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ساختمان دیجیتال
امروز و فردای اتوماسیون ساختمان

 
Allegiance Supply, California

محصــوالت R&M را در بــازار فــدرال ایــاالت 
ــد ــی ده ــترش م ــده گس متح

اتصاالت برتر
ــر  ــه ت ــه صرف ــرون ب ــری مق ــز بهت ــر چی ــرا ه چ

ــت؟ اس

IT مدیریت منابع
ارزشش را دارد
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سخن سردبیر

شرکای تجاری عزیز

ــاختمان  ــم س ــای مفاهی ــر دنی ــه تغیی ــازی ب ــال س دیجیت
 ،)IoT( ادامــه خواهــد داد. بــا اســتفاده از اینترنــت چیزهــا
دســتگاه ها و تاسیســات بیشــتری در چهــار دیــواری 
ــه  ــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار می کننــد و »خان خودمــان ب
هوشــمند« بیشــتر بــه واقعیــت تبدیــل می شــود. 
ــه راحتــی و امنیــت بیشــتر  ــه تنهــا منجــر ب ــر ن ــن ام ای
ــز  ــرژی نی ــه ان ــی در عرص ــش مهم ــه بخ ــود، بلک می ش
ــد  ــان می ده ــا نش ــات م ــی رود. تحقیق ــمار م ــه ش ب
ــاختمان ،  ــمندانه س ــیون هوش ــتفاده از اتوماس ــا اس ــه ب ک

ــد. ــش می یاب ــا 40٪ کاه ــرژی ت ــای ان هزینه ه
ــودن  ــمند ب ــرای هوش ــدا ب ــاختمان از ابت ــک س ــر ی اگ
برنامــه ریــزی شــده باشــد، زیرســاخت های مربــوط 
ــا  ــی در برنامه ه ــور دقیق ــه ط ــد ب ــده می توانن ــه آین ب
گنجانــده شــوند. رابط هــای اســتاندارد بــرای ایــن 
مــورد نیــاز هســتند کــه  مطمئــن باشــیم اطالعــات بیــن 
ــت  ــد اترن ــل می توان ــک راه ح ــان دارد. ی ــتم ها جری سیس
ــخص  ــاس مش ــه و اس ــد. پای ــبکه باش ــل ش ــتم عام سیس
ــاالت  ــدون اتص ــه. ب ــاخت یافت ــی س ــل کش ــت: کاب اس
ــن  ــدارد و ای ــود ن ــمندی وج ــه هوش ــچ خان ــمند، هی هوش
ــویم. ــتگی وارد می ش ــا شایس ــا ب ــه م ــی ک ــان جای هم

ــده در  ــد آم ــای پدی ــا فرصت ه ــتر ب ــما بیش ــه ش در ادام
 R&M ــه ــی ک ــاختمان و راهکارهای ــیون س ــه اتوماس زمین

ــا را  ــن ترنده ــا ای ــوید. م ــنا می ش ــد، آش ــه می ده ارائ
سال هاســت کــه دنبــال کرده ایــم و در بلنــد مــدت 
ــن  ــذر از بت ــرای گ ــریک ب ــک ش ــوان ی ــه عن ــت ب از صنع
ــا  ــرای م ــن ب ــم. ای ــت می کنی ــا حمای ــمت بیت ه ــه س ب
مهــم اســت نــه فقــط بــه ایــن دلیــل کــه تولیــد کننــده 
ــده  ــه دهن ــوان ارائ ــه عن ــه ب ــتیم بلک ــزات هس تجهی
راهکار هــای جامــع و بــرای توســعه بیشــتر آن هــا 
ــاالت  ــن مق ــا. در آخری ــرم م ــتریان محت ــما، مش ــا ش ب
ــی  ــورد کارهای ــد در م ــا می توانی ــوان ترنده ــا عن ــا ب م
ــام  ــده انج ــای آین ــه تکنولوژی ه ــروزه در زمین ــه ام ک

ــد. ــب کنی ــتری کس ــات بیش ــم، اطالع می دهی

ــازار تبدیــل  ــه برنــده در ب رویکــرد مــا ایــن اســت کــه ب
شــویم کــه ایــن هــدف در ارقــام بــه دســت آمــده بــرای 
ــا  ــروش م ــت: ف ــده اس ــق ش ــال 2018 محق ــه اول س نیم
ــریع تر  ــا س ــت. م ــرده اس ــدا ک ــی پی ــد دو رقم ــک رش ی
ــن  ــا از ای ــد م ــتیم و قص ــد هس ــال رش ــت در ح از صنع
ســرمایه  گــذاری رونــق بخشــیدن بــه کســب و کار 

بین المللــی اســت. 

 Dixi ــب ــد تصاح ــی مانن ــوان در اقدام ــن کار را می ت ای
کــه یــک تولیــد کننــده کابــل در جمهــوری چــک اســت 

 Reichle & De-Massari Czech و اکنــون بــا نــام تجــاری
Republic a.s فعالیــت می کنــد، مشــاهده نماییــد. طیــف 
گســترده کابل هــای فیبــر نــوری موقعیــت مــا را در 
ــا  همــه حوزه هــای کســب و کار تقویــت کــرده اســت و م
ــت  ــا کیفی ــای ب ــده کابل ه ــد کنن ــان تولی ــون خودم اکن

ــاال هســتیم.  ب
ــال  ــی در ح ــت جغرافیای ــر موقیعی ــن از نظ ــا همچنی م
توســعه هســتیم. ســایت هــای بیــن المللــی مــا در حــال 
ــود  ــعبه  های خ ــیس ش ــال تاس ــا در ح ــتند و م ــد هس رش
در همــه کشــورها هســتیم. انتخــاب ترکیبــی از مطالعــات 
ــن  ــر ای ــی ب ــان گواه ــر جه ــب از سراس ــوردی جال م
ــرای  ــدت ب ــد م ــریک بلن ــک ش ــت. R&M ی ــوع اس موض

ــت. ــات اس ــواع الزام ان

ــا  ــع م ــای جام ــه راهکاره ــه ب ــر عالق ــه خاط ــما ب از ش
ــدن آخریــن شــماره  ــم از خوان تشــکر می کنیــم. امیدواری

ــد. ــذت را ببری ــت ل ــا نهای ــتری م ــه مش از مجل

Michel Riva
مدیرعامل

ازبتنتابیتها
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ترندهاموفقیتفوکوس

اخبار

بیشــتر،  دیجیتال:راحتــی  ســاختمان 
رســاندن  حداقــل  بــه  کمتــر  هزینــه 

الزامــات

مرکوری)Mercury( یک پلتفرم فیبر نوری 
ماژوالر با تراکم باال

چرا هر چیز بهتری مقرون به صرفه تر 
است؟

ــوژی  ــرای تکنول ــز FM45 مناســب ب تجهی
4PPoE

اتصــاالت   :)Swisscom( ســوئیس کام 
R&Mfoxs ODF بــا  شــبکه  متنــوع 

یافتــه  توســعه  نــوری  کانکتورهــای 
؟  On-Board Optics بــرای  پیشــگامی 

 Healthcare بـهینه سـازی زیرسـاخت هـای
 R&M بیمارستان سنت جورج توسط شرکت

GTT Benelux از کار افتادگــی و هزینــه 
شــبکه فیبــر نــوری خــود را بــا تکنولــوژی 
SYNO Dome Closure کاهش داده اســت.

ترس از آینده

مــدرن ســازی دقیــق و برنامــه ریــزی 
 )LAN( شــده بــرای شــبکه محلــی

ــک  ــوان ی ــه عن ــبکه های 5G ب ــوع ش تن
ــش چال

آر انــد ام )R&M( در بزرگتریــن مرکــز داده 
تجــاری در مرکــز ســوئیس

IT مدیریت تجهیزات

بــرای   آینــده  بــا  ســازگار  راهــکاری 
R&M توســط  هنــد   Bitwise

Edge کابل کشی برای

کمپانی Etisalat و نقش اساسی آن در
گسترش شبکه FTTH در سراسر کشور  

بــرای   R&M اطمینــان  قابــل  راهــکار 
مارینســکی کاخ   IT زیرســاخت 

راهکار شبکه آر اند ام)R&M(  ایمنی برای 
خطوط هوایی لهستان

 REN(  Redes Energéticas( شــرکت انرژی
را   Riba de Ave داده  مرکــز   ،Nacionais

راه انــدازی کــرده اســت

زمان برای 400G  فـرا رسـیده است
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فوکوس

ســاختمان هــا بایــد مکانــی مناســب بــرای زندگــی، کار، یادگیــری، بــازی و البتــه خریــد باشــند. صنعــت بــه طــور 
ــر اجــزای اتوماســیون ســاختمان شــبکه  مــداوم تــاش می کنــد تــا آنهــا را کامل تــر کنــد. آخریــن ترنــد موجــود ب
تمرکــز دارد. آر انــد ام )R&M( ســفری را بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف در کابــل کشــی و دیجیتالــی کــردن آغــاز 

کــرده اســت. 

ساختماندیجیتال:
راحتی بیشتر، هزینه کمتر

به حداقل رساندن الزامات

ــک  ــن. ی ــرای تلف ــل ب ــک کاب ــرق. ی ــرای ب ــل ب ــک کاب ی
ــیم  ــد س ــاید چن ــون. ش ــرای تلویزی ــیال ب ــط کواکس خ
ــای  ــه ه ــوا. در ده ــه ه ــرل تهوی ــرای آالرم دود و کنت ب
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــای م ــم ه ــه آیت ــن هم ــته، ای گذش
ــه  ــای IT ب ــبکه ه ــپس ش ــود. س ــاختمان ب ــاخت س زیرس
ــه  ــود ک ــد و الزم ب ــزرگ اداری آمدن ــای ب ــاختمان ه س
ــه  ــورت جداگان ــه ص ــدام ب ــا هرک ــای آن ه ــاخت ه زیرس
برنامــه ریــزی و تنظیــم شــود. توســعه آن هــا هماهنــگ 
ــتقل  ــور مس ــه ط ــز ب ــا نی ــازی آنه ــال س ــود و دیجیت نب
ــای  ــتم ه ــن سیس ــبکه ای ــت. ش ــورت گرف ــر ص از یکدیگ
ــور  ــه ط ــد ب ــه بای ــت ک ــری اس ــت دیگ ــف مأموری مختل

جداگانــه اجــرا شــود و انجــام همزمــان آن نیازمنــد صــرف 
وقــت زیادی اســت. امــروزه ســاختمان هــای مــدرن دارای 
تجهیــزات الکترونیکــی، کابــل کشــی، سنســورها و انــواع 
ــرای کنتــرل و اســتفاده از  ــی هســتند. ب تجهیــزات کنترل
ایــن ســاختمان هــا بــه بهتریــن حالــت ممکــن، بهتریــن 
ــق  ــا را از طری ــتم ه ــن سیس ــه ای ــت ک ــن اس ــده ای ای
ــتم  ــک سیس ــا ی ــرده و ب ــل ک ــم متص ــه ه ــبکه ب ش
ــر ســاختمان آن هــا را کنتــرل کــرد. پیشــرفته نظــارت ب

نیــاز بــه اتوماســیون ســاختمان دارای شــبکه و هوشــمند 
ــرای افزایــش  ــه تقاضــا ب ــا توجــه ب در همــه زمــان هــا، ب

راحتــی، امنیــت، اســتفاده کارآمــد و کنتــرل هزینــه، بــه 
طــور مــداوم افزایــش مــی یابــد. عوامــل دیگــری همچــون 
 CO2 ــار ــزان انتش ــش می ــرژی و کاه ــی در ان ــه جوی صرف

نیــز بــه ایــن خواســته هــا افــزوده مــی شــود.
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هر چیزی بیشتر از  IP؟

ــیون  ــای اتوماس ــاژول ه ــیاری از م ــروز بس ــه ام ــا ب ت
ــوژی  ــا و تکنول ــکل ه ــا پروت ــد ب ــل دارن ــاختمان تمای س
هــای انتقــال خــود کار کننــد. در طــول 30 ســال گذشــته، 
چندیــن اســتاندارد مســتقل در ایــن زمینــه ماننــد 

امروز و فردای اتوماسیون ساختمان 
امروز

اتوماســیون ســاختمان بــه طــور مســتقل از تکنولــوژی شــبکه داده کار مــی کنــد. ایــن 
ــوژی  ــا و تکنول ــتم ه ــازی سیس ــه س ــم و بهین ــرل، تنظی ــارت، کنت ــرای نظ ــتم ب سیس
ســاختمان اســتفاده مــی شــود. اجــزا )حســگرها، محــرک هــا، دســتگاه هــا( معمــوالً 
ــوند.  ــی ش ــبکه م ــتقل ش ــای مس ــکل ه ــاس و پروت ــای ب ــتم ه ــتفاده از سیس ــا اس ب
ــده  ــای پیچی ــط ه ــتفاده از راب ــا اس ــای داده ب ــبکه ه ــاختمان و ش ــیون س اتوماس

ــوند. ــی ش ــل م ــر متص ــه یکدیگ ــا( ب )gatewayه

فردا
اتوماســیون ســاختمان بــه IP / Ethernet تغییــر رونــد مــی دهــد و از طریــق پروتــکل 
IP اســتاندارد ارتبــاط برقــرار مــی کنــد. تکنولــوژی مســتقل شــبکه تولیــد کننــده اجزا 
را بــه یکدیگــر متصــل مــی کنــد. ایــن زیرســاخت IP متمرکــز، برنامــه ریــزی، نصــب و 
راه انــدازی، نگهــداری و بهــره بــرداری را ســاده مــی کنــد و هزینــه هــا بــه دلیــل اثــرات 

ناشــی از مقیــاس بنــدی کاهــش مــی یابــد.

BACnet، LON، EIB، KNX،DALI  و SMI  منتشــر شــده 
انــد. بــا اســتفاده از gatewayهــای ویــژه، ایــن سیســتم 
هــا مــی تواننــد بــه یکدیگــر متصــل و فراتــر از فنــاوری 
ــتر  ــز بیش ــر، تمرک ــای اخی ــال ه ــد. در س ــات برون اطالع
روی ایــده برقــراری ارتبــاط بــا اســتفاده از یــک پروتــکل 
ــر  ــت. ب ــرار گرف ــت )IP( ق ــکل اینترن ــی پروت ــد یعن واح
اســاس تکنولــوژی شــبکه اترنــت و رابــط هــای اســتاندارد 
ــبکه  ــردی ش ــای کارب ــه ه ــر برنام ــالوه ب ــده آن، IP ع ش
جهانــی وب، تعــداد قابــل توجهــی از برنامــه هــای 

ــد.  ــی کن ــم م ــد را فراه ــد و کارآم ــردی جدی کارب
ــور  ــه ط ــت را ب ــکل اترن ــل IEEE پروت ــن دلی ــه همی ب
سیســتماتیک توســعه داد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه 
ــتفاده  ــز اس ــاختمان نی ــیون س ــرای اتوماس ــد ب ــی توان م
شــود. از نقطــه نظــر امــروز - در دوران دیجیتــال ســازی، 
ــه  ــن یکپارچ ــا )IoT( - ای ــت چیزه ــر و اینترن ــای اب فض
ســازی گامــی منطقــی خواهــد بــود. در نتیجــه ســاختمان 
ــازی  ــه و استانداردس ــه صرف ــرون ب ــاالت مق ــا اتص ــا ب ه
شــده اترنــت و آدرس هــای یکپارچــه IP بــرای هــر مــاژول 

ــود. ــد ب ــمندتر خواهن ــاختمان، هوش ــوژی س تکنول

ــا  ــکلی ب ــچ مش ــمندی هی ــای هوش ــاختمان ه ــن س چنی
ــی  ــا م ــد. آنه ــا ندارن ــتم ه ــن سیس ــات بی ــه اطالع مبادل
تواننــد از راه دور بــر روی LAN و اینترنــت کنتــرل شــوند. 
مــردم مــی تواننــد بــا اســتفاده از یــک دســتیار مجــازی 
ــات  ــادل اطالع ــر تب ــر اث ــد. ب ــت کنن ــاختمان صحب ــا س ب
ــی  ــا م ــاختمان ه ــاص، س ــای خ ــش ه ــن بخ ــر بی بهت
تواننــد مقادیــر قابــل توجهــی از انــرژی و منابــع را ذخیــره 
کننــد. بررســی هــای دانشــگاهی نشــان مــی دهــد کــه از 
ایــن طریــق هزینــه هــای عملیاتــی در ســاختمان هــا تــا 

ــد. 40٪ کاهــش مــی یاب
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فوکوس
تکامل کابل کشی

ــته در  ــای گذش ــه ه ــه در ده ــاخت یافت ــی س ــل کش کاب
شــبکه هــای محلــی )LAN( در بخــش فنــاوری اطالعــات و 
مســتندات خــود را اثبــات کــرده و تاکنــون چندیــن هــزار 
ــک  ــه ی ــل ب ــت. Ethernet / IP تبدی ــده اس ــرا ش ــار اج ب
راه حــل کامــل و همــه جانبــه شــده اســت. تــا بــه امــروز 
ــال  ــرای اتص ــده ب ــور عم ــه ط ــی ب ــل کش ــوع کاب ــن ن ای
ایســتگاه هــای کاری کامپیوتــری و برنامــه هــای کاربــردی 
شــبکه محلــی )LAN( مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. 
 IP / ــتفاده ــکان اس ــد، ام ــای جدی ــوآوری ه ــروزه، ن ام
 Power ،ــال ــرای مث ــد. ب ــی دهن ــش م Ethernet را افزای
over Ethernet یــا PoE 15 ســال پیــش راه اندازی شــد. در 
 ،VoIP اصــل ایــن دســتگاه بــرای راه انــدازی تلفــن هــای
دوربیــن هــای IP، مانیتورهــا و دســتگاه هــای کوچکتــر در 
ــن  ــن ای ــد. همچنی ــی ش ــتفاده م ــای اداری اس ــط ه محی
تکنولــوژی مــی توانــد بــرای اتصــال ســاده دســتگاه هــا 
ــورد  ــاختمان م ــیون س ــتم اتوماس ــورها در سیس و سنس
ــی  ــل کش ــاختار کاب ــک س ــا ی ــرد. ب ــرار گی ــتفاده ق اس
 over ــا ــه محــض اینکــه ب ــد ب مناســب، شــبکه مــی توان
ــتون  ــک س ــه ی ــرد، ب ــرار ک ــاط برق Ethernet/ IP ارتب
فقــرات بــرای کل سیســتم اتوماســیون ســاختمان تبدیــل 

شــود.

ــرای  ــی ب ــل کش ــوم کاب ــن مفه ــال« آخری ــقف دیجیت »س
ــد ام )R&M( در  ــه آر ان ــت ک ــاختمان اس ــیون س اتوماس
ــرای آن دارد.  حــال حاضــر یــک راه حــل جامــع نصــب ب
ایــن راه حــل دارای تعــداد مناســبی از پریزهــای خدمــات 
ــل  ــا و در فواص ــاق ه ــقف ات ــده در س ــب ش ــش نص از پی
 ،LED چــراغ هــای ،WLAN منظــم اســت. نقــاط دسترســی
مــاژول هــای تکنولــوژی ســاختمان و ســوئیچ های شــبکه 
توزیــع شــده مــی تواننــد در هــر زمانــی کــه الزم باشــد، 
بــا یــک فلــش بــه ایــن پریزهــای خدمــات نصــب شــوند.

 IP / ــا ــاختمان ب ــیون س ــای اتوماس ــتم ه ــز سیس تجهی
Ethernet هنــوز در مراحــل اولیــه رشــد و توســعه خــود 
ــیون  ــع اتوماس ــر تاب ــًا ه ــر تقریب ــال حاض ــت. در ح اس
ــن  ــت. ای ــات یاف ــن تنظیم ــوان در ای ــی ت ــاختمان را م س
ــی را  ــل توجه ــردی قاب ــات کاب ــون امکان ــعه تاکن توس
ــم در  ــک گام مه ــوان ی ــه عن ــد ب ــاخته و بای ــن س ممک

ــگ  ــز رن ــمت قرم ــه )قس ــاخت یافت ــی س ــل کش کاب
ــه  ــن ده ــال داده IP / Ethernet، چندی ــا انتق ــر( ب تصوی
بــرای اتصــال ایســتگاه هــای کاری مــورد اســتفاده شــده 

ــت. اس

مزایای یکپارچه سازی

ــائل  ــد مس ــر رون ــا IP. تغیی ــاط ب ــز در ارتب ــه چی هم
ــگر/  ــطح حس ــاختمان از س ــوژی س ــه تکنول ــوط ب مرب
عملگــر بــه Ethernet/IP مرتبــط بــا ســقف دیجیتــال، 
 Single Pair و   PoE یــا   Power over Ethernet
Ethernet یــا SPE مزایــای زیــادی را بــه همــراه دارد:

_  سیستم های دیجیتال باز و مستقل از تولید کننده
_  کابل کشی ، رابط ها، پروتکل های استانداردسازی شده
_  هیچ دانش خاصی برای سیستم های باس میدانی الزم 

نیست
_  هزینه کم برای مواد، دستگاه ها و هزینه های عملیاتی 

_  نصب و نگهداری ساده شبکه
_  صرفه جویی در فضا و زیرساخت انرژی

_  مدیریت مرکزی اجزای شبکه ای
_  تجزیه و تحلیل جامع و آنی سیستم های ساختمان

مســیر اجــرای ســاختمان هــای هوشــمند در نظــر گرفتــه 
شــود. بــا شــبکه پیوســته و اســتاندارد شــده بــر مبنــای 
IP، دیگــر مشــکالت رابــط کاربــری وجــود نــدارد و 
یکپارچــه شــدن تمــام اطالعــات در یــک سیســتم کنتــرل 
ــه  ــت. و ب ــده اس ــاده ش ــتاندارد س ــاختمان اس ــی س اصل
ــر  ــتم غی ــا سیس ــای ده ه ــه ج ــده ب ــب در آین ــن ترتی ای
ــد  ــاز خواه ــورد نی ــتم م ــک سیس ــداری ی ــتقل، نگه مس

ــود. ب

Power over Ethernet )قســمت ســبز رنــگ تصویــر( در 
ــوان  ــه عن ــت. ب ــده اس ــه آم ــه صحن ــته ب ــال گذش 15 س
ــبکه  ــه ش ــای WLAN را ب ــن ه ــا و آنت ــن ه ــال دوربی مث
متصــل مــی کنــد و همزمــان بــرق آن هــا را تامیــن مــی 

کنــد.

