایــی کــه بــه 
خــم شــدن حســاس نیســتند اجــازه مــی دهــد فیبرهــا 
ــته  ــد بس ــای جدی ــل ه ــل کاب ــی داخ ــور محکم ــه ط ب

ــوند. ــدی ش بن

v
ــر 200  ــله فیب ــر به ویس ــی کوچکت ــر خارج قط

میکرومتــری

ــا الیــاف 200 میکرومتــری،  ــا اســتفاده از فیبــر ریبــون ب ب
ــر  ــا قط ــای ب ــل ه ــد کاب ــی توانن ــل م ــازندگان کاب س
ــد. در  ــد کنن ــر بیشــتر تولی ــا تعــداد فیب ــر و ب کوچــک ت
ایــن کابــل هــا قطــر خارجــی فیبــر شیشــه ای همچنــان 
ــا  ــه ب ــی کــه در مقایس ــت در حال ــر اس 125 میکرومت
ــر  ــری دارای باف ــر 250 میکرومت ــای باف ــه ج ــم، ب قدی
ــر  ــک ت ــر کوچ ــای فیب ــتند. بافره ــری هس 200 میکرومت
ــا 30  ــا ب ــل ه ــه کاب ــد ک ــی کنن ــم م ــکان را فراه ــن ام ای
ــا همــان قطــر  تــا 40 درصــد فیبــر بیشــتر، در پکیجــی ب
ســاخته شــوند. هــر دو نــوع ریبــون هــای مســطح و رول 
شــده بــا فیبرهــای 200 میکرومتــری ســاخته مــی شــوند. 
ــتفاده از  ــا اس ــون را ب ــک ریب ــدگان ی ــی از تولیدکنن برخ
ــه  ــا محفظ ــری ب ــش 200 میکرومت ــای دارای پوش فیبره
ــا  ــل ه ــن کاب ــازند. ای ــی س ــری م ــر 250 میکرومت فیب
دارای عــرض ربیــون هــای 250 میکرومتــری هســتند کــه 
ــت  ــر اس ــر کمت ــای درون آن 50 میکرومت ــت فیبره ضخام
و ایــن ریبــون هــا ایــن امــکان را فراهــم مــی کننــد کــه 
ــای 250  ــون ه ــوص ریب ــر مخص ــتفاده از اسپالیس ــا اس ب

ــوند.  ــوش ش ــر ج ــه یکدیگ ــری ب میکرومت

ــا  ــروزی ب ــای ام ــون ه ــی از ریب ــوش خیل ــد ج فرآین
ــم  ــام متراک ــرهای ادغ ــت. اسپالیس ــراه اس ــکالتی هم مش
ــد  ــی دارن ــده های ــر نگهدارن ــی ت )mass fusion( قدیم
ــدازه  ــه ان کــه ممکــن اســت ریبــون هــای رول شــده را ب
ــده  ــد. ریبــون هــا در نگــه دارن کافــی محکــم نگــه ندارن
هــا مــی لغزنــد و بــرای فرآینــد جــوش مشــکالتی ایجــاد 
مــی کننــد. زیــرا انتهــای تمــام فیبرهــا مــوازی یکدیگــر 
نیســتند. در ایــن صــورت معمــوالً الزم اســت یــک 
ــا از یــک گیــره  ــه هــم بچســباند ی تکنســین آن هــا را ب
ــراز آن هــا، در طــول  ــرای نگهداشــتن هــم ت مکانیکــی ب
فرآینــد جــوش اســتفاده شــود. برخــی از تولیدکننــدگان 
ــا گیــره هــا و  ــدی را ب ــده هــای جدی اسپالیســر، نگهدارن
شــیارهای فیبــر تنــگ تــر توســعه داده انــد تــا لغــزش را 