ــد  ــال، بای ــقف دیجیت ــی س ــل کش ــاد کاب ــگام ایج هن
ــار  ــده ب ــد از عه ــی توان ــه م ــرد ک ــل ک ــان حاص اطمین

ــد. ــار برآی ــورد انتظ ــان م جری
آر انــد ام )R&M( ابزارهایــی را بــرای محاســبه ارائــه مــی 
دهــد کــه بــه مشــتریان کمــک مــی کنــد تــا کابــل کشــی 

را متناســب بــا نیازهــای آینــده طراحــی کننــد.

ــل  ــه کاب ــت ک ــی اس ــدت کوتاه ــرای م ــر ب ــال حاض در ح
ــه  ــادر ب ــی )LAN( ق ــبکه محل ــه ش ــاخت یافت ــی س کش
ــور  ــع ن ــاص و مناب ــگرهای خ ــد حس ــواردی مانن ــام م ادغ
ــت.  ــر( اس ــگ تصوی ــی رن ــمت آب ــاختمان )قس LED در س
ــل  ــترش کاب ــرای گس ــی ب ــده آل ــال راه ای ــقف دیجیت س

ــت. ــور اس ــن منظ ــرای ای ــبکه ب ــی ش کش
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ــه  ــژه ای را در زمین ــات وی ــت الزام ــی ثاب ــار الکتریک ب
ــی  ــاد م ــز ایج ــی نی ــل کش ــال در کاب ــاط اتص ــت نق کیفی
 )R&M( آر انــد ام PowerSafe کنــد. محصــوالت بــا نشــان

ــد. ــی کنن ــرآورده م ــات را ب ــن الزام ای

همه چیز با RJ45؟ 

ــه  ــترش یافت ــا )IoT( گس ــت چیزه ــه اینترن ــا ک از آنج
اســت، انتظــار مــی رود تعــداد نقــاط اتصــال نیــز افزایــش 
یابــد. همــواره در طــول زمــان دســتگاه هــای کوچــک تــر 
ــوند  ــی ش ــر یک ــا یکدیک ــق Ethernet/IP ب ــد از طری بای
ایــن دســتگاه هــا عبارتنــد از: ســوئیچ هــا، کنتــرل هــا، 
ــا،  ــا، موتوره ــده ه ــرل کنن ــک، کنت ــای کوچ ــن ه آنت
کامپیوترهــای کوچــک بــا عملگرهــا و حســگرها در 
ــقف  ــوم س ــاختمان. مفه ــک س ــای ی ــه ه ــن گوش دورتری
دیجیتــال بــا پریزهــای خدماتــی کــه در نزدیکــی یکدیگــر 
ــور  ــن منظ ــرای ای ــل ب ــی کام ــد، مبنای ــده ان ــب ش نص
اســت. بــا ایــن حــال، روشــن اســت کــه RJ45 بــه دلیــل 

Single Pair Ethernet ویژگی های

ــدوده  ــال Single Pair Ethernet در مح ــرخ انتق ــر، ن ــال حاض در ح
ــش  ــک کاه ــدوده لین ــود. مح ــف می ش ــا 1Gbit/s تعری 10Mbit/s ت
ــال  ــرعت انتق ــی، س ــل کش ــوع کاب ــه ن ــه ب ــا توج ــه ب ــد چراک می یاب
ــد  ــی SPE  بای ــل کش ــد. کاب ــی یاب ــش م ــر افزای ــا 1000 مت ــن 15 ت بی
ــرق از طریــق  ــا 60 وات ب ــا 50 ت ــه دســتگاه های نهایــی ب ــه ارائ ــادر ب ق
ــریعتر  ــال س ــرعت انتق ــد. س Power Over DataLine (PoDL( باش
ــرار  ــث ق ــورد بح ــط IEEE م ــر توس ــال طوالنی ت ــای انتق و فاصله ه
ــد مــورد  ــده می توانن ــد SPE در آین ــای جدی ــرد و پروتکل ه می گی

ــند. ــار باش انتظ

ــا  ــت چیزه ــا IP، اینترن ــاط ب ــز در ارتب ــه چی ــیع )هم ــاس وس ــمند در مقی ــاختمان هوش ــیون س ــر اتوماس اگ
ــه  ــورت در منطق ــم پ ــه تراک ــادی ب ــاز زی ــت نی ــن اس ــود، ممک ــرا ش ــمند( اج ــای هوش ــاختمان ه )IoT(، س
Single Pair Ethernet :وجــود داشــته باشــد. یــک نســل جدیــد اترنــت ایــن مشــکل را حــل خواهــد کــرد

تراکــم پــورت و انــدازه دســتگاه هــا ایــن محدودیــت را از 
ــم  ــه تنظی ــه همیــن علــت اســت ک ــرد. ب بیــن خواهــد ب
ــد R&M در  ــدگان مانن ــتاندارد و تولیدکنن ــدگان اس کنن
ــتند  ــری هس ــی دیگ ــه تکامل ــزی مرحل ــه ری ــال برنام ح
کــه Single Pair Ethernet (SPE( نامیــده مــی شــود و  از 
ســال 2020 بــه طــور گســترده ای در بــازار موجــود اســت. 
یــک کابــل ســبک و باریــک، بــا یــک زوج کابــل بــه هــم 
تابیــده واحــد و کانکتورهــای کوچــک، شــبکه داده محلــی 
ــال  ــاط اتص ــداد نق ــا SPE تع ــد. ب ــی ده ــترش م را گس
ــر  ــار براب ــد چه ــی توان ــن م ــم معی ــک حج ــن در ی ممک
شــود. انتقــال داده هــم اکنــون بــا PoE انجــام مــی شــود.

ــادر  ــه ق ــت بلک ــال داده اس ــه انتق ــادر ب ــا ق ــه تنه SPE ن
ــد. ــن کن ــی را تامی ــای IoT نهای ــتگاه ه ــرق دس ــت ب اس

ترکیبــی از مفهــوم »ســقف دیجیتــال« بــا سیســتم اتصال 
SPE ارائــه شــده توســط آر انــد ام )R&M( کــه مــی توانــد 
ــده  ــل ای ــک راه ح ــود، ی ــه ش ــای RJ45 یکپارچ ــا دنی ب
ــت.  ــمند اس ــای هوش ــاختمان ه ــاخت س ــرای زیرس آل ب

ــن  ــه دورتری ــد ب ــی توان ــردن م ــی ک ــن دیجیتال بنابرای
ــه  ــه صرف ــرون ب ــت مق ــا قیم ــاختمان و ب ــک س ــه ی گوش

ــاده باشــد. ــده آم ــا آین ــی ب ــرای رویای ــرده شــود و ب ب

به شدت مورد عالقه برای بازار در حال رشد

ــازار در حــال رشــد اســت.  اتوماســیون ســاختمان یــک ب
ایــن چیــزی اســت کــه توســط تحلیــل هــای انجــام شــده 
ــان داده  ــف نش ــی مختل ــای تحقیقات ــرکت ه ــط ش توس
شــده اســت. تکنولــوژی هــای مختلــف بــرای ایــن بــازار 
رقابــت مــی کننــد. سیســتم هــای اتوماســیون ســاختمان 
ــه طــور فزاینــده ای  کالســیک، ماننــد KNX و BACnet، ب
بــا تکنولــوژی هــای بــی ســیم و IP / Ethernet گســترش 
مــی یابنــد و حتــی در آینــده مــی تواننــد جایگزیــن آنهــا 

شــوند.
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موفقیت

:)Swisscom(ســوئیسکام

اتصــاالتمتنــوعشــبکهبــا

R&MfoxsODF

Hansjörg Weimer مدیــر فنــی و سرپرســت پروژه 
ODF، Swisscom (Switzerland) AG- ارزیابی

مــن آر انــد ام )R&M( را بــه عنــوان 
یــک شــریک قابــل اعتمــاد، نــوآورو 
ــوالت  ــا محص ــدت ب ــدار در بلندم پای
ــا  ــق ب ــه مطاب ــاال ک ــت ب ــا کیفی ب
ــا  ــم.  م ــت، می دان ــازار اس ــاز ب نی
از پشــتیبانی ســازنده و هدفمنــد 
کارکنــان  از  مشــاوره  خدمــات  و 
متخصــص آر انــد ام )R&M( در تمــام 

می بریــم.  لــذت  پروژه هایمــان 

ــوئیس،  ــات س ــروه ارتباط ــوری. گ ــر ن ــبکه فیب ــل در ش ــر نس تغیی
ســوئیس کام در حــال ارائــه توزیــع کننــده ی جدیــد نــوری در شــبکه 
ــد  ــرم جدی ــن پلــت ف هســته ای خــود می باشــد: R&Mfoxs ODF .  ای
ــزی کــرد. ــوان طرح ری ــه راحتــی مــی ت ســوئیس کام )Swisscom( را ب

، مدیــر فنــی و سرپرســت پــروژه ارزیابــی ODF در 
اولیــه  وضعیــت  از   Swisscom )Switzerland( AG
ــده را در  ــع کنن ــک توزی ــی ی ــا وقت ــروز م ــد: »ام می گوی
یــک دفتــر مرکــزی نصــب می کنیــم، بــا نیازهــای خــاص 
یــک نصــب اولیــه مواجــه هســتیم. امــا نمــی دانیــم کــه 
ــد  ــود خواه ــه وج ــده ب ــدی در آین ــات جدی ــه الزام چ
 Breakout ــرای مثــال ممکــن اســت کابل هــای آمــد«. ب

ــا اینکــه  ــد. ی ــرار گیرن اضافــی، بعدهــا مــورد اســتفاده ق
ــه  ــده ب ــا در آین ــه فیبره ــد ک ــاز باش ــت نی ــن اس ممک
ــرویس  ــک س ــرای ی ــا ب ــوند. و ی ــل ش ــر متص یکدیگ
ــد  ــا چن ــک ی ــرای ی ــی، ب ــک splitters اضاف ــد، ی جدی

فیبر نصب شود. 
ــت،  ــی اس ــل پیش بین ــر قاب ــده غی ــه آین ــی ک از آنجای
تیم هــای  و   )Swisscom( ســوئیس کام  برنامه ریــزان 

ــتند.  ــتری هس ــری بیش ــال انعطاف پذی ــه دنب ــاژ، ب مونت
آن هــا مــی خواهنــد در هــر زمانــی کــه الزم باشــد، قــادر 
ــده  ــع کنن ــدد توزی ــازماندهی مج ــا س ــترش و ی ــه گس ب
هــای فیبــر نــوری در شــبکه اصلــی بــه هــر انــدازه کــه 
مــورد نیــاز اســت باشــند. Hansjörg Weimer توضیــح 
ــی  ــن معن ــه ای ــودن ب ــاژوالر ب ــا م ــرای م ــد: »ب ــی ده م
ــده را  ــع کنن ــوب توزی ــک چارچ ــروز ی ــا ام ــه م ــت ک اس
ــس  ــم و پ ــم  کنی ــر ه ــی از آن را س ــرده و بخش ــه ک تهی
از آن هــر زمــان کــه نیــاز داشــته باشــیم، بتوانیــم دیگــر 
ــم. و  ــه کنی ــه آن اضاف ــا را ب ــا و پالگین ه Sub Rack ه
ــای  ــع کننده ه ــادگی توزی ــه س ــه ب ــت ک ــزی اس ــن چی ای

ــت.« ــازی نیس ــاده س ــل پی ــی قاب قدیم
بــه همیــن دلیــل ســوئیس کام بــه دنبــال نســل جدیــدی 
ــن  ــود. ای ــود ب ــی خ ــر اصل ــرای دفات ــا ب از توزیع کننده ه
ــد  ــا ح ــاختار ت ــک س ــه از ی ــت ک ــر داش ــی در نظ کمپان
ــا  ــاق ب ــت انطب ــه قابلی ــد ک ــتفاده کن ــاده اس ــن س ممک
ــم  ــال ک ــن ح ــد و در عی ــته باش ــده را داش ــال و آین ح
ــد  ــه ای باش ــه گون ــد ب ــاختار بای ــن س ــد. ای ــه باش هزین
ــی در آن  ــه راحت ــد ب ــبکه بتوان ــواع ش ــی ان ــه تمام ک

شــود. پیاده ســازی 
 )Backbone( ــرات ــتون فق ــی س ــته ای یعن ــبکه هس ش
تمامــی خدمــات ســوئیس کام، تقریبــا بــه طــور انحصــاری 
از کابل کشــی فیبــر نــوری تشــکیل شــده اســت و قدمتــی 
ــوری  بیــش از 30 ســال دارد. ایــن زیرســاخت های فیبــر ن
در آینــده نیــز از اهمیــت باالیــی برخــوردار خواهنــد بــود. 
ــن  ــبکه های تلف ــز داده، ش ــب و کار، مراک ــتریان کس مش
ــی  ــبکه های دسترس ــر اداری از راه دور و ش ــراه، دفات هم
 FTTH، ماننــد )Swisscom( در حــال رشــد ســوئیس کام
ــن  ــه ای ــده ای ب ــور فزاین ــه ط ــره ب FTTS، FTTB و غی
ــترش  ــن گس ــوند. و ای ــه می ش ــته ای اضاف ــبکه هس ش
شــبکه بایــد بــه گونــه ای تضمیــن شــود تــا ســوئیس کام 
ــد را در  ــای بان ــای پهن ــال داده ه ــرعت انتق ــد س بتوان
ــد. ــی تضمیــن کن ــکان و زمان ــی، در هــر م فواصــل طوالن
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ــاژوالر،  ــد م ــع جدی ــرم توزی ــک پلتف ــتجوی ی در جس
ــی،  ــف فن ــه توصی ــا ب ــوئیس کام )Swisscom( تنه س
ــداد  ــرد. از تع ــا نک ــا اکتف ــات و قیمت ه ــوگ خدم کاتال
ــا  ــد ت ــته ش ــرکت خواس ــن ش ــهامداران ای ــادی از س زی
ــی  ــخصات فن ــه مش ــد ک ــف کنن ــود را تعری ــای خ نیازه
بــر اســاس ایــن نیازهــا ایجــاد شــود. ســوئیس کام 
از  مناســب  محصــوالت  تســت  بــرای   )Swisscom(
ــرد. ــرف ک ــان ص ــاه زم ــده، دو م ــن کنن ــن تامی چندی

هزینه بهینه برای Portها

تجهیــز R&Mfoxs ODF در معاینــه کلــی تجــاری و فنی 
مطابــق بــا مشــخصات فنــی، هزینه هــا و نتایــج آزمایــش 
عملــی، بیشــترین امتیــاز را کســب کــرد. ایــن بــه معنــی 
 )Swisscom( دو تغییــر اساســی بــرای ســوئیس کام
 R&Mfoxs ODF اســت. اول، انعطــاف پذیــری، زیــرا
امکانــات بیشــتری را از لحــاظ انتخــاب کانکتــور و مــاژول 
ارائــه می دهــد. دوم، بــا هزینه هــاي پاییــن در هــر 
ــت  ــی دس ــت مطلوب ــه قیم ــتریان ب ــت مش Port ، در نهای

ــت. ــد یاف خواهن
ارتباطــات راه دور تصمیــم گرفــت  ســرانجام گــروه 
ســوئیس کام  کنــد،  اســتفاده   R&Mfoxs ODF از 
ــر  ــک تغیی ــاده ی ــد ام )R&M( آم )Swisscom( و آر ان
ــا  ــب ب ــز متناس ــزاء نی ــی از اج ــدند. بعض ــی ش اساس
و  ســازگار   )Swisscom( ســوئیس کام  نیازهای هــای 

هزینه بهینه برای Portها

بــا   Zug در  خــود   )CO( مرکــزی  دفتــر  اول   Swisscom
ــه  ــده ب ــع کنن ــرد. توزی ــز ک ــد تجهی R&Mfoxs ODF جدی

هزینه بهینه برای Portها

ــرای  ــد ب ــع جدی ــرم توزی ــک پلتف ــی ی ــرای ارزیاب Swisscom ب
اســتفاده خــود، چیــزی بیــش از اطالعــات فنــی را مــورد بررســی 
ــده را  ــد کنن ــج تولی ــی از پن ــی محصوالت ــن کمپان ــرار داد. ای ق
ــه  ــش دو ماه ــت آزمای ــا را تح ــخ آن ه ــرده و در زوری ــاب ک انتخ

ــرار داد. ق
ــی،  ــی و خارج ــدازی داخل ــب و راه ان ــامل نص ــی ش ــم آزمایش تی
ــم  ــن تی ــود. ای ــی ب ــات میدان ــان خدم ــوش و کارکن ــان ج کارکن
ــوارد  ــامل م ــه ش ــن مجموع ــرد. ای ــز ک ــاژ و مجه ــا را مونت رک ه

ــت:  ــر اس زی
- اسپالیس کردن کابل های زیرزمینی

Breakout جایگذاری کابل های -
- اتصال کانکشن های پچ کوردها

- نظارت بر فرایندهای مونتاژ
- ارزیابی درجه ماژوالریتی

تیــم ارزیابــی بــه تیــم مونتاژکننــده پرسشــنامه ای را تحویــل داد 
ــت  ــه دس ــبب ب ــن کار س ــد. ای ــر می ش ــات پ ــا جزئی ــد ب ــه بای ک
آمــدن طیــف وســیعی از اطالعــات بــرای ارزیابــی دقیق تــر بــود. 
ــی کننــد  ــج آزمــون، آن هــا توانســتند ارزیاب ــا اســتفاده از نتای ب
کــه چــه مقــدار کار بــرای ایــن پلتفــرم در نظــر گرفتــه می شــود 
ــه هزینه هــای عملیاتــی مربــوط می شــود. - عامــل مهمــی کــه ب

R&Mfoxs ODF بــه دلیــل اصــل مــاژوالر بــودن خــود و 
ــده  ــد کنن ــت متقاع ــه دارد، توانس ــی ک ــاژ راحت ــوژی مونت تکنول
باشــد. تمــام نواحــی کاری بــه راحتــی قابــل دسترســی هســتند 
ــود  ــت خ ــای درس ــز در ج ــه چی ــاژ، هم ــام مونت ــس از اتم و پ

ــای  ــد ام )R&M( فرآینده ــت. آر ان ــده اس ــتاندارد ش اس
ســفارش و لجســتیک مخصــوص بــه ایــن پــروژه را تعریــف 
ــورد  ــه م ــی ک ــر زمان ــز در ه ــا نی ــا و ماژول ه ــرد. رک ه ک
ــل داده می شــوند. عــالوه  ــه ســرعت تحوی ــاز باشــند ب نی
بــر ایــن، آر انــد ام )R&M( جلســات آموزشــی هــم ارائــه 
می دهــد و دســتورالعمل نصــب و همچنیــن اســناد دیگــر 
ــدگان  ــب کنن ــد. نص ــاده می کن ــار آن آم ــز در کن را نی
ــای  ــتفاده از کده ــا اس ــی را ب ــناد دیجیتال ــد اس می توانن

ــد. ــی کنن ــا فراخوان QR در رک ه
ــش  ــز بی ــه تجهی ــت ک ــدت اس ــد م ــرح بلن ــک ط ــن ی ای
 R&Mfoxs ODF ــا ــوئیس ب ــر س ــایت در سراس از 900 س
ــرای  ــا ب ــع کننده ه ــن توزی ــت. ای ــد داش ــی خواه در پ
چندیــن دهــه می تواننــد بــدون هیــچ مشــکلی کار 
کننــد. نصــب و راه انــدازی ایــن پــروژه در تابســتان ســال 

ــت. ــده اس ــاز ش 2018 آغ

ــی  ــن جای ــود. ای ــتفاده می ش ــیک اس ــوان ODF کالس عن
ــی  ــبکه اصل ــی در ش ــای زیرزمین ــام کابل ه ــه تم ــت ک اس
ــایر  ــه س ــاالت ب ــام اتص ــع تم ــند. در واق ــم می رس ــه ه ب
ــاط  ــراه، نق ــن هم ــای تلف ــز داده، آنتن ه ــرکت ها، مراک ش
انتقــال اولیــه و کابل هــای مســتقیم بــه ســمت مشــتریان 
 Swisscom  ،کســب و کار را در خــود دارد. عــالوه بر ایــن
 ODF ــی در ــزات اختصاص ــه تجهی ــی را ب ــاالت داخل اتص

ــد. ــوئیچ می کن س
ــر  ــل فیب ــدود 3000 کاب ــد ح ــددا بای ــایت Zug ، مج در س
بــه  این هــا  شــوند.  داده  جــوش   Outdoor نــوری 
ــوری  ــر ن ــدود 1000 فیب ــه ح ــوند ک ــه می ش ــی اضاف جای
ــای  ــوئیچینگ ها، ، آنتن ه ــا س ــی ت ــای داخل از ترانک ه
 FTTx تلفــن همــراه و همچنیــن ترانک هــا در شــبکه

ــت. ــود داش وج
اســاس محــدوده  R&Mfoxs شــامل پلتفرم هــای توزیــع 
R&Mfoxs ODF بــه ارتفــاع 180 و 220 ســانتیمتر اســت. 
ــش  ــر ش ــال حاض ــزی Zug، در ح ــت مرک ــر پس در دفت
ــتفاده  ــانتی متر اس ــاع 220 س ــا ارتف R&Mfoxs ODF ب
ــی مجهــز شــده  ــه شــیوه های گوناگون شــده اســت کــه ب

انــد.