ــانند. ــل برس ــه حداق ب

ــای  ــد گرم ــده جدی ــای رول ش ــادی از فیبره ــداد زی تع
زیــادی نیــاز دارنــد تــا ماتریــس ریبــون را از بیــن ببرنــد. 
اســتزیپرهای )جــدا کننده پوشــش کابــل( گرمایــی معموالً 
نیــاز بــه تنظیــم دارنــد تــا ریبــون هــای جدیــد را مدیریت 
کننــد. ریبــون هــای 200 میکرونــی مشــکل دیگــری را بــه 
ــرای  ــوص، ب ــر مخص ــک اسپالیس ــد. ی ــی آورن ــود م وج
ــک  ــا ی ــری ب ــر 200 میکرومت ــم فیب ــوژن متراک ــوش فی ج
محفظــه 200 میکرومتــری مــورد نیــاز اســت. شــیار هــای 
V شــکل و نگهدارنــده هــا 250 میکرومتــری بــا اسپالیســر 
ــد.  ــی کن ــاد م ــدی را ایج ــکل جدی ــم مش ــوژن متراک فی
ــون 250  ــه ریب ــری ب ــون 200 میکرومت ــوش ریب ــرای ج ب
ــاز  ــورد نی ــوص م ــده مخص ــک نگهدارن ــری ی میکرومت
ــک  ــا ی ــت ب ــری الزم اس ــای 200 میکرومت ــت. فیبره اس
ــن  ــوند. ای ــن اوت ش ــوازی ف ــری م ــه 250 میکرومت محفظ
ــن،  ــت. بنابرای ــر اس ــا گی ــت و پ ــروزه دس ــوژی ام تکنول

ــر 250  ــه از فیب ــد ک ــی کن ــه م ــد ام )R&M( توصی آر ان
میکرومتــری یــا 200 میکرومتــری از نقطــه ســربندی A تــا 

ــود. ــتفاده ش ــربندی B اس ــه س نقط

نتیجه گیری

آر انــد ام )R&M( معتقــد اســت کــه فیبــر ریبــون مشــهور 
خواهــد شــد و در آینــده قابــل پیــش بینــی میــزان تقاضــا 
ــد. Dan Hendrickson، مدیــر  ــرای آن افزایــش مــی یاب ب
ارشــد و مدیــر خــط تولیــد OFS، پیــش بینــی مــی کنــد 
کــه »همچنــان افزایــش مقادیــر فیبــر در کابــل هــا بــرای 
محیــط هــای بیرونــی ادامــه خواهــد داشــت. تنهــا عامــل 
محــدود کننــده، قطــر کانــال اســت کــه کابــل در آن وارد 

مــی شــود«.
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نمونه های FM45 گسترش می یابند

اخبار

ــل نصــب هســتند،  کانکتورهــای FM45 کــه در محــل قاب
ــی  ــاد م ــان ایج ــرای نصاب ــتری را ب ــری بیش ــاف پذی انعط
ــوان  ــه می ت ــتند ک ــه ای هس ــه گون ــا ب ــن کابل ه ــد. ای کنن
ــه صــورت  ــدازی چگون ــل ان در محــل تصمیــم گرفــت کاب
ــا  ــه کانکتوره ــود و اینک ــده ش ــا بری ــل از کج ــرد، کاب گی
ــن محصــوالت مــی  ــا اســتفاده از ای ــد. ب ــرار گیرن کجــا ق
ــا  ــرح ی ــرات ط ــازار، تغیی ــای ب ــه تقاض ــبت ب ــوان نس ت
پیــش بینــی نشــده، واکنــش نشــان داد. در حــال حاضــر 
ــی  ــه م ــتری ارائ ــری بیش ــاف پذی ــواده FM45 انعط خان
دهنــد. آر انــد ام )R&M( در حــال بــروز رســانی و تکمیــل 
نمونــه هــای خــود اســت. نــوآوری هــای زیــر بــه تدریــج 

ــد شــد: ــی خواهن معرف
- Cat.5e بدون حفاظ )unshielded(، مستقیم

- Cat.6A بدون حفاظ )unshielded(، و زاویه دار

- سیم کشی ترکیبی A/B به جای نسخه ها جدا از هم
- Leaner، نمومه قابل فهم  تر

 Cat. 5e درحــال حاضــر بســته بنــدی کانکتورهــای
تجدیــد شــده اســت. در بســته بنــدی جدیــد بــرای نــوع 
ــته  ــر روی آن نوش ــب ب ــتورالعمل نص ــر Cat.5e دس دیگ
شــده اســت. هیچ اطالعــات اضافــی دیگــری الزم نیســت.
ــوع از کانکتورهــا: ضایعــات کمتــر، کمــک  مزایــای ایــن ن

بــه نصــب ســریع.

اتصــاالت Cat.5e و Cat.6A مطابــق بــا اســتاندارد را 
می تــوان در هرجایــی و بــدون نیــاز بــه ابــزار خاصــی بــا 

کانکتــور FM45 بــه راحتــی نصــب کــرد. ســربندی فقــط 
ــا دارای  ــن کانکتوره ــد. ای ــی کش ــول م ــه ط ــک دقیق ی
ــد ام )R&M( کــه  ــوژی IDC هســتند. IDCهــای آر ان تکنول
ــی در  ــت سیم کش ــتند، مقاوم ــع هس ــش قل دارای پوش
ــا مقاومــت کششــی  ــرزش، خوردگــی ب ــر نفــوذ گاز، ل براب
ــرای  ــد و ب ــی کنن ــن م ــدت تضمی ــد م ــداری بلن و پای

ــتند. ــب هس ــای PoE مناس کاربرده

خانــواده FM45 از انتقــال داده هــا تــا 10 گیگابیــت 
ــل  ــرای کاب ــی ب ــن ویژگ ــد. ای ــی کن ــتیبانی م ــت پش اترن
ــیاری از  ــتقیم و بس ــاالت مس ــه، اتص ــاخت یافت ــی س کش
ــه  ــای ب ــل ه ــا زوج کاب ــی ب ــل کش ــر کاب ــای دیگ کاربرده
 FM45 هــم تابیــده مســی مناســب اســت. درحــال حاضــر
ــورد راه  ــزاران م ــود را در ه ــن روش، خ ــری ای ــا به کارگی ب

ــت. ــانده اس ــات رس ــه اثب ــب ب ــدازی و نص ان
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موفقیت

یــک شــبکه کابــل کشــی بــا کیفیــت بــاال بــا اســتفاده از 
  ،ISO Cat.6A ــب ــل نص ــد ام )R&M( و کاب ــاالت آر ان اتص
بــرای یــک تأمیــن کننــده جهانــی تکنولــوژی و خدمــات 
ــده  ــاد ش ــن ایج ــف، اوکرای ــد آن در کی ــر جدی در دفت
اســت. گــروه Bosch از ســال 1993 در بــازار اکرایــن 
حضــور داشــته اســت. کســب و کار آن هــا در طــول ســال 
هــا بــا موفقیــت در ایــن منطقــه پیشــرفت کــرده اســت. 
امــروزه Bosch بــه عنــوان یــک پیشــرو در زمینــه ارائه راه 
حــل هایــی بــرای صنعــت خــودرو، قطعــات یدکــی و لوازم 
جانبــی، همچنیــن بــرای تکنولــوژی هــای صنعتــی و بــازار 

ــوازم خانگــی در اوکرایــن اســت. ل

هــدف اســتراتژیک گــروه بــوش ایــن اســت کــه نــوآوری 
ــان  ــه ارمغ ــت ب ــه اینترن ــل ب ــی متص ــک زندگ ــرای ی را ب
ــک  ــه ی ــاز ب ــرکت نی ــاخت IT ش ــن زیرس آورد بنابرای
ــرای کســب و کار کارآمــد  سیســتم ارتباطــی پیشــرفته ب
دارد. راهــکار R&Mfreenet Cat. 6A ISO عملکــرد عالــی، 
ــاد  ــداری را ایج ــای پای ــه و ویژگی ه ــل توج ــر قاب ذخای
می کنــد کــه یــک پایــه قابــل اعتمــاد و دراز مــدت بــرای 