ــده  ــم ش ــود محک ــل خ ــا در مح ــود. فیبره ــت می ش ثاب
ــه  ــت ک ــی اس ــع عامل ــن در واق ــد و ای ــت نمی کنن و حرک
ــان  ــد. نصاب ــش می ده ــی را افزای ــان عملیات ــت اطمین قابلی
 Hansjörg .نیــز بــه ایــن موضــوع امتیــاز باالیــی داده انــد
Weimer، مدیــر فنــی ایــن پــروژه، مــواد مــورد اســتفاده 
ــرای  ــب ب ــاال و مناس ــت ب ــا کیفی در R&Mfoxs ODF را ب
هــدف پــروژه توصیــف می کنــد. همچنیــن نســبت قیمــت-

عملکــرد نیــز بــا انتظــارات مطابقــت دارد.
Weimer می گویــد: »بــا R&Mfoxs ODF ، مــا یــک 
ــا انعطــاف باالتــر بــه نســبت آنچــه تــا کنــون  سیســتمی ب
ــت  ــی اس ــن معن ــه ای ــن ب ــم. ای ــد داری ــتفاده می ش اس
ــکلی  ــه ش ــا ب ــا و کانکتوره ــل ه ــم از کاب ــا می توانی ــه م ک
ــر  ــر در ه ــای پایین ت ــم. هزینه ه ــتفاده کنی ــر اس دقیق ت
ــای  ــرمایه و هزینه ه ــا، س ــر آن ه ــاده ت ــورت و اداره س پ
ــا  ــتریان م ــه مش ــزی ک ــد. چی ــش می ده ــی را کاه عملیات
ــی  ــای اساس ــوال ه ــه س ــه ب ــا توج ــد. ب ــود می برن از آن س
زیرســاختی  محصــوالت  راه انــدازی  و  ارزیابــی  نظیــر 
ــه  ــت ک ــمند اس ــن ارزش ــم ای ــاس می کنی ــا احس ــد، م جدی
ــع  ــل و جام ــی کام ــت عمل ــک تس ــرض ی ــوالت در مع محص
در یــک محیــط تــا حــد ممکــن واقعــی قــرار گیرنــد. تنهــا 
ــب و  ــای کس ــا و هزینه ه ــه چالش ه ــت ک ــد از آن اس بع
ــاختی در  ــوالت زیرس ــود. محص ــن می ش ــره روش کار روزم
ــک دوره  ــی ی ــوند و ط ــازی می ش ــاده س ــدت پی ــی م طوالن
ــما  ــوند. ش ــه می ش ــی مواج ــای عملیات ــا هزینه ه ــی ب طوالن
ــرده و  ــن ک ــا تعیی ــا را دقیق ــه این ه ــد ک ــعی کنی ــد س بای

ــد.« ــه کنی مقایس
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400G زمانبرای
فـرارسـیدهاست

 )OFC( ــوری ــر ن ــات فیب ــس ارتباط ــگاه و کنفران نمایش
ــال،  ــن س ــرد. در ای ــکنی ک ــورد ش ــر رک ــار دیگ ــک ب ی
ــا  ــد ت ــفر کردن ــس س ــن کنفران ــه ای ــص ب 15500 متخص
تجربیــات خــود را در زمینــه تکنولوژی هایــی بــرای 
ــتراک  ــه اش ــم ب ــا ه ــن ب ــال داده ممک ــن انتق ــریع تری س
ــرای کشــف توســعه های  ــوآوری R&M ب ــد. تیــم ن بگذارن
جدیــد و رو بــه رشــد تکنولــوژی آمــاده هســتند کــه پــس 
از دســت یافتــن بــه آن، بالفاصلــه در برنامــه ریــزی هــای 

ــد. ــد ش ــده خواهن ــوآوری  گنجان ــه ن ــوط ب مرب
ــان  ــه: زم ــود ک ــن ب ــی در OFC 2018 ای ــر کل ــق نظ تواف
ــن  ــرا رســیده اســت. ای ــر ثانیــه ف ــرای 400 گیگابیــت ب ب
موضــوع بــرای مراکــز داده ایــن امــکان را فراهــم می کنــد 
ــد.  ــود کار کنن ــر خ ــال حاض ــریع تر از ح ــی س ــه خیل ک
 5G ــات ــدازی خدم ــوت، راه ان ــاط ق ــر از نق ــی دیگ یک
 FO بــود کــه نیــاز بــه گســترش وســیعی از شــبکه هــای

ــه و آنتــن  در هــر دو محــدوده و بیــن ایســتگاه هــای پای
دارد. یکــی دیگــر از نقــاط قــوت آن، راه انــدازی خدمــات 
5G بــود کــه نیــاز بــه توســعه وســیع شــبکه هــای فیبــر 

ــه و آنتــن هــا دارد. ــوری، بیــن ایســتگاه هــای پای ن
غرفه هــای OFC طیــف گســترده ای از چیــپ هــا، اجــزای 
ــه  ــد ک ــی دهن ــه م ــای 400G را ارائ ــازنده و ماژول ه س
ــت.  ــد گرف ــرار خواهن ــاری ق ــی تج ــه زودی در دسترس ب
ــا یکدیگــر رقابــت  اساســًا ســه فرمــت وجــود دارد کــه ب
ــناخته  ــده ش ــد کنن ــای تولی ــط گروه ه ــد و توس می کنن
شــده پشــتیبانی مــی شــوند. دو فرمــت فرســتنده/گیرنده 
ــتند،  ــازار QSFP-DD و QSFP هس ــه ب ــه ب ــاده عرض آم
کــه در واقــع ادامــه منطقــی اتصــال بــه روش قدیمــی بــا 
سیســتم plug-in، اتصال دهنده هــای فعــال در پنــل 
ــیون  ــس، مدوالس ــتند. فرکان ــوئیچ هس ــک س ــی ی جلوی
ــاختار  ــرد، س ــد ک ــدا خواه ــش پی ــال افزای ــرعت انتق و س

انــرژی کاهــش  بــود و مصــرف  فشــرده تر خواهــد 
ــه  ــراً ب ــوم QSFP-DD اخی ــرد. مفه ــد ک ــدا خواه پی
ــه نظــر  عنــوان راهنمــای واضحــی بــرای مســیر 400G ب

می رســد.
کنسرسیوم COBO مسر جدیدی را انتخاب می کند

ــنهاد  ــری را پیش ــر رادیکال ت ــیوم COBO، تغیی کنسرس
ــای  ــه فض ــاز ب ــه نی ــا ک ــتنده/ گیرنده ه ــد. فرس می ده
ــل  ــه board منتق ــد از housing ب ــد، بای ــادی دارن زی
شــوند، بنابرایــن مســیر مســی بیــن الکترونیــک و 
ماژول هــا  کــرد.  خواهــد  پیــدا  کاهــش   interface
احتمــاالً 400 یــا 800 گیگابیــت بــر ثانیــه ارســال می کننــد. 
کانکتورهــای پســیو فیبــر نــوری کوچــک در پنــل جلویــی 

جــای می گیرنــد.
کنسرســیوم بــه رهبــری مایکروســافت مشــخصات اولیــه 

ــرای کانکتورهــای COBO در OFC منتشــر کــرد. ب
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ــن  ــه. ای ــر ثانی ــت ب ــت: 400 گیگابی ــدی اس ــاد جدی ــه ابع ــیدن ب ــال رس ــوری در ح ــیگنال فیبرن ــال س انتق
موضــوع، یکــی از ســرفصل های مهــم نمایشــگاه و کنفرانــس ارتباطــات فیبــر نــوری )OFC( 2018 بــود کــه 
ــه صــورت تجــاری از انتهــای ســال 2018  در ســن دیگوی آمریــکا برگــزار شــد. چیپ هــای 400 گیگابایــت ب

در دســترس خواهنــد بــود.
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کانکتورهاینوریتوسعهیافتهپیشگامی
برایOn-Board Optics ؟

On-Board Optics مــی توانــد یــک جهــش کوانتومــی 
بــرای انتقــال داده هــای فیبــر نــوری باشــد. امــا 
ــش  ــی را پی ــع فن ــد مان ــد چن ــدا بای ــدگان ابت تولیدکنن
ــرای تولیــد آمــاده شــود، از میــان  از اینکــه ایــن ایــده ب
بردارنــد. آر انــد ام )R&M( بــه عنــوان عضــوی از  
COBO )کنسرســیوم بــرای On-Board Optics( در 

ــت. ــوع اس ــن موض ــرروی ای ــال کار ب ح
ــافت  ــارت مایکروس ــت نظ ــش تح ــا پی ــال ه COBO س
ــه را  ــخصات اولی ــاری مش ــال ج ــد و در س ــیس ش تاس
ــال  ــه انتق ــوط ب ــر مرب ــن ام ــت، ای ــرد. در نهای ــف ک تعری
ــر  ــت ب ــس 400 گیگابای ــا فرکان ــوری ب ــر ن ــای فیب داده ه

ــد. ــی باش ــه م ثانی
ــاز  ــه نی ــا( ک ــتنده/ گیرنده ه ــی )فرس ــده: مبدل های ای
 board بــه housing بــه فضــای زیــادی دارنــد، بایــد از
ــا را  ــی آن ه ــه ای داخل ــای شیش ــوند. فیبره ــل ش منتق
ــوری پســیو و کوچــک  ــر ن ــه فیب ــا آداپتورهــای چندگان ب
ــدان  ــن ب ــد. ای ــل می کنن ــه متص ــوی محفظ ــده، در جل ش
معنــی اســت کــه اتصــاالت فیبــر بیشــتری را مــی تــوان 
در پانــل جلــو جــای داد و یــک پیــش نیــاز بــرای کانــال 

ــت.  ــتر اس ــال داده بیش ــوری و انتق ــتر ن ــای بیش ه
ــی  ــرح م ــر مط ــال حاض ــه در ح ــی ک ــوال حیات ــک س ی
ــه  شــود ایــن اســت کــه چــه میــزان از اتصــاالت چندگان
ــت در  ــن حال ــه بهتری ــد ب ــی توانن ــا م ــر و کانکتوره فیب
پنــل جلویــی متصــل و نگهــداری شــوند. در متــد اتصــال 
نــوری مــوازی قدیمــی، تمــام اشــکال فیبــر بایــد جــوری 
ــه همدیگــر فشــرده شــوند کــه ایــن اطمینــان حاصــل  ب

ــه  ــاز ب ــن نی شــود کــه تحــت فشــار شــدید نیســتند. ای
یــک مکانیــزم ارتباطــی بــاال دارد و و تمیــز کــردن مقادیــر 

ــت.  ــواری اس ــه کار دش ــای غیرایزول ــاد فیبره زی
ــن  ــرای ای ــوری توســعه یافتــه راهــکاری ب کانکتورهــای ن

شــرایط هســتند.
آر انــد ام )R&M( در حــال توســعه تکنولــوژی مخصــوص 
ــعه یافته  ــوری توس ــای ن ــام کانکتوره ــه ن ــودش، ب ــه خ ب
اســت. میکرولنزهــای روی اشــکال فیبــر، انتقــال مطلــوب 

ــتم: ــن سیس ــای ای ــد. مزای ــن می کنن ــور را تأمی ن
• همــه آن چــه مــورد نیــاز اســت، فشــار تماســی مالیــم 

اســت یــا ایــن  کــه اصــاًل تمــاس وجــود نداشــته باشــد
• مکانیزم اتصال می  تواند ساده شود

ــد  ــی  توان ــی م ــل جلوی ــدی در پن ــته  بن ــم بس • تراک
ــد ــدا کن ــش پی افزای

ــوی  ــد و ق ــی  کنن ــل م ــی را تحم ــای جزئ ــا خطاه • لنزه
ــتند هس

ــه صــورت  ــه گــرد و غبــار حســاس نیســتند و ب • آنهــا ب
ــه تمیــز کــردن ندارنــد مجــازی نیــازی ب

بــه ایــن ترتیــب کانکتورهــای نــوری توســعه یافتــه تــالش 
مــورد نیــاز بــرای مونتــاژ راه انــدازی و نگهــداری اتصــاالت 
ــن  ــه همی ــاند. ب ــی رس ــل م ــه حداق ــه را ب ــر چندگان فیب
ــای  ــه ه ــرای برنام ــا ب ــن کانکتوره ــه ای ــت ک ــل اس دلی
ــای  ــتگاه ه ــد دس ــاال، مانن ــر ب ــم فیب ــا تراک ــردی ب کارب
ــد،  ــی کنن ــتفاده م ــه از on-board optics اس ــو ک اکتی

ــتند. ــب هس مناس
ــد ام  ــوآوری آر ان ــش ن ــه بخ ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ب

)R&M( بــر روی توســعه تکنولــوژی نــوری توســعه یافتــه 
تمرکــز کــرده اســت و در نتیجــه حمایــت از اهــداف گــروه 
COBO در مراحــل اولیــه اســت. آر انــد ام )R&M( ســیر 
ــه  ــروژه را در ســپتامبر 2018، در ECOC رم ارائ تکاملــی پ
ــعه  ــوری توس ــوژی ن ــورد تکنول ــات در م ــرد و اطالع ک

ــی ــایت اختصاص ــک وب س ــه را در ی یافت
 )www.onboardoptics.org( ارائه می دهد.
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موفقیت

Healthcareــاختهای ــازیزیرس ــهس بهین
R&Mبیمارســتانســنتجورجتوســطشــرکت

ــتان  ــک بیمارس ــیدنی، ی ــرقی س ــوب ش ــی جن ــت محل ــه بهداش ــع در ناحی ــورج واق ــنت ج ــتان س بیمارس
ــت. ــترالیا اس ــگاه New Siuth Wales اس ــرای دانش ــر ب ــی معتب آموزش

بیمارســتان ســنت جــورج هــر ســاله در بخــش اورژانــس 
خــود ظرفیتــی بیــش از 68000 بیمــار را داشــته و در 
ــت  ــترش داده اس ــش A&E را گس ــال 2017 بخ ــر س اکتب
ــز  ــراف نی ــه اط ــزون منطق ــای روزاف ــخگوی تقاض ــا پاس ت
ــتان  ــن بیمارس ــد در ای ــس جدی ــاختمان اورژان ــد. س باش
ــش  ــع را پوش ــر مرب ــاحت 24000 مت ــا مس ــدوده ای ب مح
ــاالی طبقــه در حــال فعالیــت بیمارســتان  می دهــد و در ب
بــا ســرمایه گــذاری کلــی 210 میلیــون دالر ســاخته شــده 

اســت.
چالش های پروژه

بــا توجــه بــه عملیــات روزانــه ایــن بیمارســتان، یکــی از 
ــام  ــر ادغ ــز ب ــروژه، تمرک ــن پ ــای ای ــن چالش ه بزرگتری

ــان  ــتی زم ــه بایس ــرا ک ــت. چ ــود اس ــرات موج ــا تجهی ب
ــاز  ــورد نی ــتگاه های م ــودن دس ــع ب ــودن و قط ــوش ب خام
ــل  ــاز حداق ــاخت و س ــول دوره س ــتان، در ط در بیمارس
باشــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه بیمارســتان 

ــد. ــام می ده ــود را انج ــر خ ــورد نظ ــات م عملی

پروژه
ــرای  ــی ب ــای کابل کش ــه راه حل ه ــامل ارائ ــروژه ش ــن پ ای
 Communication( ــات ــاق ارتباط ــت ات ــاخت هش س
Room( جدیــد، تمــام کابــل کشــی افقــی بــا اســتفاده از 
محصــوالت مســی، یــک توزیــع کننــده محوطــه )پردیس( 
بــا مســیرهای فیبــر نــوری بیــن طبقــات و مســیر و نصــب 

ــوری  ــر ن ــرات )Backbone( فیب ــتون فق ــرای س ــل ب کاب
بیــن توزیــع کننــدگان جدیــد و فعلــی محوطــه )پردیــس( 
اســت. عــالوه بــر ایــن، ایــن پــروژه همچنیــن شــامل 487 

ــت. ــیم اس ــی )Access Point( بی س ــه دسترس نقط

R&M راهکارهای
ــا  ــه ت ــی ک ــتفاده از کابل های ــا اس ــد ام( ب R&M )آر ان
ــتفاده از  ــتند، اس ــتفاده داش ــت اس ــری قابلی ــول 90 مت ط
ــد  ــنهاد می کن ــرکت را پیش ــترده ش ــال گس ــکار کان راه
ــش  ــر از آزمای ــش از 100 مت ــی بی ــاالت مس ــرای اتص و ب
اســتفاده می کنــد. ایــن توســط تمــام بخش هــا، از جملــه 
پذیرفتــه  کامــال   ،Builder Brookfield Multiplex
شــده اســت و متعاقبــا توســط شــرکت مشــاور مهندســی 
JHA در اســناد طراحــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. در 
ــر  ــک، Cat. 6A U/FTP زی ــتر از 5600 لین ــت، بیش نهای
ــه  ــن فاصل ــش از ای ــه بی ــی ک ــا آن های ــد، ام ــر بودن 90 مت
ــت  ــد و تح ــرار گرفتن ــش ق ــت آزمای ــال تح ــد، کام بودن
پوشــش گارانتــی R&Mfreenet درآمدنــد. کمپانــی 
Cat. 6A U/ آر انــد ام( کابل هــای 650 مگاهرتــز(  R&M
ــا کابل هــای اســتاندارد صنعتــی 500  FTP را در مقایســه ب
ــتم  ــه از سیس ــرد ک ــه ک ــز Cat. 6A U/FTP ارائ مگاهرت
اترنــت ســابق هماننــد ویدئوهــای UHD کمپــرس نشــده 
ــزای R&M  )آر  ــا و اج ــام کابل ه ــرد. تم ــتیبانی می ک پش
انــد ام( بــه گونــه ای طراحــی شــده انــد کــه چیــزی بیــش 
از حداقــل ســطوح تعریــف شــده بــرای بــرآوردن نیازهــا و 

ــد. ــخ می ده ــتریان را پاس ــای مش نگرانی ه
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ــروژه، از پچ کوردهــای  ــن پ ــد ام( در ای ــی R&M  )آر ان کمپان
مســی اســتاندارد R&MPowerSafe اســتفاده کــرده اســت 
ــای  ــه ج ــا، ب ــل پالگ ه ــاالت IDC در داخ ــه در آن از اتص ک
ــی  ــتفاده م ــران اس ــط دیگ ــه توس ــداری ک ــک ناپای تکنی
ــد  ــه می توان ــن برنام ــروزه ای ــت. ام ــه اس ــه کار رفت ــد، ب ش
ــک  ــده نزدی ــرای کاربردهــای ++PoE  در آین ــه آســانی ب ب
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. عــالوه بــر ایــن، R&M  )آر انــد 
 FOBOT 2RU ــک ــا ی ــده ب ــی ش ــکار سفارش ــک راه ام( ی
ــه  ــر گرفت ــورج در نظ ــنت ج ــتان س ــرای بیمارس ــد را ب جدی

اســت.
ــه طــور تخصصــی توســط  ــدازی نهایــی، کــه ب نصــب و راه ان
 ،Cat. 6A U/FTP تکمیــل شــد، شــامل Datalec خدمــات
 blown وهمچنیــن voice backbone و OS2 کابل هــای

می شــود.  fiber

فقــط بهترین هــا بــرای HealthCare مناســب 
ــت... اس

ــتری را در  ــار مش ــن ب ــد ام(  چندی ــی R&M  )آر ان کمپان
محــل پــروژه همراهــی و چــک کــرده اســت کــه اطمینــان 
حاصــل کنــد نصــب و راه انــدازی پــروژه در حال پیشــرفت 
اســت. تیــم R&M  )آر انــد ام( همچنیــن در ســایت پروژه 
ــد  ــه جمــع آوری گزارش هــای متعــدد می کنن ــدام ب ــه اق ب
ــا اطمینــان حاصــل شــود کــه اجــرای کامــل پــروژه در  ت

ــه بیمارســتان وقفــه ای ایجــاد نمی کنــد. عملیــات روزان

Stan Krainovic -  مدیر فنی و خدمات مدیریت اطالعات بیمارستان سنت جورج

» R&M از لحــاظ ارائــه راهکارهــای نوآورانــه کابــل کشــی ســاخت 
ــه  ــحالم ک ــن خوش ــت و م ــده اس ــناخته ش ــع ش ــرای صنای ــه ب یافت
ــا  ــروژه از م ــی در سرتاســر پ ــک پشــتیبانی عال ــا ی ــن شــرکت ب ای

حمایــت کــرد«. 
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ترندها

14

ترسازآینده

چگونه علوم و فناوری های جدید روح اجتماعی ما را تهدید می کنند

ــرن  ــت در ق ــت. درس ــا اس ــان م ــده زم ــاد پدی ــن تض ای
نوزدهــم، فیلســوفان و نویســندگان آینــده بشــر را بســیار 
مثبــت بــه تصویــر کشــیدند. بــه عنــوان مثــال، در اتوپیــا 
ــه  ــود ک ــرده ب ــف ک ــی را توصی ــاس جهان )Utopia(، توم
ــتند. روز  ــان هس ــوق یکس ــراد دارای حق ــه اف در آن هم
کاری شــامل شــش ســاعت اســت، هــر کــس مــی توانــد 
آزادانــه حرفــه اش را انتخــاب کنــد و دسترســی کامــل بــه 
امکانــات آموزشــی داشــته باشــد و افــراد نیازهــای خــود 
را در جامعــه برطــرف می کننــد. بــرای مدتــی طوالنــی بــر 
ــده  ــیار فریبن ــان بس ــده جه ــا آین ــور اتوپیاه ــاس تص اس
ــده  ــته کنن ــی خس ــا زندگ ــارزی ب ــات ب ــه تناقض ــود ک ب

روزمــره داشــت. 
در قــرن بیســتم تصــور تغییــر کــرد. نگاهــی بــه 
ــای  ــا دنیاه ــته عمدت ــال گذش ــد س ــی ص ــای ادب دیدگاه ه
ناخوشــایند را نشــان مــی دهــد، ماننــد تخریــب ناگهانــی 
ــل،  ــای قات ــی، ربات ه ــان اتم ــی، آخرالزم ــط طبیع محی
و  اورول  از   »1984« رمان هــای  دیکتاتــوری.  رژیم هــای 
»جهــان جدیــد شــجاع« از هاکســلی، رمــان برتــر علمــی 
ــده  ــاد ش ــای ایج ــای کابوس ه ــتم، دنی ــرن بیس ــی ق تخیل
ــد  ــف می کنن ــتبدانه را توصی ــای مس ــط دیکتاتوری ه توس
ــدرن  ــای م ــا تکنولوژی ه ــا ب ــا تنه ــن کابوس ه ــه ای ک