ــد.  ــی کن ــن م ــده را تضمی توســعه آین

ــد  ــودگی و کارآم ــن آس ــرای تضمی ــای اداری ب ــروژه فض پ
بــودن کارهــا طراحــی شــده اســت. فضــای بــاز محــدوده 
مدیــره،  هیئــت  اتــاق  و  کالس  پــروژه،  اتــاق  کاری، 
محل هایــی مناســب بــرای فرآیندهــای مربــوط بــه کســب 
و کارهــای مهــم و برجســته هســتند. چنــد اتــاق جلســه و 
کنفرانــس، همچنیــن پذیــرش بــزرگ و جــادار بــه مذاکرات 
ــن در  ــرکت همچنی ــد. ش ــک می کن ــز کم ــت آمی موفقی
مــورد تفریــح مشــتریان فکــر کــرده و بــرای آن هــا یــک 
ســالن اســتراحت، اتــاق ســکوت، ســالن ورزش، آشــپزخانه 

ــرای ســرو قهــوه فراهــم کــرده اســت. و چنــد محــل ب
ــند و  ــردی باش ــیار کارب ــد بس ــاخت هایی بای ــن زیرس چنی
بــه یــک شــبکه IT قابــل اعتمــاد و کارآمــد نیــاز دارنــد. 
 Wi-Fi اهــداف و الزامــات اصلــی ایــن پــروژه ارائــه
ــتند  ــی هس ــبکه های کابل ــا IEEE 802.11a و ش ــازگار ب س
ــال  ــدا را انتق ــی و ص ــا 10 گیگابیت ــد داده ه ــه می توانن ک
ــا  دهنــد. بــه همیــن دلیــل شــبکه کابــل کشــی پســیو ب
اتصــاالت Cat. 6A ISO R&Mfreenet ایجــاد شــده اســت.

 NETWORK شــرکت  مدیــر   ، استانیســالو  لیمونــت 
ــبکه  ــدازی ش ــب و راه ان ــه نص ــه در زمین STANDARD ک

مشــغول بــه فعالیــت اســت، می گویــد ســخت ترین 
بخــش ایــن پــروژه کوتــاه بــودن زمــان در دســترس بــرای 
ــای  ــن ماژول ه ــتفاده از کانکش ــود. اس ــب ب ــد نص فرآین
ــرای  ــژه ب ــای وی ــد ام )R&M( و ابزاره Cat. 6A ISO آر ان

ــت. ــاخته اس ــریع تر س ــان تر و س ــد را آس ــا، فرآین آن ه
ــه  ــد ک ــد می کن ــاندر تأکی ــوف الکس ــاری، آنتون ــر تج مدی
ــی را  ــیار خوب ــردی بس ــال عملک ــبکه اتص ــت های ش تس
ــد.  ــره می کن نشــان می دهــد و مشــخصات مهمــی را ذخی
ــاه  ــال کوت ــا اتص ــول لینک ه ــه ط ــواردی ک ــی در م حت

هســتند

ــات Robert Bosch GmbH برخــوردار  ــوژی و خدم ــی تکنول ــده جهان ــن کنن ــرای تأمی ــی ب ــت باالی ــان از اهمی ــت اطمین قابلی
 )R&M( ــد ام ــه شــده توســط آر ان ــن، جــای تعجــب نیســت کــه ترکیبــی از راه حل هــای ارائ ــروژه در اکرای اســت. در یــک پ

انتخــاب شــده اســت.

راهکار آر اند ام )R&M( برای این پروژه

مجموع تعداد پورت ها: 398
19 :x RJ45. Cat. 6A ISO 24 پچ پنل •

796 :Cat. 6A ISO RJ45/s کانکشن ماژول •
796 :Cat. 6A ISO RJ45/s پچ کورد •

 Cat. 7, S/FTP, 4P, 1000 نصــب  کابــل   •
کیلومتــر  24  :MHz, LSFRZH
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ــتند.  ــز هس ــان انگی ــت هیج ــه راه اترن ــرای نقش ــه ب ــت ک ــی اس ــد تجهیزات ــال تولی ــا در ح دنی
ــرار  ــش ق ــورد آزمای ــازی م ــرای استانداردس ــری 25GBase-T ب ــر در کارب ــای طوالنی ت لینک ه
گرفته انــد. ایــن تأثیــری بــر برنامــه ریــزی کابــل کشــی شــبکه کامپیوتــری محلــی )LAN( بــرای 

اســتفاده درازمــدت و نیــز ارزیابــی محصــول خواهــد داشــت.

دنیــا در حــال تولیــد تجهیزاتــی اســت کــه بــرای 
ــای  ــتند. لینک ه ــز هس ــان انگی ــت هیج ــه راه اترن نقش
طوالنی تــر در کاربــری 25GBase-T بــرای استانداردســازی 
مــورد آزمایــش قــرار گرفته انــد. ایــن تأثیــری بــر برنامــه 
 )LAN( ــی ــری محل ــبکه کامپیوت ــی ش ــل کش ــزی کاب ری
بــرای اســتفاده درازمــدت و نیــز ارزیابــی محصــول 

ــت. ــد داش خواه
ــم  ــه ه ــای ب ــل ه ــات در زوج کاب ــال اطالع ــرد انتق عملک
تابیــده مســی از 10 گیگابیــت در ثانیــه تــا 25 و 40 
ــز  ــا 2000 مگاهرت ــس انتقــال ت گیگابیــت در ثانیــه و فرکان
ــاه  ــد کوت ــک بای ــن لین ــت. بنابرای ــش اس ــال افزای در ح
ــا  ــد. ب ــرل کن ــف را کنت ــات تضعی ــد تلف ــا بتوان ــود ت ش
ــوز  ــد هن ــه پیون ــری 40GBase-T، فاصل ــتفاده از کارب اس
24 متــری اســت و بــه همیــن دلیــل اســت کــه عمدتــًا در 
ــرار گرفتــه  ــردی اســت و مــورد توجــه ق مرکــز داده کارب

ــت. اس
ــد،  ــی ده ــان م ــا نش ــه ه ــن یافت ــر، آخری ــوی دیگ از س
بــا اســتفاده از کاربــری 25GBase-T فاصلــه 50 متــر نیــز 
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــد. ب ــر باش ــکان پذی ــت ام ــن اس ممک
ــوم از  ــد دو س ــی توان ــری 25GBase-T م ــدوده، کارب مح

تمــام طــول لینــک هــای معمــول در شــبکه کامپیوتــری 
ــی  ــور ناگهان ــه ط ــن ب ــد. ای ــش ده ــی )LAN( را پوش محل
 LAN  را بــرای محیــط Cat. 8.1 یــک بــار دیگــر اســتفاده از
ــردی ممکــن  ــب مــی کنــد. اولیــن برنامــه هــای کارب جال
بــرای کاربــری 25G قبــال بوجــود آمــده انــد. بــرای مثــال 
ــه پهنــای  نقــاط دسترســی WLAN نســل هــای آینــده ب
ــه  ــد. ب ــاز دارن ــه نی ــر ثانی ــت ب ــر از 10 گیگابی ــد باالت بان
ــی  ــی م ــه خوب ــه 25GBase-T ب ــت ک ــل اس ــن دلی همی
توانــد پیشــرفت تکاملــی در شــبکه را کــه در یــک مــدت 

ــی انتظــار مــی رود، نشــان دهــد.  طوالن
ــزان،  ــه ری ــه برنام ــت ک ــن اس ــت دارد ای ــه اهمی آنچ
ــوآوری عالقــه  ــه توســعه و ن ــران و تصمیــم گیــران ب کارب
ــد.  ــد را در نظــر بگیرن ــات جدی ــن امکان ــد باشــند و ای من
ــروزه در  ــی ام ــر کس ــه ه ــد ک ــی ده ــان م ــه نش تجرب
ــی )LAN( ســرمایه گــذاری مــی  ــری محل شــبکه کامپیوت
کنــد، مــی خواهــد از کابل کشــی بــرای 15 ســال اســتفاده 
ــال آینــده تضمیــن شــده و امنیــت  ــه دنب کنــد. مــردم ب