ــت. ــن اس ممک
ــودی  ــی از طنــز نیســت. چــون دلیــل زوال و ناب ایــن خال

ــه عنــوان پیشــرفت  ــا ب مــورد انتظــار شــرایط زندگــی م
ــک  ــی ی ــود. یعن ــناخته می ش ــی ش ــی و تکنولوژیک علم
نیــروی قدرتمنــدی وجــود دارد کــه ایــن امــکان را فراهــم 
ــا در یــک جامعــه ای زندگــی  کنیــم  ــا امــروزه م کــرده ت
کــه بــه مراتــب در آن از ســناریوهای خــوش بینانــه اتوپیــا 
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــت ای ــود. واقعی ــده می ش ــتر دی بیش
ــا  ــان آنه ــم و قهرمان ــم و هجده ــرن هفده ــوده ق ــم ب عل
ــه  ــه ب ــت ک ــوده اس ــه ب ــون و گالیل ــحاق نیوت ــد اس مانن
روشــنگری کمــک کــرده و بــه ایــن ترتیب بــه لیبرالیســم، 
ــی  ــت. یک ــده اس ــر ش ــه آزاد منج ــی و جامع دموکراس
ــه  ــت ک ــن اس ــود ای ــم می ش ــه عل ــه ب ــی ک از انتقادهای
مــردم را بــه ســمت محدودیــت هــا و قوانیــن تکنولــوژی و 
ــه  ــه همیــن دلیــل آن هــا را ب اقتصــاد ســوق می دهــد، ب

ــوند. ــرف می ش ــاص منح ــات خ ــمت موضوع س

ــرفت  ــا از پیش ــرا م ــه چ ــرای اینک ــل ب ــج دلی پن
؟ ســیم می تر

ــا در  ــاس م ــتگی احس ــم وابس ــم بفهمی ــه می توانی چگون
ــی کاهــش یافتــه اســت وقتــی کــه علــم  یــک دوره زمان
ــود  ــطح خ ــن س ــه باالتری ــیدن ب ــال رس ــاوری در ح و فن
ــتر  ــه بیش ــر چ ــا را ه ــی  م ــت زندگ ــتند و  کیفی هس
بهبــود می بخشــند؟ چگونــه می تــوان ایــن تضــاد 

ــن  ــت و در عی ــاد مثب ــک اعتق ــا ی ــه م ــح داد ک را توضی
ــرس از  ــک ت ــم ی ــوژی و ه ــه تکنول ــه ب ــور کوران ــال ک ح
ــه  ــه ب ــا کورکوران ــم؟ م ــای آن داری ــوم و تکنولوژی ه عل
ــات  ــر، ارتباط ــمند، کامپیوت ــی های هوش ــرد گوش عملک
ــیاری از  ــا و بس ــک ه ــی بیوتی ــال، آنت ــای دیجیت داده ه
ــن  ــا در عی ــم، ام ــاد می کنی ــر اعتم ــای دیگ تکنولوژی ه
حــال، تمــام پیشــرفت های تکنولوژیکــی را تهدیــد تلقــی 
ــود دارد: ــوع وج ــن موض ــرای ای ــل ب ــج دلی ــم. پن می کنی

ــد.  ــل می کن ــا تحمی ــه م ــود را ب ــم خ ــوژی ریت 1- تکنول
ــه  ــای بهین ــر فرآینده ــه در اث ــی ک ــای زمان محدودیت ه
ســازی ریاضــی و تکنولوژیکــی در مشــاغل مــا وارد 
ــا  ــه این ه ــع( - هم ــه موق ــع ب ــد و توزی ــود )تولی می ش
باعــث ایجــاد ایــن احســاس در مــا می شــود کــه کنتــرل 

ــم. ــت داده ای ــود را از دس ــی خ زندگ

ــت  ــه در پش ــد ک ــختی می فهمن ــه س ــردم ب ــر م 2- اکث
پــرده صحنه هــای علمــی چــه می گــذرد. آن هــا در 
ــدی  ــای قدرتمن ــد فراینده ــاس می کنن ــال احس ــن ح عی
ــری و  ــیت بص ــی از حساس ــن ترکیب ــود دارد. ای در کار وج
فقــدان دانــش و درک درســت اســت کــه موجــب ایجــاد 

ــود. ــراب می ش ــس اضط ــک ح ی

ــه  ــا را ب ــوژی م ــا در حــال شــکل گیری اســت. پیشــرفت تکنول ــل توجــه در جهــان م ــک پارادوکــس قاب ی
زندگــی در امنیتــی بــی ســابقه، لــذت بــردن از باالتریــن ســطح ســالمت و تجربــه کیفیــت بــاالی زندگــی بــه 
گونــه ای کــه نســل های گذشــته آن را تجربــه نکــرده انــد، قــادر مــی ســازد. امــا در عیــن حــال بســیاری از 
مــردم آینــده ای را تجســم می کننــد کــه در آن همــه چیزهایــی کــه مــا می شناســیم حتــی بشــریت نابــود 

می شــوند و بــه طــور کلــی از بیــن مــی رود.
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و  تکنولوژیکــی  تغییــرات  بــاالی  ســرعت   -3
ــا از  ــی، م ــرات اجتماع ــا تغیی ــط ب ــای مرتب پیچیدگی ه
نظــر ذهنــی و احساســی در هــم می شــکند. در طــول 250 
ــی  ــول تکنولوژیک ــن تح ــا چندی ــردم ب ــته، م ــال گذش س
ــبتا  ــی نس ــرفت های تکنولوژیک ــد؛ پیش ــوده ان ــه ب مواج
کنــد بــوده اســت. امــا امــروزه مــا تنهــا بــا یــک تجربــه 
برخــورد   sorcerer’s  apprentice »دانش آمــوزان 

ــم. ــا طرفی ــه ای از آن ه ــا مجموع ــه ب ــم، بلک نمی کنی

4- عواقــب توســعه تکنولوژیکــی دیگــر محــدود بــه مکان 
نیســت و ایــن تحــوالت در مرزهــای ملــی یــا اقیانوس هــا 
ــد  ــائلی مانن ــی مس ــور کل ــه ط ــوند. ب ــدود نمی ش مح
جنــگ هســته ای، ویرانــی زیســت محیطی، جمعیــت 
ــی و  ــوش مصنوع ــی، ه ــوادث آب و هوای ــد، ح ــش از ح بی
مهندســی ژنتیــک بشــریت را تهدیــد می کننــد و بــر روی 

ــد.  ــر می گذارن آن تاثی

5- مــا مجبوریــم کــه دیگــر محــدوده اطمینــان مطلــق را 
رهــا کنیــم، و بخشــی از ایــن طبیعــت مذهبــی، فلســفی 
ــت  ــک و از دس ــا کوپرنی ــه ب ــه ک ــیم. آنچ ــی باش ــا علم ی
ــد  ــاز ش ــان آغ ــز جه ــوان مرک ــه عن ــا ب ــگاه م دادن جای
بــا نظریــه دارویــن )مــا مرکــز خلقــت نیســتیم( و نظریــه 
ــدی آن در  ــان بع ــت و نش ــه یاف ــد ادام ــکاوی فروی روان
ــد  ــی توان ــک ذره م ــر ی ــد: اگ ــدا ش ــوم پی ــوری کوانت تئ
بــه طــور همزمــان یــک مــوج باشــد و اگــر نتیجــه انــدازه 
گیــری فیزیکــی بســتگی بــه دیــدگاه ناظــر داشــته باشــد، 
ایــن کامــال امــکان پذیــر اســت کــه دو دیــدگاه مخالــف 

ــد. ــرار بگیرن ــم ق ــار ه ــد در کن ــان می توانن جه

ــا  ــا ب ــا و باره ــته باره ــی در گذش ــای تکنولوژیک انقالب ه
تعریــف مجــدد هنجارهــای اخالقــی، سیاســی، اجتماعــی، 
معنــوی و مذهبــی بــه دســت آمــده اســت. آنهــا 
ــود  ــد، دیــدگاه هــای جهــان را ناب حقیقــت را تغییــر دادن
ــا  ــا، لیزره ــار کامپیوتره ــاختند. در کن ــو س ــد و از ن کردن
ــز  ــوم نی ــک کوانت ــکی فیزی ــدرن پزش ــخیص های م و تش
بــرای مــا بمــب اتــم را بــه ارمغــال آورده اســت. اینترنــت 
ــرای  ــدی ب ــز جدی ــان انگی ــای هیج ــراه فرصت ه ــه هم ب
تبــادالت اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی و در کنــار 
روش هایــی کامــال جدیــد در نظــارت دولتــی )و شــرکتی( 
ــت.  ــده اس ــا آم ــی م ــم خصوص ــا حری ــم ب ــل عظی و تداخ
الگوریتم هــای جدیــد مشــکالت الینحــل ســابق را از بیــن 
بــرده اســت. امــا توســعه یــک هــوش مصنوعــی برتــر مــا 
ــه  ــل ب ــن می ــرد. و ای ــش می ب ــی پی ــمت بردگ ــه س را ب
ــرای از  ــتقیم ب ــی مس ــدرن راه ــای م ــمت تکنولوژی ه س

ــت. ــی ماس ــع طبیع ــن مناب ــن رفت بی

تقریبــا غیرممکــن اســت کــه بتــوان پویایــی 
کــرد.  هدایــت  را  تکنولوژیکــی  پیشــرفت 

ــد  ــع می توان ــزی در واق ــه چی ــا چ ــی ی ــه کس ــا چ ام
ــول  ــل قب ــج قاب ــوی نتای ــه س ــوژی را ب ــرفت تکنول پیش
ــه  ــن کار ب ــرای ای ــی ب ــر اجتماع ــد؟ دو بازیگ ــت کن هدای
ــا  ــب از آن ه ــه اغل ــر ک ــن دو بازیگ ــند. ای ــن می رس ذه

ــوند: ــوب می ش ــل مغل ــن دو دلی ــه ای ــود ب ــاد می ش ی
اجتماعــی  گیرنــدگان  تصمیــم  پاســخگویی   •
ــانه  ــان رس ــب و کار، طراح ــران کس ــتمداران، رهب )سیاس
ــی  ــای عموم ــش به ــا افزای ــغل آن ه ــه ش ــره( ک ای، و غی
اســت، بســیار آهســته تــر از آن اســت تــا پویایــی شــتاب 
دهنــده تغییــرات تکنولوژیکــی را کنتــرل کنــد. در میــان 
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــر ب ــن ام ــر، ای ــای دیگ چیزه
ــران سیاســی، کســب و کار  و فرهنگــی دانشــمند در  رهب

ــد. ــیار کمیابن ــی بس ــرفت علم ــه پیش زمین

ــه  ــادر ب ــدازه ق ــان ان ــه هم ــز ب ــود نی ــمندان خ • دانش
کنتــرل پیشــرفت تکنولوژیکــی نیســتند. برعکــس، 
ــز  ــا نی ــه، آنه ــر جامع ــای دیگ ــه اعض ــل هم ــت مث درس
عمدتــا در معــرض منطــق بــازار آزاد هســتند. آنهــا حتــی 
ــد  ــا توســعه فــن آوری هــای جدی مــی تواننــد خــود را ب
ــل  ــر تبدی ــک بیلیون ــه ی ــان ب ــدگاه هایش ــاس دی ــر اس ب

ــد. کنن

ــت. و در  ــازار آزاد اس ــی ب ــالق اجتماع ــروی خ ــومین نی س
ــور  ــه ط ــا ب ــون تقریب ــا کن ــوژی ت ــرفت تکنول ــع پیش واق
ــازار  ــرداری از ب ــره ب ــق به ــک منط ــال ی ــاری دنب انحص
ــک  ــای ی ــه معن ــارت دیگــر چــه چیــزی ب ــه عب اســت. ب
ــعه  ــع توس ــه در واق ــت ک ــزی اس ــرای چی ــی ب ــت مال مزی
ــه  ــیم ک ــدوار باش ــم امی ــی توانی ــا م ــت؟ آی ــه اس یافت
ــه  ــازار، پیشــرفت تکنولوژیکــی را ب ــت در ب مکانیــزم رقاب

ــد؟ ــت می کن ــا هدای ــرای م ــن ب ــو ممک ــن نح بهتری

ــدوار  ــم امی ــه می توانی ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــن ب ای
ــورد  ــازون در م ــوک و آم ــس ب ــوگل، فی ــه گ ــیم ک باش
توســعه و اســتفاده از رایانه هــای کوانتومــی و هــوش 
ــرد  ــم بگی ــه تصمی ــع هم ــه نف ــرفته تر ب ــی پیش مصنوع
ــک  ــی ژنتی ــازی و مهندس ــرکت های داروس ــه ش ــا اینک ی
ــا  ــه م ــن روش ب ــا بهتری ــا ب ــد ت ــتفاده کنن از CRISPR اس

ــد. ــک کنن کم

ــردن  ــی ک ــات و خنث ــای اطالع ــا فیلتره ــارزه ب مب
ــاص ــع خ مناف

در کنــار صحــت اخالقــی، بایــد از سیاســتمداران و دیگــر 
ــه  ــم ک ــادی بخواهی ــی و اقتص ــدگان اجتماع ــم گیرن تصمی
ــه یکپارچگــی فکــری نیــز متعهــد باشــند. ایــن بدیــن  ب
ــده و  ــات پیچی ــا اطالع ــتی ب ــه بایس ــت ک ــی اس معن
ــه منظــور از  ــی ب نامفهــوم و همچنیــن فیلترهــای اطالعات
پیــش بــردن منافعــی خــاص، بــه شــکل موثــری مبــارزه 
ــداد  ــوز تع ــه هن ــت ک ــول اس ــل قب ــر قاب ــن غی ــود. ای ش
زیــادی از سیاســت مدارهــا در تغییــرات آب و هوایــی یــا 

ــد.  ــک دارن ــن ش ــه داروی ــل نظری تکام

ــد  ــک تعه ــد ی ــا نیازمن ــده تکنولوژی ه ــری آین ــکل گی ش
دموکراتیــک میــان هــر یــک از ماســت. ایــن شــامل یــک 
ــوز  ــفانه هن ــت. متاس ــگی اس ــزون و همیش ــد روزاف تعه
ــران در  ــب نظ ــایر صاح ــگاران و س ــه ن ــه روزنام ــی ک زمان

ــی  ــم اجتماع ــوالت مه ــی و تح ــای جهان ــورد رویداده م
ــا اطــالع مــی دهنــد، در مــورد فیزیــک، شــیمی و  ــه م ب

ــود دارد. ــری وج ــث کمت ــی بح ــت شناس زیس

در  را  زمینــه  ایــن  در  بیشــتر  جزئیــات  می توانیــد 
گفته هــای دکتــر  Lars Jaeger، در لینــک زیــر بخوانیــد:
www.connections.rdm.com/trends/fear-of-the-future

ــمند،  ــن، دانش ــر Lars Jaeger ، کارآفری ــان: دکت ــنده مهم نویس
نویســنده، نظریــه پــرداز مالــی و مدیــر ســرمایه گذاری آلترناتیــو 

 www.larsjaeger.ch
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موفقیت

GTTBeneluxازکارافتادگیوهزینهشبکه
SYNODomeفیبرنوریخودراباتکنولوژی

Closureکاهشدادهاست.
مجموعــه GTT Benelux بــه دنبــال یــک محفظــه بهتــر بــرای مدیریــت آســان شــبکه اســت. 
 SYNO ایــن شــرکت پــس از مقایســه و آزمایــش راه حــل هــای مختلــف، تصمیــم بــه انتخــاب
ــل  ــاژوالر و قاب ــر و م ــر، مقیاس پذی ــن یــک راه حــل انعطاف پذی ــد ام( گرفــت. ای از R&M )ار ان
گســترش بــرای هــر کاربــردی اســت کــه در FTTx مــورد نیــاز اســت. ایــن راه حــل مزایایــی 
ماننــد ســهولت اســتفاده، کاهــش خرابــی و از کارافتادگــی و هزینــه کمتــر نصــب و راه انــدازی 

را بــه همــراه دارد.

چالش: دسترسی بیشتر با هزینه کمتر

GTT وظفیــه تأمیــن دسترســی شــبکه گســترده و 
مجموعــه ای متنــوع از خدمــات ابــری شــبکه بــرای 
ــن  ــه تضمی ــده دارد ک ــر عه ــی را ب ــرکت های چندملیت ش
کننــده اتصــاالت ایمــن آن هــا بــه خدمــات، اپلیکیشــن ها 
از  می باشــد.  جهــان  سراســر  در  ابــری  خدمــات  و 
آن جایــی کــه ایــن شــرکت از طریــق دســتاوردهای خــود 
 1 Tier ــطح ــا IP در س ــا ب ــبکه آن ه ــد، ش ــد می کن رش
شــامل اجــزای مختلفــی از تأمین کننــدگان می شــود.
و  بنلوکــس  مهندســی  مدیــر   ،  Mark Zuijdendorp
 ،GTT مجموعــه  در   )Benelux & Nordics( نوردیکــس 

ــئولیت  ــال مس ــدت 15 س ــه م ــن ب ــد: »م ــح می ده توضی
ــا  ــه ت ــته ام ک ــده داش ــر عه ــی را ب ــاخت های اروپای زیرس
 Interoute ــی ــور اروپای ــی از اپرات ــه 2018 بخش ــان م پای
ــه  ــت«. او در ادام ــرار گرف ــار GTT ق ــه در اختی ــود ک ب
ــت و  ــازی مدیری ــاده س ــور س ــه منظ ــا ب ــد: »م می گوی
ــه  ــانی ب ــت رس ــرای خدم ــوالت ب ــه محص ــاز ب ــش نی کاه
ــوری  ــر ن ــه فیب ــک محفظ ــال ی ــه دنب ــود، ب ــبکه خ ش
ــد  ــم. R&M )ار ان ــی می گردی ــالیان طوالن ــرای س ــر ب بهت
ــه SYNO Dome Closure در  ــا محفظ ــا را ب ــه م ام( توج
 GTT ســال 2017 جلــب کــرد. یکــی از نیازهــای عملکــردی
Benelux ایــن بــود کــه یــک محفظــه جدیــد بــرای 12 تــا 

ــد«. ــته باش ــوری داش ــر ن ــل فیب 432 کاب

ــتفاده  ــل اس ــکار: SYNO Dome Closure قاب راه
ــدد مج

ــه  ــود ک ــن ب ــرد GTT Benelux ای ــات عملک ــک الزم ی
ــر  ــل فیب ــا 432 کاب ــرای 12 ت ــد ب ــد بای ــه جدی آن محفظ
ــد از  ــارت بودن ــات آن عب ــر الزم ــود. دیگ ــب می ب مناس
 Mark.ــداری و دوام ــر و نگه ــهولت تعمی ــب، س ــان نص زم
 SYNO Dome ــی ــت اصل ــد: »مزی Zuijdendorp  می گوی
ــب  ــاه نص ــان کوت ــد ام( زم ــد R&M )ار ان Closure از برن

ــت.« آن اس

یکــی دیگــر از مزایــای ایــن تجهیــز کــه مشــتری بــر آن 
تاکیــد دارد ایــن اســت کــه محفظــه Dome Closure بــه 
ــه ازای هــر اتصــال یــک ســاعت و نیــم،  طــور متوســط ب
ــی  ــم عیب یاب ــد و ه ــاالت جدی ــب اتص ــرای نص ــم ب ه
اتصــاالت موجــود، صرفــه جویــی می کنــد. مزیــت دیگــر 
 Dome ــه ــرا محفظ ــت، زی ــوژی دوام آن اس ــن تکنول ای
ــر  ــطه مه ــه واس ــد ام( ب ــی R&M )ار ان Closure از کمپان
و مــوم بــودن بــه وســیله یــک ژل ســرد امــکان اســتفاده 
ــم  ــن ه ــد. ای ــم می کن ــتری فراه ــرای مش ــدد را ب مج
ــردن  ــن ک ــرای جایگزی ــم ب ــد و ه ــاالت جدی ــرای اتص ب
 SYNO ــه ــت ک ــوان گف ــت، می ت ــت. در نهای ــد اس مفی
ــی  ــه راحت ــود، ب ــاژوالر خ ــت م ــا حال Dome Closure ب

ــد. ــود را می ده ــاالت موج ــاء اتص ــازه ارتق اج

BENELUX & NORDICS. GTT مدیر مهندسی مجموعه – MARK ZUIJDENDORP

ــا  ــد ام( یــک اتصــال ب ــد R&M )ار ان »SYNO Dome Closure از برن
کیفیــت بــاال اســت کــه مــا را بــرای داشــتن شــبکه هایی بــا ســرعت در 

آینــده آمــاده خواهــد کــرد.«
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FTTX نوآوری: راه حل های انعطاف پذیر

ــدد و  ــتفاده مج ــت اس ــا قابلی SYNO Dome Closure ب

ــرای  ــر ب ــل انعطاف پذی ــک راه ح ــودن آن، ی ــاژوالر ب م
ــت ورودی  ــت کی ــت. هش ــای FTTx اس ــی کاربرده تمام
ــا  ــه کابل ه ــز، از کلی ــن تجهی ــعاعی در ای ــکل ش ــه ش ب
ــه  ــی ک ــد، در حال ــت می کن ــا محافظ ــدی آن ه و پیکربن
ــا از  ــوری مخصوص ــر ن ــای فیب ــی از کابل ه ــواع مختلف ان
پاییــن وارد می شــوند. قابلیــت بــاز و بســته شــدن آســان 
ــا  ــه این ه ــه هم ــا را دارد ک ــب کابل ه ــش مناس ــرای آرای ب
ــب و  ــان نص ــی در زم ــه جوی ــرای GTT Benelux صرف ب
ــتم  ــن سیس ــد آورد. ای ــان خواه ــه ارمغ ــداری را ب نگه
ــد ام( در  ــط R&M )ار ان ــه توس ــدار یکپارچ ــت م مدیری
ــال را در  ــا 1152 اتص ــد ت SYNO Dome Closure می توان
خــود جــای دهــد و دارای شــعاع خمشــی تــا 40 میلیمتــر 
ــالوه  ــت. ع ــته ای اس ــای شیش ــت از فیبره ــرای محافظ ب
ــز  ــن تجهی ــده در ای ــوم ش ــر و م ــرد مه ــن، ژل س ــر ای ب
ــا  ــام فیبره ــت از تم ــدد، حفاظ ــتفاده مج ــت اس ــا قابلی ب
ــرد  ــی و عملک ــه دسترس ــد و در نتیج ــن می کن را تضمی