ــتند. ــذاری هس ــرمایه گ س
ــول در  ــه ط ــته ب ــا Cat. 8.1 وابس ــدازی ب ــب و راه ان نص
ــرعت  ــه س ــر ب ــه منج ــد ک ــی LAN می باش ــل کش کاب
ــد(.  ــر را ببینی ــکل زی ــود )ش ــی ش ــال داده م ــاالی انتق ب
بیشــترین  بــه طــور خــودکار  اکتیــو  دســتگاه های 
میــزان انتقــال ممکــن را در هــر مــکان بخصــوص انتخــاب 
ــرداری  ــره ب ــزی به ــه ری ــب برنام ــن ترتی ــد. بدی می کنن
ــاز در  در عملیــات چگونگــی بیشــترین الزامــات مــورد نی

ــازد. ــی س ــرآورده م ــش LAN را ب بخ
ــرار  ــه ق ــورد توج ــد م ــه بای ــد نکت ــناریو چن ــن س در ای

ــرد. گی

 Cat. لینــک بایــد بــا رســته بنــدی RJ45 تمــام اجــزای •
ــای  ــتم کانکتوره ــرد. سیس ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس 8.1 م
ــتند  ــودمند نیس ــال س ــرعت انتق ــاظ س Cat. 8.2 از لح

ــران و دارای  ــبتا گ ــور نس ــای آداپت ــل ه ــد کاب و نیازمن
ــتند. ــاد هس ــت زی زحم

• تمــام اجــزاء Cat. 8.1 بایــد ســازگار باشــند. بــه عبــارت 
 ،Cat. 6A دیگــر، هنــگام اســتفاده از پــچ کوردهــای
ــر  ــکان پذی ــد ام ــال 10GBase-T بای ــک انتق ــل ی حداق
ــورد بعضــی محصــوالت  ــن مــورد در م باشــد. )اخطــار! ای

ــت(. نیس
 )LAN( بــرای آزمایــش شــبکه کامپیوتــری محلــی •
جدیــد بایــد دو ســنجش، یکــی بــرای Cat. 8.1 و دیگــری 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــرای Cat. 6A بای ب
آر انــد ام )R&M( در خــط مقــدم ایــن جهــش کوانتومی در 
 R&M(( کابــل کشــی مســی اســت. آزمایشــگاه آر انــد ام
 Cat. ــه ــوالت نوآوران ــعه محص ــال توس Wetzikon در ح
ــری محلــی  ــل کشــی شــبکه هــای کامپیوت ــرای کاب 8.1 ب
ــازگار  ــد س ــوالت 100 درص ــن محص ــد. ای ــی باش )LAN( م
ــد.  ــی دهن ــه م ــری را ارائ ــی نظی ــردی ب ــتند و عملک هس
راه انــدازی ایــن بــازار در عــرض چنــد مــاه صــورت مــی 

گیــرد.

ترندها
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موفقیت

شــهر دانشــگاه ســبز NSBM )مدرســه ملــی 
ــعه  ــر وزارت توس ــت نظ ــب و کار( تح ــت کس مدیری
مهارت هــا و آمــوزش حرفــه ای تأســیس شــده 
ــای  ــه کالس ه ــل ارائ ــه دلی ــگاه ب ــن دانش ــت. ای اس
ــت.  ــده اس ــهور ش ــود مش ــی خ ــک جهان آکادمی
همان طــور کــه قبــاًل گفتــه شــد، NSBM در ســطح 
ــای  ــت و برنامه ه ــروف اس ــی مع ــن الملل ــی و بی مل
آموزشــی داخلــی و خارجــی خــود را در ســه 
ــبات و  ــت، محاس ــد: مدیری ــه می ده ــکده ارائ دانش

ــی. مهندس

ــت  ــار اس ــدود 26 هکت ــگاه ح ــن دانش ــاحت ای مس
و محوطــه دانشــگاه بــا هــدف ارائــه فرصــت 