ــد. ــود می بخش ــوری را بهب ــر ن ــاالت فیب اتص

تجربه عملی: پشتیبانی پروژه توسط 
R&M )ار اند ام(

ــه  ــود ک ــن ب ــرد GTT Benelux ای ــات عملک ــک الزم ی
ــر  ــل فیب ــا 432 کاب ــرای 12 ت ــد ب ــد بای ــه جدی آن محفظ
ــد از  ــارت بودن ــات آن عب ــر الزم ــود. دیگ ــب می ب مناس
 Mark.ــداری و دوام ــر و نگه ــهولت تعمی ــب، س ــان نص زم
 SYNO Dome ــی ــت اصل ــد: »مزی Zuijdendorp  می گوی
ــب  ــاه نص ــان کوت ــد ام( زم ــد R&M )ار ان Closure از برن

ــت.« آن اس
یکــی دیگــر از مزایــای ایــن تجهیــز کــه مشــتری بــر آن 
تاکیــد دارد ایــن اســت کــه محفظــه Dome Closure بــه 
ــه ازای هــر اتصــال یــک ســاعت و نیــم،  طــور متوســط ب
ــی  ــم عیب یاب ــد و ه ــاالت جدی ــب اتص ــرای نص ــم ب ه
اتصــاالت موجــود، صرفــه جویــی می کنــد. مزیــت دیگــر 
 Dome ــه ــرا محفظ ــت، زی ــوژی دوام آن اس ــن تکنول ای
ــر  ــطه مه ــه واس ــد ام( ب ــی R&M )ار ان Closure از کمپان
و مــوم بــودن بــه وســیله یــک ژل ســرد امــکان اســتفاده 
ــم  ــن ه ــد. ای ــم می کن ــتری فراه ــرای مش ــدد را ب مج
ــردن  ــن ک ــرای جایگزی ــم ب ــد و ه ــاالت جدی ــرای اتص ب
 SYNO ــه ــت ک ــوان گف ــت، می ت ــت. در نهای ــد اس مفی

ــی  ــه راحت ــود، ب ــاژوالر خ ــت م ــا حال Dome Closure ب
ــد. ــود را می ده ــاالت موج ــاء اتص ــازه ارتق اج
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مدرنسازیدقیقوبرنامهریزی
)LAN( برایشبکهمحلی شده

PANSA بــر روی کیفیــت سوئیســی در پــروژه نوســازی شــبکه LAN تمرکــز کــرده اســت. مرکــز داده مدیریــت ترافیــک هوایــی در 
ورشــو بــا یــک شــبکه LAN جدیــد از R&M مجهــز شــده اســت. مــدرن ســازی شــبکه موجــود در مرکــز داده عملیاتــی نیــاز بــه 

ــازمانی دارد. ــای س ــت و مهارت ه دق
ــبکه، آن را  ــات ش ــه در عملی ــدون وقف ــوان ب ــی ت ــه م چگون
ــی  ــل کش ــوان کاب ــه می ت ــرد؟ و چگون ــازی ک ــریعًا مدرن س س
جدیــد را در رک هــا و مجراهــای تنــگ و باریــک موجــود جای 
داد؟ ایــن هــا ســواالتی بــود کــه شــرکای لهســتانی آر انــد ام، 
Telpom و S&T بایــد جوابــی بــرای آن هــا پیــدا مــی کردنــد. 
ــه  ــبکه محوط ــاخت ش ــه زیرس ــود ک ــن ب ــا ای ــه آن ه وظیف
ــتانی )PANSA( را  ــی لهس ــات هوای ــس خدم ــس( آژان )پردی
ــازی  ــبکه آن را مدرن س ــرات ش ــتون فق ــرده و س ــض ک تعوی
 ،CZRL )ــز داده ــنتر )مرک ــا س ــن، دیت ــر ای ــالوه ب ــد. ع کنن
ــردازش  ــک را پ ــت ترافی ــز مدیری ــی مرک ــای عملیات داده ه
ــت  ــی از امنی ــطح باالی ــد س ــوع نیازمن ــن موض ــد و ای می کن

می باشــد.
ــت  ــوده و Telpom مأموری ــروژه ب ــی پ ــکار عموم S&T پیمان
اجــرای کار را برعهــده داشــت. Telpom یــک شــرکت نصــب و 
 Rudolf Pomper راه انــدازی از شــرکای بــا تجربــه لهســتانی
ــرار  ــد ق ــورد تایی ــد ام )R&M( م ــط آر ان ــه توس ــت ک اس
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــس PANSA ب ــع آژان ــد. در واق ــه ان گرفت
ــل  ــان کام ــا اطمین ــرودگاه Kraków، ب ــد ف ــی مانن پروژه های
ــد. ــاد می کن ــد ام )R&M(، اعتم ــی آر ان ــت سوئیس ــه کیفی ب

پلت فرم عالی با تراکم باال

ــی  ــرای کابل کش ــم ب ــو ه ــروژه ورش ــزان پ ــه برنامه ری اول از هم
مســی و هــم بــرای کابل کشــی فیبــر نــوری ثابــت کردنــد کــه 
ــای  ــد ام )R&M( در رک ه ــاالی آر ان ــف ب ــا ظری ــرم ب پلت ف
ــا  ــا کابل ه ــور آن ه ــن منظ ــرای ای ــد. ب ــی گیرن ــا م ــک ج باری
ــای  ــد. نگهدارنده ه ــرار دادن ــک ق ــا 12 لین ــی ب ــروه های را گ
ــد  ــن کار بای ــا ای ــدند ام ــاده ش ــا آم ــای آن ه ــر مبن ــا ب ماژول ه
در مــدت زمــان کوتاهــی انجــام می شــد. در نهایــت همــه ایــن 
کارهــا بــدون تاخیــر و در زمــان مــورد انتظــار صــورت گرفــت. 
بزرگتریــن چالــش ایــن پــروژه ایــن بــود کــه بــرای هماهنگــی 
ــه  ــاز ب ــورد نی ــزای م ــا و اج ــل ه ــل کاری، کاب ــت مراح و مدیری
ــاخت  ــازی زیرس ــدرن س ــند. م ــروژه برس ــل پ ــه مح ــع ب موق
ــوب  ــده محس ــک کار پیچی ــوان ی ــه عن ــر ب ــی ت ــای قدیم ه
ــود کــه امــکان  ــه ای ب ــه گون می  شــود. امــا شــرایط مشــتری ب

ــت. ــود نداش ــه در کار وج ــاد وقف ایج

ــا  ــن کار ب ــد. ای ــن ش ــل تعیی ــع الزم از قب ــل کاری و مناب مراح
ســنجش و انــدازه گیری هــای دقیــق بــه انجــام رســید. 
ــی  ــرح اجرای ــک ط ــتند ی ــازی، توانس ــن آماده س ــاس ای براس
ــول  ــد ط ــادر بودن ــا ق ــال آن ه ــرای مث ــد. ب ــه کنن ــق تهی دقی
ــن  ــاس ای ــر اس ــد. ب ــن کنن ــق تعیی ــور دقی ــه ط ــا را ب لینک ه
ــل  ــد و کاب ــاده کنن ــا را آم ــتند کابل ه ــا توانس ــات آن  ه اطالع
کشــی را بــه طــور مســتقیم بیــن نقــاط اتصــال انجــام دهنــد. 
ــای  ــق، مهارت ه ــازی دقی ــاده س ــون آم ــی چ ــت عوامل در نهای
ــزایی در  ــه س ــش ب ــی نق ــه ای، همگ ــرای حرف ــازمانی و اج س
ــد و ســرانجام ایــن  انجــام دقیــق و صحیــح وظایــف ایفــا کردن
ــام  ــه انج ــتری آن ب ــل مش ــت کام ــت و رضای ــا موفقی ــروژه ب پ

ــید. رس

 )R&M( راهکار ارائه شده توسط شرکت آر اند ام

شبکه محلی ) LAN PANSA ( مدرن سازی شده مرکز 

مدیریت ترافیک هوایی و مرکز داده CZRL شامل موارد 

زیر هستند:

 LC سربندی شده با ،OS2، OM4 110 کابل فیبر نوری

Duplex

 splice و breakout در مدل های HD 220 ماژول فیبر نوری

لینک های کالس EA 10 کیلومتر کابل کشی مسی

Cat. 6A ISO پورت های

بیش از 90 پچ پنل  HD با بکارگیری تکنولوژی 

R&MinteliPhy

گروه بندی هر 12 لینک با هم
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اخبار

مرکوری)Mercury(یکپلتفرم
باال تراکم با نوریماژوالر فیبر

ــه شــدت در حــال گســترش هســتند. تعــداد قابــل ماحظــه ای از  شــبکه هــای محوطــه )پردیــس( و مراکــز داده )دیتــا ســنترها( ب
)Mercury( ــا ارائــه مرکــوری پــورت هــا و کابــل هــا بایــد در فضایــی محــدود قــرار گیرنــد. آر انــد ام )R&M( ایــن مشــکل را ب

کــه یــک توزیــع کننــده فیبــر نــوری جدیــد بــا تراکــم بــاال مــی باشــد، حــل کــرده اســت. بــا ایــن پلتفــرم، دیتاســنترها مــی تواننــد 
زیرســاخت هــای شــبکه فیزیکــی را در حالــت بســیار منعطــف تــر اجــرا کننــد.

ــط  ــه توس ــوری Mercury(( ک ــوری مرک ــر ن ــرم فیب پلتف
ــه، یــک سیســتم  ــکا توســعه یافت ــد ام )R&M( آمری آر ان
ــرم  ــن پلتف ــت. ای ــاژوالر اس ــپالیس م ــده اس ــع کنن توزی
هــم بــرای حلقــه هــای ســتون فقــرات محوطــه هــا و هــم 
ــرای اتصــال دو دیتــا ســنتر مناســب اســت. بزرگتریــن  ب
ــث  ــه باع ــت ک ــن اس ــران ای ــرای کارب ــت Mercury ب مزی
صرفــه جویــی در زمــان می شــود. زمــان نصــب، آزمایــش 
ــای  ــا راهکاره ــه ب ــد در مقایس ــی توان ــدازی م و راه ان
ــته  ــم دس ــاظ تراک ــود. از لح ــف ش ــًا نص ــی تقریب معمول
 ))Mercury ــوری ــودن، مرک ــاژوالر ب ــت و م بنــدی، مدیری
قابلیــت هــای جدیــدی را از خــود نشــان مــی دهــد و مــی 
ــک رک 48  ــرد. در ی ــی ک ــه زن ــر را خاتم ــوان 864 فیب ت
ــک  ــر را در ی ــا 6912 فیب ــایMercury ت ــی، باکس ه یونیت

رک متصــل می کننــد.
ــرای  ــپالیس SD-08 ب ــینی های اس ــا، س ــچ پنل ه ــد پ مانن
288 فیبــر طراحــی شــده انــد کــه مرکــوری را تبدیــل بــه 
گزینــه ای ایــده آل بــرای اتصــاالت شــبکه مقیــاس پذیــر 

مــی کنــد. نســبت 1:1 برنامــه ریــزی را ســاده مــی کنــد. 
ــای  ــا و خروجی ه ــامل ورودی ه ــپالیس ش ــینی های اس س
ــوری،  ــر ن ــای فیب ــادی از کابل ه ــداد زی ــرای تع ــزرگ ب ب
اســپالیس بــرای ذخیــره و نگهدارنــده  هــای قابــل تنظیــم 

محافــظ اســپالیس هســتند.

کابل کشی سریعتر با فیبر ریبون
ــون  ــوری ریب ــر ن ــای فیب ــل ه ــه کاب ــر پای ــی ب ــل کش کاب
اســت کــه بــه طــور گســترده در ایــاالت متحــده 
ــن  ــامل چندی ــون ش ــای ریب ــود. کابل ه ــی ش ــتفاده م اس
ــک  ــورت ی ــه ص ــر ب ــار یکدیگ ــه در کن ــتند ک ــر هس فیب
ــد.  ــه ان ــرار گرفت ــبی ق ــس چس ــک ماتری ــون در ی ریب
ــه  ــان ب ــورت همزم ــه ص ــد ب ــی توانن ــر م ــن فیب چندی
ــد ام )R&M( ورژن 200 و  ــوند. آر ان ــل ش ــر متص یکدیگ
250 میکرومتــری را ارائــه داده اســت. در مقایســه بــا ورژن 
250 میکرومتــری، بــا اســتفاده از کابل هــای ریبــون فیبــر 
نــوری 200 میکرومتــری، مــی توانــد 30 درصــد در فضــای 

ــرد. ــی ک ــه جوی ــازی صرف ــره س ذخی

بــرای صرفــه جویــی بیشــتر در وقــت نصــب و راه انــدازی، 
حتــی در فضــای ایمــن مرکــز داده )دیتــا ســنتر(، 
ــوری  ــر ن ــک فیب ــا کابل هــای تران ــچ پنــل ب ماژول هــای پ
از پبــش ســربندی شــده در کارخانه در دســترس هســتند. 
ــل  ــه حداق ــی ب ــب و بازبین ــرای نص ــالش ب ــعی و ت س
ــل هــای ترانــک  رســیده اســت چــرا کــه اتصــاالت و کاب
در کارخانــه مــورد ســنجش و بازبینــی قــرار گرفتــه انــد.

LC-QR دسترسی راحت با پچ کوردهای

در چنیــن حجمــی از دســته بنــدی و تراکــم پــچ پنــل هــا، 
تقریبــًا غیــر ممکــن اســت کــه پــچ کوردهــا  را بــه راحتی 
ــید.  ــرون کش ــا بی ــرد ی ــل ک ــی متص ــزار خاص ــدون اب و ب
ــد ام )R&M( اســتفاده  ــه آر ان ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ب
ــه  ــه ب ــای LC Quick-Release Uniboot را ک از کانکتوره
ــوند،  ــی ش ــده م ــای LC-QR نامی ــچ کورده ــار پ اختص
ــزم  ــک مکانی ــا ی ــا ب ــن کانکتوره ــد. ای ــی کن ــه م توصی
ــه  ــل را ب ــردن قف ــردن و بازک ــل ک ــکان قف ــویی ام کش

ــازند. ــی س ــن م ــی ممک راحت
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در )R&M( ام انــد آر
بزرگتریــنمرکــزداده
ــوئیس ــاریدرمرکزس تج

ــه  ــی را در زمین ــز خدمات ــی نی ــن کمپان ــر ای ــش فیب بخ
ــه مشــتریان  ارتباطــات و زیرســاخت فنــاوری اطالعــات ب
ــاظ  ــد. از لح ــه می کن ــا ارائ ــا و مخابرات ه ــب و کاره کس
جغرافیایــی، CKW کلیــه کســب و کارهــای منطقــه مرکزی 
ســوئیس را پوشــش مــی دهــد و بــه رفــع نیازهــای متداول 
ــالوه  ــردازد. به ع ــی پ ــوئیس م ــر س ــتریان در سراس مش
ایــن شــرکت بــه تدریــج در حــال گســترش شــبکه فیبــر 
نــوری موجــود، همچنیــن خدمــات دیتاســنتر )مرکــز داده( 
ــاختن  ــرآورده س ــرای ب ــرکایی ب ــد و از ش ــی باش ــود م خ

کامــل نیازهــای مشــتریان اســتفاده مــی کنــد. 

بزرگترین مرکز داده )دیتاسنتر( تجاری در مرکز 
سوئیس

ــه رشــد شــدید فنــاوری اطالعــات، در ســال  ــا توجــه ب ب
ــز داده  ــک مرک ــت ی ــم گرف ــرکت تصمی ــن ش 2015 ای
در   ISO 27001 مطابــق  جدیــد   TIER IV )دیتاســنتر( 
Lucerne-Littau بســازد. بــا 1270 مترمربــع فضــای قابــل 
ــن مرکــز  ــن مرکــز داده )دیتاســنتر( بزرگتری اســتفاده، ای

ــر از  ــا PUE کمت ــت. ب ــویس اس ــز س ــاری در مرک داده تج
ــش از 60٪  ــنتر( بی ــا س ــز داده )دیت ــن مرک ــازده ای 1/2، ب
ــت.  ــوئیس اس ــز داده س ــام مراک ــن تم ــر از میانگی باالت
ــن  ــد در ای ــی توانن ــی م ــی و عموم ــتریان خصوص مش
ــاوری  ــزات فن ــرار دادن تجهی ــرای ق ــی ب ــنتر فضای دیتاس
اطالعــات )white Space) ، ســالن رک یــا یــک فضــای رک 

ــد. ــاره کنن اج

ــود را در  ــز داده خ ــه مرک ــت ک ــم گرف CKW AG تصمی
ــه  ــرکت تابع ــن ش ــاده ایم ــوق الع ــد و ف ــز داده جدی مرک
خــود، یعنــی شــرکت خدمــات فیبــر CKW، بســازد. مرکــز 
 CKW ــات ــق و الزام ــخصات دقی ــا مش ــق ب ــا مطاب داده ه

ــد. ــده ان ــزی ش ــه ری برنام

ــه  ــی ب ــرژی، داده و زیرســاخت اســت کــه در مرکــز ســوئیس اســت. ایــن کمپان ــه دهنــده خدمــات پیشــرو در زمینــه ان CKW، ارائ
مــدت 125 ســال، نیــروی بــرق کاربرانــی را از بخــش هــای لوســرن، شــوییز و اوری کــه درحــال حاضــر بیــش از 200000 نفــر هســتند 
تأمیــن می کنــد. عــاوه بــر ایــن، محصــوالت و خدمــات نوآورانــه ای را در زمینــه مرکــز داده )دیتاســنتر(، بــرق و روشــنایی، تکنولــوژی 

ــرژی، فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات و بخش هــای امنیتــی عرضــه می کننــد.   ان
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برنامه ریزی کامل و بی نقص پروژه از ابتدا تا انتها

Walter Epp، مهنــدس سیســتم و مســئول عملیــات 
مرکــز داده در CKW، سرپرســت پــروژه بــود. از آنجــا کــه 
ــود،  ــه ب ــیار بلندپروازان ــدا بس ــدی از ابت ــان بن ــه زم برنام
زمــان تحویــل بــه طــور دقیــق و بــا رابــط هــای کاربــری 

ــد. ــخص ش ــل مش ــح از قب واض

و  هــا  زیرســاخت  سرپرســت   ،Werner Helfenstein
عملیــات در مرکــز داده CWK، ســال هاســت بــا موفقیــت 
بــا آر انــد ام )R&M( کار کــرده اســت. او یــک بــار دیگــر 
توانســت ایــن شــرکت پیشــرو در ارائــه راهکارهــای الیــه 
 Walter Epp .ــد ــه کن ــز توصی ــروژه نی ــن پ ــرای ای 1 را ب
ــق  ــده را از طری ــش ش ــی آزمای ــل کش ــای کاب راهکاره
ــرده  ــاره ک ــی را اج ــه فضای ــتریانی ک ــا مش ــت ب صحب
بودنــد، مــورد ارزیابــی قــرار داد و گفــت: »مطمئــن شــدم 
ــه  ــی در زمین ــیار خوب ــارب بس ــد ام )R&M( تج ــه آر ان ک

ــی رک دارد«. ــل کش ــژه کاب ــه وی ــنتر ب دیتاس

Walter Epp در ادامــه می افزایــد: »مــن بــه عنــوان 
سرپرســت پــروژه مرکــز داده )دیتاســنتر(، وظایــف زیــادی 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــان م ــور همزم ــه ط ــد ب ــه بای دارم ک
ــص  ــاور متخص ــک مش ــن ی ــل م ــن دلی ــه همی ــرد. و ب گی
در بخــش کابــل کشــی نیــز نیــاز دارم، یــک شــریک کــه 
بتوانــم در تمــام اوقــات بــه آن تکیــه کنــم و مــن آر انــد 
ام )R&M( را بــه عنــوان بهتریــن شــریک خــود یافتــم«. او 
ــراری  ــرای برق همچنیــن تأکیــد مــی کنــد کــه راحتــی ب
ــی  ــت حیات ــده ای از اهمی ــروژه پیچی ــن پ ــاط در چنی ارتب
ــد: »هــر زمــان  برخــوردار اســت و در ایــن راســتا می گوی
کــه ســوالی داشــتم، مشــاوران آر انــد ام )R&M( همیشــه 
در دســترس بودنــد. حتــی در مرحلــه نصــب و راه  انــدازی، 

آنهــا معمــوالً در ســایت حضــور داشــتند«.

Centralschweizerische Kraftwerke AG
ــیته  ــه الکتریس ــی از تاریخچ ــت، بخش ــع اس ــرن واق ــه در لوس CKW ک

ســوییس را نوشــته اســت. ایــن کمپانــی بــرای بیــش از 125 ســال وظیفــه 

ــده  ــر عه ــرق ب ــای ب ــا پریزه ــا ت ــن ه ــوییس را از توربی ــرق س ــن ب تامی

داشــته اســت. آنچــه کــه بــه عنــوان نیــروی هیــدرو الکتریکــی واقــع در 

ــرکت  ــک ش ــر ی ــال حاض ــت، در ح ــرده اس ــه کار ک ــاز ب Rathausen آغ

ــون  ــه اکن ــت ک ــی اس ــه خدمات ــک مجموع ــد و ی ــش از 1700 کارمن ــا بی ب

ــه ســمت فعالیــت در زمینــه  شــبکه های داده و  ــرق ب ــر تامیــن ب عــالوه ب

ــز حرکــت کــرده اســت. ســاختمان نی

CKW یــک شــرکت ســازمان یافتــه بــر اســاس قوانیــن خصوصــی اســت. 

 Axpo )Axpo ــگ ــرکت هولدین ــه ش ــق ب ــم متعل ــی آن ه ــت اصل مالکی

ــز  ــی آن نی ــهامداران اصل ــر از س ــی دیگ ــد. یک Holding AG(  می باش

Top of rack زیرساخت

CKW زیرســاخت Top of rack را بــرای ســوئیچ ها انتخــاب 
ــد ام  ــرد. آر ان ــاده ک ــیار س ــی را بس ــل کش ــه کاب ــرد ک ک
ــا مدیریــت آنــی کابــل  )R&M( یــک راهــکار سفارشــی ب
ــن  ــز داده، چندی ــر، در مرک ــال حاض ــه داد. در ح ــا ارائ ه
هــزار اتصــال مــس و فیبــر نــوری )FO( نصــب شــده انــد. 
 Cat. ــی ــر 10 گیگابیت ــوژی اخی ــا تکنول ــی ب ــاالت مس اتص
ــتم  ــوری، سیس ــر ن ــش فیب ــد. در بخ ــده ان ــز ش 6A مجه
انعطــاف پذیــر MPO/MTP بــا ســینی های قابــل تعویــض 
LC Duplex و کابــل کشــی OM4 اجــرا شــده اســت. بــرای 
 R&M ــتم ــوری، سیس ــر ن ــای فیب ــل ه ــت از کاب محافظ
ــی  ــی رک 19 اینچ ــل کش ــای کاب ــال ه raceway و کان

جانبــی اســتفاده شــده اســت.