ــور  ــی به منظ ــن الملل ــی و بی ــجویان مل ــرای دانش ب
آمــوزش کامــل در ســریالنکا ســاخته شــده اســت. 
ــگاه در  ــن دانش ــجو در ای ــدود 9000 دانش ــراً ح اخی
ــص  ــخنرانان متخص ــتند و س ــل هس ــال تحصی ح
محلــی و خارجــی کــه در آنجــا آمــوزش مــی دهنــد، 
ــرای  ــجویان را ب ــن دانش ــا ای ــتند ت ــد هس متعه
ــان  ــه در جه ــی ک ــه چالش ــر گون ــا ه ــی ب رویاروی
ــگاه  ــد دانش ــازند. تعه ــاده س ــود، آم ــه می ش ارائ
ــر از دوره  ــرورش فرات ــوزش و پ ــی در آم ــه تعال ب
ــه ای را  ــط دوجانب ــرا رواب ــت، زی ــوری اس ــای تئ ه
ــا صنعــت ایجــاد کــرده اســت تــا ایــن فرصــت را  ب
ــه  ــا تجرب ــرار دهــد کــه ب ــار دانشــجویان ق در اختی
ــاده  ــده آم ــرای آین ــی، ب ــای واقع ــط کار در دنی محی

ــوند. ش

راهــکار آر انــد ام )R&M( بــرای نیازمندی هــای 
ــا  ــراه ب ــی هم ــای Cat. 6 و اجزای NSBM، کابل ه
ــود.  ــامل می ش ــه را ش ــک حالت ــر ت ــته فیب 12 هس
ــب  ــد تصوی ــرای فرآین ــی IT ب ــاور محل ــک مش ی
ــد ام  ــد. آر ان ــب روی کار آم ــد مناس ــاب برن و انتخ
ــی  ــازندگان اصل ــی و س ــای داخل ــا رقب )R&M( ب
تجهیــزات )OMEهــا( وارد رقابــت تنگاتنگــی شــد. 
ــای ورودی و  ــات ابزاره ــد تلف ــی مانن ــا فاکتورهای ام
ــد  ــا آر ان ــاال باعــث شــد ت خروجــی )IO(  دســت ب

 Enterprise .برنــده ایــن رقابــت باشــد )R&M( ام
ــوان  ــه عن Technology Private Ltd )ETPL(، ب
ــذب  ــی در ج ــش مهم ــتم ها، نق ــاز سیس یکپارچه س
ــروژه  ــن پ ــت آوردن ای ــه دس ــد ام )R&M( و ب آر ان
ایفــا کــرد. در آینــده آر انــد ام )R&M( بــرای 
جدیــدی  نوآوری هایــی   NSBM بــا  همــکاری 

ــت. ــد داش خواه

دانشگاهی معتبر
ــن یم ا ی  ــبکه ا ش ــا  ب

دانشــگاه ســبز NSBM پیتیپینــا در ســریالنکا،  اولیــن دانشــگاه ســبز در جنــوب آســیا اســت و در کل منطقــه نمونــه ای اســت 
کــه روشــی را بــرای پایــداری محیــط زیســت راه انــدازی کــرده اســت. ورود دانشــجویان ملــی و بین المللــی بــه ایــن دانشــگاه 

آزاد اســت و فصــل جدیــدی را در آمــوزش عالــی در ســریالنکا گشــوده اســت.

چامینــدرا ادنایــا، مدیــر فنــاوری اطاعــات NSBM می گویــد: »آر انــد ام )R&M( بــه مــا در دســتیابی بــه 
یــک شــبکه امــن بــا قابلیــت انتقــال ســریع داده کمــک کــرده اســت. راه حل هــای آر انــد ام )R&M( کامــًا 
مناســب هســتند و مــا مطمئــن هســتیم کــه ایــن محصــوالت در بلنــد مــدت قابــل اطمینــان خواهنــد بــود.«
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 )SVC( ــوئیس ــذاری SME س ــرمایه گ ــن س انجم

ــوئیس  ــاری در س ــبکه تج ــن ش ــده تری ــناخته ش ش

ــت  ــای و تقوی ــر ارتق ــن ب ــن انجم ــز ای ــت. تمرک اس

ــا )شــرکت  ــژه SME ه ــه وی ــه کســب و کار، ب جامع

هــای کوچــک و متوســط( اســت. SMEهــا بــا بیــش 

ــن  ــق، همچنی ــع و مناط ــه صنای ــو از هم از 3000 عض

ــاری  ــه تج ــه 7 منطق ــکار در هم ــر و هم 500 اسپانس

 SVC .ســوئیس را بــا هــم مرتبــط مــی کننــد

ــا،  ــب و کار، آکادمی ه ــه ای از کس ــای نوآوران طرح ه

ــان  ــه ارمغ ــگ را ب ــانه ها و فرهن ــت ها، رس سیاس

ــات  ــاد ارتباط ــت ایج ــا فرص ــرای آن ه ــی آورد و ب م

 SVC ــزه ــای جای ــد. اعط ــم می کن ــا ارزش را فراه ب

در همــه مناطــق و بــه طــور منظــم یکــی از وظایــف 

ــت. ــبکه اس ــی ش اصل

SME هــا ســتون فقــرات اقتصــاد ســوئیس هســتند. 