پشتیبانی بهینه از پروژه

ــه  ــاوره و برنام ــات مش ــا خدم ــد ام )R&M( ب ــم آر ان تی
ریــزی خــود در تمــام طــول پــروژه CKW از آن پشــتیانی 
کــرد و بــا کیفیــت عالــی در ارائــه و تحویــل خدمــات خود 
بــه کمــک ایــن شــرکت پرداخــت. بــرای مثــال تمــام پــچ 
ــتورالعمل های  ــا دس ــب ب ــای مناس ــول ه ــا در ط کورده
دقیــق در مــورد نحــوه قــرار دادن آن هــا در رک هــا 
پــروژه  سرپرســت   Walter Epp شــد.  داده  تحویــل 
می گویــد: »همــه چیــز بــه صــورت برنامــه ریــزی شــده و 
در زمــان مقــرر شــده تحویــل داده شــد«. ارائــه  در زمــان 
ــوردار  ــی برخ ــیار باالی ــت بس ــده از اهمی ــرر ش ــق مق دقی
اســت زیــرا وجــود تاخیــر در پروژه هایــی بــا ایــن ابعــاد، 
ــن   ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــش باش ــان بخ ــی زی ــد خیل می توان
ــه  ــوط ب ــایت مرب ــدازی در س ــب و راه ان ــم نص ــوارد، تی م
پــروژه، بــه طــور خــاص توســط R&M آمــوزش داده شــده 

اســت.

ــد  ــز داده جدی ــه اداره مرک ــادر ب ــار 2017 ق CKW در به
بــود. Walter Epp بــا رضایــت کامــل از پــروژه می گویــد: 

مــورد  تجهیــزات  می باشــد.  ســوئیس   )Lucerne( لوســرن  بخــش 

ــن  ــرن )Lucerne( را تامی ــش لوس ــتریان بخ ــتر مش ــرق بیش ــتفاده ب اس

 Elektrizitätswerk Schwyz کــه زیرمجموعــه CKW می کنــد. شــرکت

ــد.  ــه می کن ــات ارائ ــهرداری در Lucerne خدم ــن ش ــه چندی ــد، ب می باش

 ،Elektrizitätswerk Altdorf ــرکت ــامل  ش ــن ش ــروه همچنی ــن گ ای

ــات  ــرکت خدم ــرکت CKW Conex، ش ــرکت Steiner Energie، ش ش

 CKW اســت. گــروه SicuroCentral و شــرکت CKW فیبــر نــوری

ــه  ــت ک ــویس اس ــز س ــرژی در مرک ــات ان ــده خدم ــه دهن ــن ارائ بزرگتری

ــتری دارد. ــش از 200،000 مش بی

ــام  ــد. تم ــی کار می کن ــه خوب ــا ب ــد م ــاختار جدی »س
ــتند و  ــردن هس ــال کار ک ــتی در ح ــه درس ــاالت ب اتص
ــرا  ــوع م ــن موض ــه ای ــد ک ــود را دارن ــی خ ــر کارای حداکث

ــت.« ــرار داده اس ــود ق ــر خ ــت تاثی ــی تح خیل

سرپرســت   :Werner Helfenstein راســت:  بــه  چــپ  از 
 :Walter Epp - ،ــره ــت مدی ــو هیئ ــات و عض ــاخت و عملی زیرس
 CKW - Nadja مدیــر پــروژه دیتا ســنتر شــرکت خدمــات فیبــر
Brechbühl: معــاون بازاریابــی و فــروش، شــرکت خدمــات فیبــر 
ــات،  ــاوری اطالع ــی فن ــر اجرای CKW - Roger Berther: مدی

ــوئیس. ــرکت CKW - Daniel Gyger: R&M س ش

»اهمیــت زیرســاخت الیــه 1 اغلــب دســت کــم گرفتــه مــی شــود. بــا کمــک آر انــد ام )R&M( مــن شــریکی دارم 
کــه بــه طــور مطلوبــی از مــن حمایــت مــی کنــد و راه حــل هــای مناســب بــرای ایــن بخــش را ارائــه مــی دهــد«.

Stan Krainovic -  مدیر فنی و خدمات مدیریت اطالعات بیمارستان سنت جورج
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خرابــی شــبکه هــا در ســال هــای اخیــر باعــث 
ــا دالر  ــرکت ها میلیون ه ــد. ش ــادی ش ــارت های زی خس
از درآمــد خــود را فقــط در عــرض چنــد دقیقــه از دســت 
دادنــد، عــالوه بــر اینکــه اعتبــار آن هــا نیــز زیــر ســوال 
ــری،  ــز داده، فضــای اب ــه مراک ــاد ب رفــت. مشــتریان اعتق
اینترنــت چیزهــا )IoT( و ســرویس هــای آنالیــن مناســب  

ــد. ــت دادن را از دس

مدیریــت نادرســت و بــه دنبــال آن خرابــی اجــزا دو عامــل 
مهــم و رایــج از کار افتادگــی شــبکه هســتند. وقتــی ایــن 
ــنترها  ــا س ــی دیت ــب از کارافتادگ ــا موج ــوع از خطاه ن

ــود. ــی ش ــام م ــران تم ــیار گ ــود، بس می ش

ایــن یعنــی اپراتورهــای شــبکه داده بایــد حفاظــت همــه 
ــبکه  ــه ش ــر از اینک ــرف نظ ــد: ص ــن کنن ــه را تضمی جانب
مــورد نظــر یــک شــبکه عمومــی اســت یــا یــک شــبکه 
ــز داده.  ــا مرک ــاختمان اداری ی ــک س ــی )LAN( در ی محل
برنامــه ریــزان و طراحــان دوربیــن، اجــزای ایمــن، بــا دوام 
ــان  ــه نش ــد. تجرب ــاب می کنن ــر را انتخ ــت ناپذی و شکس
می دهــد انتخــاب درســت مســئولین در ابتــدای کار 
زمــان افــت شــبکه را کاهــش می دهــد. انتخــاب درســت 
ــر  ــا رده باالت ــر و ب ــوالت بهت ــی محص ــه معن ــوالً ب معم

ــتند. هس
هزینه کمتر در دراز مدت

ــد.  ــری دارن ــه کمت ــر هزین ــوالت بهت ــدت محص در دراز م
ایــن چیــزی اســت کــه R&M بــه آن اعتقــاد دارد. هنــگام 
ــر  بررســی کل هزینــه مالکیــت، هزینــه هــای اولیــه باالت
بــرای برنامــه ریــزی، مــواد و نصــب و راه انــدازی بــا هزینه 
هــای پایین تــر بــرای تعمیــر و نگهــداری، تعمیــرات، ارتقــا 
ــی  ــبکه هنگام ــک ش ــود. ی ــادل می ش ــی متع و جابه جای
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــری را م ــای بهت ــه تکنولوژی ه ک
ــه  ــه ب ــبی را ک ــی مناس ــه هــای حفاظت ــی دهــد و برنام م
ــر  ــرد، کمت ــه کار می گی ــد ب ــده ان ــی ش ــی طراح خوب
دچــار از کارافتادگــی می شــود. هرچــه طــول عمــر یــک 
ــبکه  ــور ش ــروش اپرات ــد ف ــد، درآم ــتر باش ــبکه بیش ش
ــان  ــت. کارشناس ــد داش ــری خواه ــت پایدارت ــم وضعی ه
ــده را  ــدازی ش ــبکه راه ان ــک ش ــای ی ــه هزینه ه همیش
ــن  ــد. در ای ــی می کنن ــر ان بررس ــه عم ــول چرخ در ط
ــا و  ــتر از کانکتوره ــی بیش ــه چیزهای ــد، R&M ب فرآین
ــت  ــت اس ــد. درس ــه می کن ــوری توج ــر ن ــای فیب کابل ه
 )LAN( کــه زیرســاخت پســیو اســاس هــر شــبکه محلــی
اســت. امــا در ارزیابــی شــرکای پــروژه و تامیــن کننــدگان 

ــری ــزبهت ــرچی ــراه چ
ــت؟ ــر اس ــه رصفه ت ــرون ب مق

ــران  ــیار گ ــد بس ــبکه می توان ــک ش ــی ی خراب
تمــام شــود.

ــای  ــدت هزینه ه ــی )LAN( خــوب در دراز م ــک شــبکه محل ی
کمتــری را بــه همــراه دارد، زیــرا مانــع از کار افتادگی شــبکه 
می شــود. اتصــاالت بهتــر همیشــه انتخــاب بهتــری هســتند. بــا 
ایــن حــال، ایــن انتخــاب بهتــر بــه چیزهایــی بیشــتر از فقــط 

کانکتورهــا و کابل هــای فیبــر نــوری نیــاز دارد.



10I2018–55 CONNECTIONS23

و عوامــل دیگــر نیــز نقــش مهمــی دارنــد: برنامــه ریــزی، 
نصــب، عملیــات، خدمــات، نگهــداری و انطبــاق، همچنیــن 

ارتقــاء و جابه جایی هــای بعــدی.

ــه نــوآروری  ــتر در زمین ــات بیش ــب اطالع ــرای کس ب
»Better connected« مــی توانیــد بــه ســایت

مراجعه   www.rdm.com/sites/Better-connected
کنیــد. بازدیدکننــدگان ســایت مــی تواننــد دریابنــد کــه 
چــرا کابــل کشــی بــا کیفیــت بــاال موجــب صرفــه جویــی 
ــن  ــا همچنی ــود. آنه ــی ش ــدت م ــای درازم ــه ه در هزین
ــا در  ــه آن ه ــه ب ــار را ک ــوگ معی ــک کاتال ــد ی می توانن
تعریــف اهــداف پــروژه، ارزیابــی زیرســاخت ها، همچنیــن 
انتخــاب شــرکای واجــد شــرایط پــروژه و خدمــات کمــک 

ــد. ــت کنن ــا دریاف ــد، از آنج می کن

6 عامل مهم

ــت  ــزی و مدیری ــه ری ــه برنام ــد ب ــه بخواه ــی ک ــر کس ه
ــر روی کیفیــت  ــه ب ــد تنهــا ب یــک شــبکه پپــردازد، نبای
ــل  ــه 6 عام ــد ب ــه بای ــود، بلک ــز ش ــوالت متمرک محص
هزینــه و قابلیــت کــه در ادامــه آمــده اســت نیــز توجــه 

ــد:  کن

• قابلیت اطمینان برنامه ریزی
• قابلیت اطمینان نصب

• قابلیت اطمینان عملیاتی
• امکان گسترش

• نگهداری
• پشتیبانی سازگاری

ــی  ــته کامل ــدا بس ــه درابت ــی ک ــروژه در صورت ــرکای پ ش
ــروژه  ــان پ ــت اطمین ــد، از قابلی ــه دهن ــات ارائ از اطالع
ــه،  ــناد مناقص ــامل اس ــته ش ــن بس ــتند. ای ــن هس مطمئ
ــات  ــه از موسس ــا و تاییدی ــیت ها، گواهینامه ه ــا ش دیت

ــد.  ــی باش ــتقل م مس
R&M خدماتــی بــا پشــتیبانی محلــی ارائــه می دهــد. بــه 
محــض اینکــه الزم باشــد برنامــه ریــزان یــا نصابــان یــک 
ــه ای  ــی و حرف ــان فن ــد، کارکن ــام دهن ــاص را انج کار  خ
R&M در دســترس هســتند. در صــورت نیــاز، آن هــا 
لیســتی از راهنماهــا، پشــتیبانی ها و ضمانــت نامه هــا 
ــق  ــد و از طری ــه می کن ــی ارائ ــل کیف ــوان عوام ــه عن را ب
ــرش  ــرای پذی ــدازی را ب ــب و راه ان ــات نص ــی، عملی ارزیاب
ــا  ــن مزیت ه ــی از مهمتری ــد. یک ــت می کن ــمی حمای رس

وارانتــی ارائــه شــده توســط R&M در هــر پــروژه اســت. 
ــت  ــد صالحی ــریک تائی ــه ش ــی از برنام ــوان بخش ــه عن ب
ــه  ــرکت ک ــن ش ــده )Qualified Partner Program( ای ش
ــدت  ــه م ــود، R&M ب ــی ش ــده م ــار QPP نامی ــه اختص ب
ــرکای  ــد. ش ــن می کن ــتم را تأمی ــی سیس ــال وارانت 25 س
R&M مهــارت هــای خــود را افزایــش می دهنــد و مهــارت 
و تخصــص بیشــتری را از طریــق انتقــال دانــش بــه دســت 
ــه دانــش  ــد. در جلســات آموزشــی QPP، آن هــا ب می آورن

ــد.  ــت می یابن ــت اول دس دس

ــند  ــر پس قابلیــت کشــویی تضمیــن شــده، طراحــی کارب
ــان حاصــل می کننــد کــه  ــاال اطمین ــا کیفیــت ب ــواد ب و م
ــن انتخــاب هســتند. متخصصــان  محصــوالت R&M بهتری
ــدون  ــرعت و ب ــه س ــزاء ب ــداری اج ــب و نگه ــه نص باتجرب
هیچ گونــه خطایــی انجــام می دهنــد. اصــل مــاژوالر 
تجهیــزات جهانــی آر انــد ام )R&M(، هــر گونــه تغییــرات 
و ارتقایــی را پشــتیبانی می کنــد. قطعــات یــک شــبکه را 
مــی تــوان جایگزیــن و بــه روز رســانی کــرد و بــه راحتــی 
خصوصیــات جدیــدی بــه آن هــا اضافــه کــرد. در صــورت 
نیــاز، امــکان ســرمایه گــذاری در مراحــل مختلــف وجــود 

دارد.

امــروزه شــبکه هــای داده مســتلزم ســازگاری بــا مقــررات 
هســتند. R&M نیــز از چنیــن اقداماتــی پشــتیبانی 
 CE و   RoHS پذیــرش  نشــان  مشــتریان  می کنــد. 
ISO- و   UL، GL،ISO-9001 گواهینامه هــای  همچنیــن 
ــررات  ــه مق ــبکه هایی ک ــد. ش ــت می کنن 14001 را دریاف
ــی  ــاب خوب ــا انتخ ــد، قطع ــرآورده می کنن ــازگاری را ب س

ــتند. هس

عواملی که باعث ایجاد هزینه در پروژه های 
شبکه می شوند:

_ اسناد بد = هزینه های برنامه ریزی باالتر

_ مستندســازی نامناســب = هزینه هــای برنامــه ریــزی 
ــر باالت

ــا  ــد ب ــی بای ــل کش ــت )attenuation( کاب ــر اف _  مقادی
آزمــون و خطــا تعییــن شــود = زمــان مونتــاژ بیشــتر، هزینــه 

نصــب بیشــتر

ــای  ــتر، خطاه ــب بیش ــان نص ــاس = زم ــوالت حس _ محص
ــاژ ــتر در مونت بیش

_ خرابی مکرر شبکه = هزینه های عملیاتی باالتر

_ مــواد نامناســب، دســتکاری نادرســت بــرای انتقــال، 
ــر ــاء باالت ــه هــای نگهــداری و ارتق ــر = هزین ــزودن و تغیی اف

ــوادی  ــه م ــه معاوض ــاز ب ــه، نی ــرکت های بیم ــه ش ــاز ب _ نی
ــه  ــد = هزین ــرآورده نمی کنن ــی را ب ــای امنیت ــه معیاره ک

ــر ــازگاری باالت ــای س ه
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ترندها

تنوعشبکههای5Gبهعنوانیکچالش

ــا هــر دســتگاه دیگــری متصــل شــوند. همچنیــن همــه سنســورها و  ــه هــر فــرد ی در آینــده همــه بایــد بتواننــد ب
ماشــین هــا بایــد بتواننــد بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کننــد. نســل پنجــم شــبکه های تلفــن همــراه )5G( ســازگار 

ــا الزامــات خــاص ارتباطــی اســت. ب

ــوژی فقــط حقیقــت ارتبــاط ایمــن و حســاس  ایــن تکنول
بــه زمــان بیــن وســایل نقلیــه یــا ارتبــاط بیــن کارخانــه  
هــای تولیدکننــده بــا محصــوالت آن هــا را بیــان می کنــد 
و هــدف ایــن اســت کــه آن هــا بتواننــد دســتگاه هــا را از 
ــرل  ــک تلفــن همــراه کنت ــا اســتفاده از ی ــاًل ب راه دور، مث
ــی  ــم های ــه طــور همزمــان، فیل ــن ب ــر ای کننــد. عــالوه ب
ــد  ــی توانن ــازی )VR( م ــت مج ــت 4K و واقعی ــا فرم ب
بــدون خطــا منتقــل شــوند. زیرســاخت هــای موجــود در 
شــبکه بــا چنیــن ترکیبــی برنامــه هــای کاربــردی، مختــل 
خواهنــد شــد. شــبکه هــای 5G زیرســاخت هــا و عملکــرد 

برنامــه مربوطــه را تنظیــم مــی کننــد.

اتحادیــه بیــن المللــی مخابــرات )ITU( ســه گــروه برنامــه 
را بــرای شــبکه هــای 5G مشــخص کــرده اســت:

ارتباطــات بــا قابلیــت اطمینــان بســیار بــاال و تأخیــر 
)uRLLC( کم 

 ultra-Reliable and Low Latency Communications
کــه بــه اختصــار uRLLC نامیــده مــی شــوند، برنامــه هــای 
ــا الزامــات امنیتــی بســیار  کاربــردی صنعتــی دیجیتــال ب
ــاه  ــل کوت ــن، در فواص ــیار پایی ــر بس ــان تأخی ــاال و زم ب
ــایل  ــک وس ــرل اتوماتی ــال: کنت ــوان مث ــه عن ــتند. ب هس

نقلیــه.
)eMBB( پهنای باند تلفن همراه بهبود یافته

اختصــار  بــه  کــه   enhanced Mobile Broadband
)eMBB( نامیــده مــی شــود، بــرای نقــل و انتقــال برنامــه 
ــده  ــی ش ــد طراح ــن بان ــان په ــا جری ــردی ب ــای کارب ه

ــت  ــل و واقعی ــای موبای ــال: ویدیوه ــوان مث ــه عن ــت. ب اس
.)VR( ــازی مج

)mMTC( ارتباطات نوع ماشین گسترده
massive Machine Type Communications کــه بــه 
اختصــار )mMTC( نامیــده می شــوند، یــک محــدوده 
ــرخ داده کــم،  ــرژی کــم و ن ــا مصــرف ان ــل توجــه را ب قاب
ــه  ــرای تعــداد فزاینــده ای از دســتگاه هــای متصــل ارائ ب

ــگرها ــال: حس ــوان مث ــه عن ــد. ب ــی دهن م

ــاخت  ــک زیرس ــد ی ــه 5G نیازمن ــانی از LTE ب ــه روز رس ب
بســیار پیچیــده و گــران اســت. ایــن راهــکار یــک معماری 
جدیــد بــا تکنولــوژی هــای جدیــد را ارائــه می دهــد کــه 
ــرد  ــه ف ــرداری از شــبکه هــای منحصــر ب امــکان بهــره ب

مجــازی را فراهــم مــی کنــد.

یــک رویکــرد احتمالــی بــر پایــه یــک زیرســاخت مرکــز 
 edge data( داده ســه الیــه اســت: مراکــز داده لبــه
ــبکه  ــی ش ــای اصل ــتگاه ه ــه ایس ــک ب ــه نزدی center( ک
ــی و  ــز داده محل ــد، مراک ــده ان ــع ش ــراه توزی ــن هم تلف
ــنترها(  ــز داده )دیتاس ــن مراک ــه ای. ای ــز داده منطق مراک
همــه بــا ســخت افــزار مناســب بــرای ســه کالس کاربردی 
ــوری  ــر ن ــر زیرســاخت فیب ــد و مبتنــی ب مجهــز شــده ان
ــوژی  ــا دارای تکنول ــن آن ه ــه بهتری ــتند ک ــل هس متقاب
ــاء  ــس از آن ارتق ــوج اســت. پ ــه تقســیم طــول م چندگان

ــت. ــر اس ــکان پذی ــکلی ام ــچ مش ــدون هی ــا ب تقاض
ــک و  ــدود ی ــه ای ح ــبکه 5G هزین ــک ش ــدازی ی راه ان
نیــم برابــر هزینــه شــبکه 4G بــه همــراه خواهــد داشــت. 
ــا  ــم ت ــک و نی ــا ی ــود، تقریب ــاخت موج ــه زیرس ــته ب بس
ســه برابــر ایســتگاه هــای پایــه و دو تــا ســه برابــر فیبــر 
نــوری بیشــتر مــورد نیــاز اســت. بــا پشــتیبانی آر انــد ام 

ــوان ایــن چالــش  هــا را حــل کــرد. )R&M( مــی ت
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موفقیت

راهکاریسازگارباآیندهبرای
R&Mهندتوسط Bitwise

ــرای رویکردهــای مناســب در کســب و کار اســتفاده  ــا ب ــاوری اســت کــه از داده ه ــده راه حل هــای فن ــه کنن Bitwise  ارائ
ــا اســتفاده از نوآوری هــای پیشــرفته در فنــاوری، ایــن شــرکت بــه مشــتریان جهانــی خــود کمــک می کنــد کــه  می کنــد. ب

مزایــای رقابتــی خــود را بــه حداکثــر برســانند.

ــم  ــن تی ــن و متخصص تری ــرکت دارای باتجربه تری ــن ش ای
حرفــه ای داده اســت کــه بــا حداکثــر ارزش بــرای مشــتری 
ــا اســتفاده ابزارهــای  ــی خــود و ب ــا مــدل تحویــل جهان ب
تکنولــوژی مختــص بــه خــود، زمــان، پیچیدگــی و هزینــه 

ــد. ــش می دهن ــل داده را کاه ــی و تحلی ارزیاب

Bitwise بــه جــای اســتفاده از روش هــای ســنتی مدیریــت 
داده هــا، یــک مجموعــه گســترده از ابزارهــای تکنولــوژی 
را بــه کار می گیــرد کــه زمــان، پیچیدگــی و قیمــت 
ــی و اســتفاده از داده هــا را کنتــرل  ذخیره ســازی، جابجای
ــت  ــیوه ای اس ــر ش ــال تغیی ــا در ح ــن ابزاره ــد. ای می کن
ــر  ــا در نظ ــات داده ه ــوص امکان ــرکت ها در خص ــه ش ک

دارنــد و در تــالش اســت کــه ایــن تغییــر را یــک عامــل 
ــل  ــرکت تبدی ــت ش ــرای موفقی ــتراتژیک ب ــی اس اساس

کنــد.

ــر کاری را  ــه ه ــد ک ــم می گیرن ــر تصمی ــرکت های دیگ ش
 Bitwise .ــد ــام دهن ــوژی انج ــری تکنول ــه کار گی ــرای ب ب
ــرار دارد.  ــطح ق ــن س ــا در بهتری ــیاری از زمینه ه در بس
ــزرگ و  ــای ب ــاری، داده ه ــوش تج ــا، ه ــارداری داده ه انب
ــوژی،  ــریع تکنول ــد س ــم رش ــه رغ ــزار. ب ــعه نرم اف توس
ــرای پاســخگویی ســریع و موثــر  ایــن کمپانــی همیشــه ب
ــاده  ــتریان آم ــر مش ــال تغیی ــه در ح ــای همیش ــه نیازه ب

ــد.  می  باش

Bitwise یــک راهــکار بــرون ســپاری شــده نیســت، بلکــه 
یــک عضــو ارزشــمند و یکپارچــه از تیــم مشــتریان خــود 
ــرای  ــد ب ــای جدی ــه راه حل ه ــال ارائ ــه در ح ــت ک اس
ــای  ــتفاده از تکنولوژی ه ــا اس ــاری ب ــای تج ــل چالش ه ح
ــه  ــا در زمین ــا ارتق ــع Bitwise ب ــت. در واق ــرفته اس پیش
ــود  ــراه می ش ــود هم ــتریان خ ــا مش ــا، ب ــت داده ه مدیری
ــی درگیــر  ــد و فناوری های و آن هــا را در رویکردهــای جدی
ــن  ــد و در عی ــت می کن ــان را تقوی ــه رقابتش ــد ک می کن
ــتراتژی  ــک اس ــوان ی ــه عن ــات را ب ــاوری اطالع ــال فن ح

ــه رســمیت مــی  شناســد. ــرای موفقیــت ب ضــروری ب
تیــم IT در Bitwise Global متقاعــد شــد کــه کابل کشــی 
ار انــد ام )R&M( بهتریــن گزینــه بــرای پاســخگویی 
ــد  ــبکه ار ان ــای ش ــت. راهکاره ــبکه اس ــای ش ــه نیازه ب
ام )R&M( ســازگار بــا آینــده اســت و یــک انتقــال 
ــی در  ــث صرفه جوی ــته و باع ــراه داش ــه هم ــی را ب عال
ــت  ــند، کیفی ــاده و کاربرپس ــرل س ــود. کنت ــا می ش فض

ــای ار  ــه پروژه ه ــن در نمون ــای ایم ــوالت و راهکاره محص
ــتری را  ــه مش ــت ک ــی اس ــر عوامل ــد ام )R&M( از دیگ ان

ــد. ــرده بودن ــد ک متقاع

کمپانــی ار انــد ام )R&M(، راه حــل Cat. 6 LSZH را در 
ــتون  ــرای س ــر OM4 ب ــل فیب ــی، راه ح ــی افق کابل کش
ــک  ــرای ی ــره ب ــدود 2300 گ ــی ح ــل کش ــرات و کاب فق
ســاختمان 13 طبقــه را بــرای Bitwise فراهــم کــرده 
ــد  ــد ام )R&M( می توان ــبکه ار ان ــا ش ــت. Bitwise ب اس
ــد و  ــن کن ــاال را تامی ــرد ب ــا عملک ــبکه ای ب ــال ش اتص
 Bitwise .ــه را انتظــار داشــته باشــد ــدون وقف اتصــاالت ب
ــط ار  ــده توس ــه ش ــای ارائ ــر راهکاره ــت تاثی Global تح
ــان  ــن دو شــرکت همچن ــرار گرفتــه و ای ــد ام )R&M( ق ان
در پروژه هــای آینــده بــه همــکاری خــود ادامــه خواهنــد 

داد.

 BITWISE زیرساخت IT هریش م شریواستاوا مدیر کل زیرساخت

»ار انــد ام )R&M( بــه مــا کمــک کــرد تــا بــه یــک شــبکه ایمــن بــا قابلیــت انتقــال ســریعتر داده هــا 
برســیم. مــا مــی توانیــم بــه راه حل هــای ارائــه شــده توســط ار انــد ام )R&M( تکیــه کنیــم و ایــن 

امــر مــا را قــادر مــی ســازد کــه یــک شــبکه ســازگار بــا آینــده نیــز داشــته باشــیم.«

25



CONNECTIONS 10I2018–55

موفقیت

کمپانیEtisalat ونقشاساسیآندر

گسترششبکهFTTH درسراسرکشور
امــارات متحــده عربــی دارای باالتریــن میــزان پوشــش فیبــر بــه خانــه )FTTH( در ســطح جهانــی اســت کــه پوشــش آن بــه 94.3 
درصــد می رســد. مقــدار قابــل توجهــی از ایــن پوشــش توســط کمپانــی اتصــاالت )Etisalat( ارائــه شــده اســت، و بــه عنــوان بخشــی 

از تعهــد خــود، بــه طــور مــداوم در حــال افزایــش ایــن اتصــاالت شــبکه اســت.

کمپانــی Etisalat، ارائــه دهنــده خدمــات مخابراتــی چنــد 
ــال  ــه در ح ــت ک ــی اس ــده عرب ــارات متح ــی در ام ملیت
حاضــر در 16 کشــور در سراســر خاورمیانــه، آفریقا و آســیا 
در حــال فعالیــت اســت. ایــن کمپانــی در حــال حاضــر بــا 
 FTTH همــکاری نزدیکــی دارد تــا شــبکه )R&M( ار انــد ام
ــا راه حــل انحصــاری SYNO Dome Closure از  خــود را ب

کمپانــی ار انــد ام )R&M( ارتقــا و گســترش دهــد.
ــه دهنــده یکــی از اولیــن راه حــل  ــی اتصــاالت ارائ کمپان
ــتر  ــث بیش ــه باع ــت ک ــه اس ــال آزاد در منطق ــای اتص ه
شــدن ایمنــی شــبکه می شــود و می توانــد قابلیــت 
ــات  ــه خدم ــال ب ــت اتص ــرده و قابلی ــاال ب ــان را ب اطمین
حیاتــی را بــرای کاربــران خانگــی و تجــاری افزایــش دهد.
ــبکه در  ــعه ش ــد توس ــاون ارش ــدی، مع ــماعیل الحم اس

ــه  ــتراتژی یکپارچ ــا اس ــد: »ب ــاالت می گوی ــی اتص کمپان
کمپانــی اتصــاالت کــه تمرکــز خــود را بــر روی حرکــت بــه 
ســمت آینــده دیجیتــال بــرای پیشــرفت جوامــع گذاشــته 
ــی  ــول دیجیتال ــن تح ــی از ای ــزء مهم ــبکه ج ــت، ش اس
ــر روی  ــداوم ب ــور م ــه ط ــاالت ب ــود. اتص ــوب می ش محس
ــات  ــه خدم ــی و ارائ ــل آت ــای نس ــوآوری و فناوری ه ن

ــد.« ــذاری می کن ــرمایه گ ــبکه س ــترش ش ــرای گس ب
ــم  ــا توانســه ای »ایــن دســتاورد نشــان مــی دهــد کــه م
یــک رهبــری اســتوار و در ســطح جهانــی را در اســتفاده از 
تکنولــوژی FTTH داشــته باشــیم و یــک معیــار در صنعــت 
ــا  ــا ب ــر تنه ــن ام ــم. ای ــخص  کنی ــی مش ــرات جهان مخاب
ــی  ــارات متحــده عرب ــد رهبــری ام حمایــت مســتمر و دی
ــود.  ــر ب ــاخت ها امکان پذی ــازی زیرس ــعه و نوس در توس

کمپانــی اتصــاالت قصــد دارد کیفیــت شــبکه FTTH خــود 
را از لحــاظ قابلیــت اطمینــان، مقیــاس پذیــری و انعطــاف 

پذیــری افزایــش دهــد.«
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افزایش انعطاف پذیری

اتصــاالت قبــل از ارتقــاء زیرســاخت خــود از کابینت هــای 
ــرد،  ــتفاده می ک ــن اس ــطح زمی ــوری در روی س ــر ن فیب
ــت.  ــداری داش ــر و نگه ــه تعمی ــاز ب ــه نی ــر دو هفت ــه ه ک
کــه ایــن نــه تنهــا وقــت گیــر بــود، بلکــه بــه علــت قطــع 
ــث  ــز باع ــوری نی ــر ن ــای فیب ــرارادی کابل ه ــال غی اتص
ــرایط  ــد. ش ــات می ش ــع خدم ــه قط ــر از جمل ــاد خط ایج
ــی  ــه آلودگ ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــه ب ــخت خاورمیان س
ــرای  ــی را ب ــد چالش های ــزات می توان ــی تجهی و خوردگ
ــا  ــه بایســتی ب ــات وجــود آورد  ک تأمیــن کننــدگان خدم
آن روبــه رو شــوند. بــا چنیــن شــبکه گســترده ای تعمیــر و 
نگهــداری شــبکه بــه یــک چالــش جــدی تبدیــل می شــود 
ــال  ــود. ح ــع ش ــدن مناب ــی ش ــه خال ــر ب ــد منج و می توان
ــا  ــردی ب ــون دارای رویک ــات، اکن ــرکت ارتباط ــن ش ای
اصطــالح  »set-and-forget« اســت یعنــی پــس از نصــب 
ــوم  ــر و م ــرا مه ــت. زی ــداری نیس ــه نگه ــازی ب ــر نی دیگ
ــه از  ــت ک ــا IP68 اس ــق ب ــرد ژل SYNO Dome مطاب س
ــت  ــوذ در صنع ــر نف ــی در براب ــای حفاظت ــن رتبه ه باالتری
برخــوردار اســت و نیــازی بــه تعمیــر و نگهــداری نــدارد. 
 SYNO Dome ــه از ــتفاده بهین ــا اس ــاالت، ب ــی اتص کمپان

Closure، توانســته اســت توزیــع کننده هــای  فیبــر 
ــه  ــن ن ــد. ای ــل کن ــن منتق ــر زمی ــه زی ــوری )FDH( را ب ن
ــه  ــه ب ــود، بلک ــتر می ش ــری بش ــی بص ــث زیبای ــا باع تنه
کاهــش هزینــه هــا هــم کمــک شــایانی می کنــد. ماهیــت 
Patch-free در ایــن سیســتم جدیــد احتمــال مداخلــه و 
ــرد. ــن می ب ــا را از بی ــل ه ــدی کاب ــاالت غیرعم ــع اتص قط

شبکه ای برای آینده

زیرســاخت جدیــد FTTH اتصــاالت طراحــی شــده اســت 
ــتم  ــن سیس ــد. ای ــت کن ــده حمای ــای آین ــا از فناوری ه ت
ــرا  ــه عنــوان مثــال، اخی ــی دارد. ب ســازگاری بســیار باالی
حــال  در  صنعتــی  کانال هــای  اســتاندارد  کابل  هــای 
اســتفاده هســتند امــا در سیســتم آینــده کــه کابل هــای 
ــه مســیرهای اصلــی تبدیــل  میکــرو و میکــرو داکت هــا ب
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــبکه موجــود، م ــوند، در داخــل ش ش

ــوند. ــده می ش ــده گنجان ــوالت آین ــد و در تح می گیرن
اتصــاالت، پشــتیبانی روزمــره هــم ارائــه می کنــد و 
ــان  ــرای کارکن ــا ب ــه تنه ــع را ن ــی جام ــات آموزش جلس
خــود بلکــه همــکاران و تأمیــن کننــدگان تکنولــوژی نیــز 
ــر  ــه ه ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــن ب ــد. ای ــزار می کن برگ

کســی کــه در راه نــدازی و نگهــداری شــبکه FTTH درگیــر 
ــا از ایــن کــه واقعــا در  اســت دارای مهــارت الزم باشــد ت
ســطح جهانــی قــرار دارد مطمئــن باشــد.  ایــن پشــتیبانی 
 )R&M( ــد ام ــه ار ان ــاالت از جمل ــاوری اتص ــرکای فن از ش
ــته  ــی توانس ــده عرب ــارات متح ــه ام ــود ک ــام می ش انج
اســت بــرای حرکــت بــه ســمت جهانــی را بــا پــروژه هــای 

ــا آینــده پیــش قــدم باشــد. متناســب ب
ار انــد ام )R&M( افتخــار دارد کــه بخشــی از پــروژه هــای 
FTTH باشــد کــه آینــده خــاور میانــه را شــکل می دهنــد.

ــا  ــت ت ــده اس ــی ش ــاالت طراح ــد FTTH اتص ــاخت جدی زیرس
ــازگار  ــا س ــا آن ه ــد و ب ــتیبانی کن ــده پش ــای آین از فناوری ه

ــد.  باش

27



CONNECTIONS 10I2018–55

اخبار

تجهیــز FM45 مناســب 

4PPoE بــرای تکنولــوژی

ــی R&M کانکتــور FM45 را تحــت یــک آزمایــش  کمپان
پایــداری ســخت قــرار داده اســت تــا ثابــت کنــد کــه ایــن 
تجهیــز قــادر بــه انتقــال قــدرت الکتریکــی بســیار باالیــی 
 FM45 در هــر چهــار زوج کابــل می باشــد. تجهیــز
ــد و نشــان  ــن آزمایــش پیــروز بیــرون بیای توانســت از ای
ــد. در  ــاص ده ــود اختص ــه خ ــت PowerSafe را ب کیفی
واقــع R&M بــا اســتفاده از ایــن نشــان کیفیــت، تضمیــن 
ــرای  ــی ب ــل کش ــاص کاب ــول خ ــک محص ــه ی ــد ک می کن

ــت. ــب اس ــای PoE مناس کاربرده
 4PPoE )four-pair Power over تکنولــوژی 
کابل کشــی  بــرای  را  هایــی  محدودیــت   )Ethernet
ــد.  ــاد می کن ــده( ایج ــم تابی ــه ه ــای ب ــی )زوج کابل ه مس

هنــگام اســتفاده از 4PPoE، شــبکه محلــی، قــدرت 
ــا  ــرای  end deviceه ــر را ب ــی 90 وات و باالت الکتریک
تامیــن می کنــد. بنابرایــن کابل هــا و دســته کابل هــا 
ــن  ــل از ای ــرارت حاص ــاد ح ــل ایج ــه دلی ــد ب می توانن
ــال گــرم شــوند و عملکــرد خــوب خــود را از دســت  انتق
ــب از  ــد  موج ــاس می توان ــر تم ــت در براب ــد. مقاوم بدهن
ــی  ــات سیم کش ــا در عملی ــت تماس ه ــن کیفی ــن رفت بی

ــود. ش
 IDC )insulation displacement تکنولــوژی 
 FM45 تجهیــز  در   R&M توســط  کــه   )contact
ــی را از  ــک های ــن ریس ــت، چنی ــده اس ــازی ش پیاده س
بیــن می بــرد. R&M تنهــا اتصــال IDC را بــرای اســتفاده 
ــی  ــاال و ط ــای ب ــا جریان ه در Power over Ethernet ب

ــد. ــب می دان ــداوم، مناس ــات م ــک عملی ی
در حقیقــت FM45 از همــان 10 ســال پیــش کــه راه 
انــدازی شــد، قابلیــت اســتفاده در PoE را داشــت و وجــود 
ــدون ارتعاشــات و مقــاوم  ــدون انتشــار گاز، ب ســاختاری ب
ــاال و  ــی ب ــت کشش ــد مقاوم ــی، می توان ــر خوردگ در براب
ــد.  ــن کن ــز را تضمی ــن تجهی ــدت ای ــی م ــداری طوالن پای
 PoE ایــن تجهیــز بــرای اســتفاده در کاربردهــای مختلــف

مناســب اســت.
خانــواده FM45 همچنــان رشــد می کنــد. R&M در 
حــال راه انــدازی یــک نســخه از کانکتــور Cat. 6A زاویــه 
ــخه  ــد نس ــه )Housing( همانن ــن محفظ ــت. ای دار اس
ــدون  ــد ب ــور جدی تســت شــده Cat. 5e می باشــد. کانکت

حفــاظ Cat. 6A زاویــه دار، بــرای نصــب ســاده تر شــبکه 
ــت. ــتقیم مناســب اس ــاالت مس و اتص

 ،Cat. 6A تــا Cat. 5e از FM45 تمامــی مــدل هــای
امــکان کابــل کشــی ترکیبــی A/B را دارنــد. ایــن رنــج از 
محصــوالت در حــال فشــرده شــدن اســت. و شــامل هــر 
دو نســخه بــا حفــاظ و بــدون حفــاظ الکتریکــی می شــود. 
ــتفاده از FM45 در  ــکان اس ــن، R&M ام ــر ای ــالوه ب ع
ــازد. ــر می س ــکان پذی ــت را ام ــزل و در صنع ــارج از من خ

قــوی و همــه جانبــه ماننــد یــک ابــزار چنــد منظــوره ســوییس. ایــن تعریفــی اســت  کــه نصــب کننــدگان R&M از FM45 ارائــه 
ــه  ــت ک ــرده اس ــت ک ــون ثاب ــت. و اکن ــب اس ــه ای مناس ــر منطق ــا در ه ــور field-mountable RJ45  تقریب ــد. کانکت می کنن

می توانــد حتــی قویتریــن Power Over Ethernet را اداره کنــد.
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موفقیت

راهکار قابل اطمینان R&M برای زیرســاخت IT کاخ مارینســکی

 Baroque ــبک ــه س ــال 1752 ب ــکی، در س کاخ مارینس
ــه  ــروزه ب ــده و ام ــا ش ــترلی بن ــو راس ــط بارتولومئ و توس
عنــوان یکــی از بــا ارزش تریــن بناهــای تاریخــی اوکرایــن 
ــن  ــتقالل اوکرای ــالم اس ــد از اع ــی رود. بع ــمار م ــه ش ب
ــت  ــمی اقام ــل رس ــکی مح ــال 1991، کاخ مارینس در س
ــاق  ــش از 25 ات ــد. بی ــن ش ــای اوکرای ــس جمهوره رئی
ــی  ــور خاص ــه منظ ــدام ب ــر ک ــه ه ــود دارد ک در کاخ وج
ــا  ــره ی ــاق مذاک ــال ات ــرد، مث ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م
ــان  ــفید کاخ از مهمان ــالن س ــت. س ــزاری ضیاف ــاق برگ ات
ــی،  ــی رتبــه، سیاســیون و مقام هــای مهــم بیــن الملل عال

ــای  ــم و نماینده ه ــمات مه ــا و مراس ــن میهمانی ه همچنی
ــد. ــی می کن ــی میزبان خارج

یــک زیرســاخت IT بــا ســرعت بــاال بــرای انجــام 
ــد  ــن راه آر ان ــت و در ای ــاز اس ــورد نی ــر م ــرات موث مذاک
ــی  ــد کابل کش ــتم جدی ــاختن سیس ــرای س ام )R&M( ب
 ،E ــی کالس ــل کش ــتم کاب ــد. زیرسیس ــاب ش در کاخ انتخ
ــای  ــد. راهکاره ــکی ش ــبکه IT در کاخ مارینس ــه ش پای
ــاختمان  ــده س ــع کنن ــد ام )R&M( توزی ــوری آر ان فیبرن

ــد. ــی کن ــازی م ــاده س ــی و س ــازمان ده کاخ را س

بــر اســاس گفتــه الکســاندر کوروتیــک از ســازمان شــبکه 
هــای ارتبــاط از راه دور و اطالعــات اوکرایــن کــه در 
پــروژه بــه روزرســانی زیرســاخت های IT کاخ مارینســکی 
ــا،  ــخت ترین چالش ه ــترین و س ــت، بیش ــوده اس ــر ب درگی
در مرحلــه طراحــی و نصــب بــروز کــرده اســت و بیشــتر 
از همــه مربــوط وضعیــت اجســام و ارزش معمــاری آن هــا 

بــوده اســت.

در ایــن پــروژه خیلــی مهــم بــود کــه یــک سیســتم کابــل 
کشــی بــا دوام ایجــاد شــود. راهــکار آر انــد ام بــرای ایــن 

ــروژه انتخــاب شــد چــرا کــه مــی توانســت نیازمنــدی  پ
هــای مختلــف را در ســطوح بــاال برطــرف نمایــد.

:)R&M( راهکار آر اند ام
- تعداد کل پورت ها: 220

8000 : Cat. 6A, S/FTP, 4P, MHz, LSZH 650 کابل نصب -

- کانکشن ماژول Cat. 6/s DIN: 110 عدد

 :  I-V)ZN(-BH نــوری  فیبــر   Mini-Breakout کابــل   -

4500متــر

11 : )FiberModules( ماژول فیبر نوری -

بعــد از افتتــاح، رئیــس جمهــور اوکرایــن همــراه بــا بانــوی اول، در یــک نشســت رســمی دیپلماتیــک بــه همــراه نماینــدگان 
کشــورهای مختلــف و ســازمان هــای بیــن المللــی شــرکت کردنــد.

بعد از یک دوره طوالنی بازســازی، کاخ مارینســکی در ابتدای ســال 2018 افتتاح شــد. این کاخ محل اقامت 

ترشیفاتی رئیس جمهور اوکراین اســت.