ــتخدام  ــور را اس ــان کش ــوم از کل کارکن ــا دو س آنه

مــی کننــد. یکــی از اهــداف باشــگاه ســرمایه 

گــذاری ســوئیس ایــن اســت کــه اطمینــان حاصــل 

ــه ایــن شــرکت هــا در آینــده پلتفــرم  شــود کــه ب

شــود.  داده  سیاســی  تصمیمــات  در  بزرگتــری 

نماینــدگان سیاســت هــم اکنــون در هیئــت مدیــره 

ــتر در  ــا را بیش ــد SME ه ــد و  مایلن ــور دارن حض

ــد. ــرار دهن ــوم ق ــد عم ــرض دی مع

قبل از شروع، پروسه انتخاب جامع و عمیق
هیئــت داوران متخصــص قبــل از انتخــاب کاندیــدای 

نهایــی در پروســه انتخــاب جامــع مشــغول هســتند 

ــات  ــر اقدام ــان و بناب ــذر زم ــت را در گ و 6 فینالیس

ــن  ــه بی ــن هفت ــد. چندی ــی گیرن ــر م ــا در نظ آن ه

ــذرد. ــز می گ ــالم جوای ــه و اع ــزدی اولی نام

  آر انــد ام )R&M( تمــام موانــع را از پیــش رو 

ــخ  ــر، در تاری ــت دیگ ــج فینالیس ــا پن ــت و ب برداش

ــرکت  ــخ ش ــتادون زوری ــه 2018 در هالنس 18 ژانوی

ــگاه  ــب جای ــرای کس ــود را ب ــت خ ــا موفقی ــرد ت ک

دوم در منطقــه کســب و کار زوریــخ جشــن بگیــرد. 

ــن  ــن جش ــدان در ای ــره از کارمن ــم  30 نف ــک تی ی

ــذت  ــرده و ل ــرکت ک ــده ش ــز و آموزن ــان انگی هیج

بردنــد. مدیــر عامــل، میشــل ریــوا بعــد از دریافــت 

ایــن جایــزه مــی گویــد: »باعــث افتخــار مــن اســت 

کــه بــه نمایندگــی از تمــام کارکنــان متخصــص خود، 

ایــن جایــزه را دریافــت می کنــم. ایــن جایــزه 

همچنیــن ادای احترامــی بــه  صاحبــان شــرکت هــای 

مارتیــن و پیتــر رایشــل اســت کــه در نســل دوم بــا 

موفقیــت در حــال توســعه ارزش هــای بنیانگــذاران 

شــرکت هایــی هســتند کــه در ســال 1964 فعالیــت 

ــروه  ــه گ ــزه اول ب ــد«. جای ــرده ان ــاز ک ــود را آغ خ

ــد ام  Schibli، یکــی از مشــتریان بلنــد مــدت آر ان

ــت. ــق گرف )R&M( تعل

www.swiss-venture-club.ch

سوئیس - سرزمین SMEها
در تاریــخ 18 ژانویــه 2018، جایــزه SME معــروف »Prix SVC« بــرای منطقــه زوریــخ بــرای ششــمین بــار توســط باشــگاه ســرمایه 

گــذاری ســوئیس اهــدا شــد. آر انــد ام )R&M( یکــی از شــش فینالیســت بــود و جایــزه دوم را بــه دســت آورد.



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

مهدی مرادی  
گرافیست

نگار بیدل
کارشناس شبکه های اجتماعی

نیلوفر بیدل 
کارشناس دیجیتال مارکتینگ