»آر اند ام )R&M( به این دلیل انتخاب شد که قادر به برآوردن این الزامات سطح باال بود.«
Oleksandr Korotych، اداره دولتی اطالعات و شبکه های مخابراتی اوکراین
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موفقیت

)R&M(راهکارشبکهآراندام
ایمنیبرایخطوطهواییلهستان

هــر روز بیــش از 2500 هواپیمــای غیرنظامــی بــا حــدود نیــم میلیــون مســافر در خطــوط هوایــی لهســتان جــا بــه جــا مــی شــوند. برای 
اطمینــان از اینکــه همــه آنهــا بــا خیــال راحــت و ایمــن بــه مقصــد خــود مــی رســند، 500 کنتــرل کننــده ترافیــک خطــوط هوایــی 
آژانــس ناوبــری هوایــی لهســتانی، کنتــرل ترافیــک هوایــی را بــر عهــده دارنــد. مأموریــت آنهــا ایمنــی در هــوا اســت. راهــکار شــبکه آر 

انــد ام )R&M( بخشــی از مفهــوم امنیــت شــبکه داده اســت.

ترافیــک هوایــی اروپــا همیشــه در حــال افزایــش اســت. 
ــدی  ــان بن ــای زم ــافرین و پروازه ــداد مس ــال تع ــر س ه
ــک  ــش در ترافی ــن افزای ــد و ای ــی یاب ــش م ــده افزای ش
ــتان  ــی لهس ــوط هوای ــی خط ــب نگران ــز موج ــی نی هوای
ــرودگاه  ــن ف ــوف، بزرگتری ــرودگاه کراک ــا در ف ــت. تنه اس
منطقــه ای لهســتان، ســالیانه تعــداد مســافرین 9 درصــد 
ــد. در ســال 2017، 5/8 میلیــون مســافر  افزایــش مــی یاب
از فــرودگاه بیــن المللــی کراکــوف - بالیــس جــان پــل دوم 

ــد. اســتفاده کــرده ان

آژانــس خدمــات ناوبــری هوایــی لهســتان )PANSA( که در 
سراســر کشــور مســئول ایمنــی، کنتــرل ترافیــک هوایی و 
ارتباطــات اســت، بــا توســعه یــک برنامــه ســرمایه گذاری 
ــه ای  ــا هزین ــد. ب ــی ده ــان م ــش نش ــدت واکن ــان م می
ــول لهســتان( معــادل 250  ــارد złoty )واحــد پ یــک میلی
میلیــون یــورو، در حــال گســترش و نوســازی زیرســاخت 

در 14 محــل اســت.

آخرین فناوری روز اتاق عملیات

ــر  ــال حاض ــر، در ح ــاع 38 مت ــات، در ارتف ــاق عملی ات
ــت  ــوزه مدیری ــتان، در ح ــل کار لهس ــن مح ــدرن تری م
 ،PANSA ــل ــر عام ــت. مدی ــی اس ــی هوای ــک و ایمن ترافی
ــن  ــت: » ای ــدازی گف ــم راه ان ــال  در مراس ــوز نیئجیئ جنس
ــت.  ــتان اس ــوع آن در لهس ــن ن ــدرن تری ــای کاری م فض
ــای  ــرای کنترلره ــب را ب ــردن مناس ــرایط کار ک ــن ش ای
ترافیــک هوایــی و باالتریــن ســطح ایمنــی بــرای سیســتم 
ــی  ــن م ــی تضمی ــک هوای ــر ترافی ــارت ب ــاز نظ ــورد نی م

ــد«. کن

ــن کار  ــوا. ای ــی در ه ــت: »ایمن ــن اس ــس ای ــعار آژان ش
ــفه  ــا فلس ــق ب ــت«. مطاب ــت ماس ــن مأموری ــت. ای ماس
ایمنــی هرگــز نبایــد امــکان اقــدام بداهــه وجــود داشــته 
باشــد. هــر گام بایــد فکــر شــده باشــد و بــه طــور مــدام 
کنتــرل شــود. هواپیماهــا بایــد از طریــق خطــوط هوایــی 
ــت  ــاال، در مســیر هدای ــا دقــت فنــی ب بســیار دقیــق و ب
ــای  ــه PANSA نیازه ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــوند. ب ش

ــات دارد. ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــه فن ــادی در زمین زی
ــک  ــد ی ــی )ATC( بای ــک هوای ــرل ترافی ــرج کنت ــرای ب ب
شــبکه داده بــا اجــزای منحصــر بــه فــردی کــه بیشــترین 
ایمنــی و امنیــت را ارائــه مــی دهــد، برنامــه ریــزی شــود. 
ــای کاری  ــتگاه ه ــات و ایس ــاق عملی ــا، ات ــبکه داده ه ش
کنتــرل کننــده را بــه یــک مرکــز داده محلــی متصــل مــی 
ــد آر  ــم گرفتن ــی تصمی ــکار عموم ــد. PANSA و پیمان کن
انــد ام )R&M( را بــه دلیــل ارائــه قانــع کننــده و همــکاری 
ــل کشــی  ــه عنــوان تامیــن کننــده کاب ــی مــدت، ب طوالن
ــرای  ــد. ب ــاب کنن ــبکه انتخ ــکار ش ــده راه ــه دهن و ارائ
ــت  ــل کیفی ــه دلی ــد ام )R&M(، ب ــر آر ان ــه اخی ــد ده چن
و قابلیــت اطمینــان عملــی خــود شــهرت و اعتبــار خوبــی 

ــد. در بخــش ترافیــک هوایــی لهســتان داشــته ان
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ــت  ــرای مدیری ــده ب ــه ش ــبکه ارائ ــکار ش راه
)LAN( شــبکه محلــی 

ــه  ــن، ب ــی ایم ــل کش ــزای کاب ــراه اج ــه هم PANSA ب
دنبــال راهــکار جدیــدی بــرای نظــارت و مدیریــت شــبکه 
بــود. دومیــن معیــار مهــم برنامــه ریــزی بعــد از ایمنــی و 
کیفیــت ایــن بــود کــه مســتندات الکترونیکــی و نظــارت 
ــه  ــد در همیش ــی )LAN( بای ــبکه مجل ــاخت ش ــر زیرس ب
ــتفاده از  ــه اس ــل ب ــن تمای ــند. بنابرای ــترس باش در دس
ــش  ــه نمای ــس از ب ــت. پ ــش یاف R&MinteliPhy افزای
ــه  ــود ک ــن ب ــئوالن روش ــرای مس ــول، ب ــتن محص گذاش
ــرای قابلیــت اطمینــان  ایــن محصــوالت عامــل کلیــدی ب
، شــفافیت و اتوماســیون عملیــات در بــرج جدیــد بودنــد.
R&MinteliPhy اجــازه مــی دهــد تــا کاربران مشــکالت 
فیزیکــی اتصــاالت را بــه صــورت آنــی شناســایی و 
ــن  ــد. ای ــرف نماین ــا را برط ــوراً آن ه ــرده و ف ــز ک متمرک
نشــان دهنــده افزایــش قابــل توجهــی در قابلیــت 
اطمینــان عملیاتــی و درجــه دسترســی بــه شــبکه اســت. 
کاربــران  تــا  دهــد  مــی  اجــازه   R&MinteliPhy

مشــکالت فیزیکــی اتصــاالت را بــه صــورت آنــی 
ــرف  ــا را برط ــوراً آن ه ــرده و ف ــز ک ــایی و متمرک شناس
ــی  ــل توجه ــش قاب ــده افزای ــان دهن ــن نش ــد. ای نماین
ــه  ــی ب ــه دسترس ــی و درج ــان عملیات ــت اطمین در قابلی
ــازی  ــتند س ــرای مس ــت. R&MinteliPhy ب ــبکه اس ش
زیرســاخت هــای شــبکه محلــی )LAN( بــه طــور مرکــزی 
بــر روی یــک ســرور اســتفاده مــی شــود. امــکان کنتــرل 
ــه  پــورت هــا، دارایــی هــا و ســایت هــای ایجــاد شــده ب
ــر  ــاده ت ــیار س ــوران IT را بس ــودکار، کار مأم ــورت خ ص

ــت. ــرده اس ک

تیم R&MinteliPhy راه اندازی شد

 Elektromontaž با همــکاری شــرکای نصــب و خدمــات 
Rzeszów و API Smart، آر اند ام )R&M( به ســرعت از 
وظایــف کابــل کشــی خــود را انجــام داد. در کنــار چیزهای 
دیگــر، یــک تیــم مخصــوص بــرای پیــاده ســازی گســترده  
 )R&M( ــد ام ــد. آر ان ــوزش داده ش R&MinteliPhy آم

PANSA برای R&M راهکار
R&M یــک کابــل کشــی ســاخت یافتــه بــرای بــرج ATC آژانــس خدمــات 
هوایــی لهســتان در فــرودگاه Kraków بــا به کارگیــری مــوارد زیــر ارائــه 

داده اســت:
Cat. 6A ISO کانکشن ماژول های -

- پچ پنل یک یونیتی   48 پورت با ظرفیت باال
S/FTP 110 کیلومتر کابل داده مسی -
OM4 و OS2 کابل کشی فیبر نوری -

UniRack2 پچ پنل فیبرنوری -
همچنیــن سیســتم مدیریــت زیرســاخت خــودکار R&MinteliPhy بــرای 

ــا مــوارد زیــر پیاده ســازی شــده اســت: مدیریــت 15500 پــورت ب
30 آنالیزر  -

328 نوار سنسور  -
نرم افزار سیستم اطالعات جغرافیایی  -

مشتری

ــتان )PANSA(، مســئول ایمنــی و  ــی لهس ــری هوای ــات ناوب ــس خدم آژان

کارایــی ترافیــک هوایــی در خطــوط هوایــی لهســتان اســت. PANSA، هــر 

روز ایمنــی مســافران را در بیــش از 2500 پــرواز در لهســتان تضمیــن مــی 

ــون مســافر در سراســر لهســتان ســفر  ــم میلی ــًا نی ــد و هــر روز تقریب کن

ــر ترافیــک هوایــی کــه در  هوایــی انجــام مــی دهنــد. بیــش از 500 کنترل

ــرواز در  ــد، بیــش از یــک میلیــون پ ــه کار گرفتــه رفتــه ان ایــن آژانــس ب

ســال را در حیــن پــرواز، در مســیر، بــه هنــگام تیــک آف و فــرود کنتــرل 

کــرده، همچنیــن خدمــات اطالعــات پــرواز را انجــام مــی دهنــد.

ــی  ــتیبانی م ــرفته ای پش ــوژی پیش ــا تکنول ــی ب ــک هوای ــرل ترافی کنت

ــازماندهی و  ــوزش، س ــاب، آم ــا انتخ ــود ب ــد ب ــادر خواه ق
برنامــه ریــزی تیــم پیــاده ســازی R&MinteliPhy بــرای 
ــوردار  ــمندی برخ ــه ارزش ــده از تجرب ــای آین ــروژه ه پ
ــه  ــرد ک ــوار سنســور را نصــب ک ــم 328 ن ــن تی شــود. ای
15،500 پــورت را مانیتــور مــی کــرد. PANSA بــه ســرعت 
برنامــه ســرمایه گــذاری را ادامــه مــی دهــد. در دســامبر 
ــی  ــرداری م ــره ب ــه به ــد ب ــرج ATC جدی ــک ب 2018، ی
ــرل و  ــرای کنت ــوف، ب ــرودگاه کراک ــرج در ف ــن ب ــد. ای رس

نظــارت احــداث شــد.

شــود. بیــش از 200 دســتگاه مســتقر در سراســر لهســتان، ایمنــی ترافیــک 

ــامل  ــه ش ــد ک ــی کنن ــن م ــور تضمی ــی آن کش ــوط هوای ــی را در خط هوای

ــه،  ــری ناحی ــای ناوب ــتم ه ــن، سیس ــوا و زمی ــی ه ــای ارتباط ــتم ه سیس

ــم  ــد ک ــق در دی ــاف و دقی ــرود ص ــه ف ــه ب ــای ILS-DME )ک ــتم ه سیس

ــوند.  ــی ش ــا م ــد( و راداره ــی کنن ــک م کم

ــت و آن  ــل اس ــل و نق ــرفته حم ــای پیش ــاخت ه ــئول زیرس PANSA مس

هــا را ایجــاد کــرده و توســعه مــی بخشــد. تمــام سیســتم هــای ایمنــی 

بحرانــی بــه طــور مــداوم توســط کارشناســان فنــی ایــن شــرکت نگهــداری 

و تــاز طریــق بازرســی پــرواز بررســی مــی شــوند. ایــن تنهــا ســازمان در 

ــد و  ــی ده ــوزش م ــی را آم ــی غیرنظام ــروی هوای ــه نی ــت ک ــتان اس لهس

اســتخدام مــی کنــد.
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ترندها
ITمدیریتتجهیزات

ارزشش را دارد!
مدیریــت یــک مرکــز داده مــدرن بــدون بررســی اجمالــی و صدرصــد ســخت افزارهــا 
بــه صــورت آنــی ممکــن نیســت. بــه همیــن دلیــل ردیابــی خــودکار تجهیــزات IT یــک 

امــر مهــم و ضــروری اســت.

چند دلیل دیگر نیز وجود دارد:

ردیابــی تجهیــزات فنــاوری اطالعــات یــک سیســتم بــرای 
ــا  ــرکت ی ــک ش ــزات ی ــام تجهی ــی تم ــت دیجیتال مدیری
ــر  ــرد فرات ــن رویک ــت. ای ــنتر( اس ــا س ــز داده )دیت مرک
از تصــور لحظــه ای در مــورد وضعیــت کنونــی مــی 
ــر  ــه عم ــت چرخ ــن مدیری ــی همچنی ــن ردیاب ــد. ای باش
ــه  ــا و هم ــبکه ه ــرورها، ش ــا، س ــه ه ــا، حافظ کامپیوتره
ــک  ــد. ی ــی ده ــش م ــا را پوش ــا آنه ــط ب ــای مرتب چیزه
ــی  ــا زمان ــود ت ــی ش ــداری م ــه خری ــی ک ــز از زمان تجهی
ــوولیت  ــوالً دارای مس ــود، معم ــی ش ــارج م ــه از رده خ ک
ــن  ــیر ممک ــن مس ــول ای ــت. در ط ــددی اس ــای متع ه
ــد.  ــته باش ــود داش ــتباهاتی وج ــدی و اش ــت ناکارآم اس
فقــط بــا مدیریــت دقیــق ایــن تجهیــزات مــی تــوان ایــن 

ــرد. ــن ب ــا را از بی ــی آنه ــا حت ــش داد ی ــکالت را کاه مش
ــه  ــی را ک ــت های ــر و مزی ــل دیگ ــد دلی ــه چن در ادام
ــی  ــراه دارد، بررس ــه هم ــا ب ــرای آنه ــزات ب ــی تجهی ردیاب

ــم: ــی کنی م
امــور مالــی: حســابداری نیازمنــد یــک دیــدگاه اجمالــی 
ــی تجهیــزات  از دارایــی  هــای یــک شــرکت اســت. ردیاب
ــدگاه  ــک دی ــاد ی ــه ایج ــد ب ــی توان ــات م ــاوری اطالع فن

ــه روز کمــک شــایانی نمایــد. دقیــق و ب
ــوان  ــه عن ــزات )ب ــت و تجهی ــت کیفی ــت: مدیری کیفی
ــک  ــم دارد. ی ــارت منظ ــه نظ ــاز ب ــال ISO 55000( نی مث
ــه  ــه در زمین ــی ک ــات در صورت ــاوری اطالع ــان فن دپارتم
ــی  ــه راحت ــد، ب ــل کن ــی عم ــه خوب ــزات ب ــی تجهی ردیاب

ــی  ــک بازرس ــرای ی ــاز ب ــورد نی ــات م ــد الزام ــی توان م
ــازد. ــرآورده س ــی را ب کیف

ــه  ــوالً ب ــوول معم ــراد مس ــی: اف ــت جغرافیای موقعی
ــزات  ــه تجهی ــه ب ــی ک ــا در جای ــز ی ــر متمرک ــورت غی ص
ــد. آن  ــی کنن ــد کار م ــاوری اطالعــات دسترســی ندارن فن
ــی تجهیــزات مــی تواننــد یــک  ــا اســتفاده از ردیاب هــا ب

ــند. ــته باش ــی داش ــد کل دی
ــات در  ــتر خدم ــه بیش ــی ک ــپاری: هنگام ــرون س ب
ــوند،  ــی ش ــپاری م ــرون س ــنترها( ب ــز داده )دیتاس مراک
ــرل و  ــرای کنت ــب ب ــک روش مناس ــزات ی ــی تجهی ردیاب

ــت. ــارت اس نظ
دانــش: برنامــه ریــزی، بهــره بــرداری و کنتــرل فنــاوری 
اطالعــات اغلــب بــر اســاس دانــش چنــد نفــر اســت. چــه 
اتفاقــی مــی افتــد اگــر ایــن افــراد در دســترس نباشــد؟ 
ردیابــی تجهیــزات ایــن امــکان را فراهــم مــی کنــد کــه 
ــات بیشــتری و در همــه  ــا جزیی ــش و اطالعــات الزم ب دان

زمــان هــا در اختیــار مســووالن مربوطــه قــرار گیــرد.
ــات  ــاوری اطالع ــوول فن ــه مس ــرادی ک ــتندات: اف مس
ــه  ــرای ب ــتی ب ــای دس ــی روش ه ــوز از برخ ــتند هن هس
ــه اشــتراک گــذاری  دســت آوردن داده هــای عملیاتــی، ب
اطالعــات و مدیریــت ظرفیــت هــا کار مــی کننــد. امــروزه 
ــا،  ــتم ه ــا سیس ــات ب ــاوری اطالع ــزات فن ــی تجهی ردیاب

ــت. ــاخته اس ــودکار س ــد را خ ــن فرآین ای
انهــدام: ســخت افزارهایــی کــه از رده خــارج مــی شــوند 
ــوش  ــا فرام ــوند و ی ــی ش ــه م ــده گرفت ــادگی نادی ــه س ب
ــد  ــه فرآین ــه ای باشــد ک ــه گون ــد ب ــی بای مــی شــوند ول
عملیاتــی را مختــل نکننــد یــا ســازگاری ســطوح خدمــات 
ــدام  ــد انه ــن فرآین ــد. ای ــرار ندهن ــر ق ــرض خط را در مع
بــا ردیابــی مســتمر تجهیــزات و بــه صــورت آنــی انجــام 

خواهــد شــد.

مرور کلی فرآیند مدیریت تجهیزات

چندیــن  نیــاز:  شناســایی 
خریــد  بــرای  دپارتمــان 
تجهیــزات فنــاوری اطالعــات بــه 

رســند. مــی  توافــق 

خریــد: تجهیــزات بــه مرکــز داده 

ارســال مــی شــود.

بــه  انبــار: تجهیــز  بــه  ورود 

عنــوان دارایــی ثبــت مــی شــود.

ردیابــی شــروع مــی شــود: 

مــی  وارد   CMDB در  تجهیــز 

شــود.

ــان  ــن دپارتم ــزی: چندی برنامه ری

ــری آن  ــل قرار گی ــورد مح در م

ــند. ــق می رس ــه تواف ب

ــرار  ــز در رک ق ــتقرار: تجهی اس

ــی  ــدازی م ــرد و راه ان ــی گی م

ــود. ش

ــک از  ــت هری ــی: الزم اس بازرس

تجهیــزات ســالی 2 بــار بازرســی 

شــوند.

ــه  ــز ب ــدد: تجهی ــتقرار مج اس

ــل  ــر منتق ــورد نظ ــای م رک ه

ــود. ش

حسابرســی  عمــر:  پایــان 

الزامــی  انهــدام  از  جزئیــات 

اســت.
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موفقیت
 ،REN)  Redes Energéticas Nacionais) رشکت انــرژی

مرکــز داده Riba de Ave را راه انــدازی کــرده اســت، 

و ایــن امــکان را بــه وجــود آورده تــا امنیــت شــبکه 

 RTS – Rede de Telecomunicações de) ارتباطــات 

Segurança(  و دیگــر سیســتم هــای اطالعات بحرانی 

ــرق اداره  ــی انتقــال کــه توســط رشکــت ب شــبکه مل

می شــود،  بــه شــکل قابــل توجهــی افزایــش یابــد.

همه چیز در مورد امنیت

ــه  ــاه فوری ــد از م ــز داده جدی ــاخت مرک ــتفاده از زیرس اس
ــای  ــز داده از راه حل ه ــن مرک ــت. ای ــده اس ــاز ش 2018 آغ
ــرده  ــتفاده ک ــد ام )R&M( اس ــوری ار ان ــر ن ــی و فیب مس
ــی  ــرکت مهندس ــط Eurico Ferreira، ش ــه توس ــت ک اس
ــده  ــدازی ش ــب و راه ان ــروژه، نص ــئول پ ــی مس زیربنای
ــرژی  ــی و ان ــش مخابرات ــه بخ ــی ب ــن کمپان ــت. ای اس

ــد. ــانی می کن ــت رس ــر خدم تجدیدپذی

 R&M یکــی از شــرکای کلیــدی Eurico Ferreira شــرکت
ــه  ــرو محرک ــع نی ــت و در واق ــال اس ــد ام( در پرتغ )ار ان
ــوب  ــروژه محس ــد ام( در پ ــوالت R&M )ار ان ــب محص نص
ــر  ــد ام )R&M( ب ــن Eurico و ار ان ــه بی ــردد. رابط می گ
مبنــای حرفــه ای بــودن و برتــری فنــی بنــا نهــاده شــده 
ــال  ــابهی را دنب ــداف مش ــرکت اه ــر دو ش ــت و در ه اس

می کنــد.

 Cat.6A، OM4 FO ــی ــه جهان ــا عرض ــز داده REN ب مرک
ــه یــک مــدل مرجــع  E2000/APC و رک هــای 19 اینــچ ب
از نظــر امنیتــی تبدیــل شــده اســت کــه باالتریــن درجــه 
 ،RENTELECOM ــرای تمــام مشــتریان از امنیــت داده را ب
اپراتــور شــبکه ارتباطــات گــروه REN، تضمیــن می کنــد. 
ــع را در  ــر مرب ــز داده مســاحتی حــدود 5000 مت ــن مرک ای
ــای  ــع از اتاق ه ــر مرب ــامل 1200 مت ــه ش ــرد ک ــر می گی ب
فنــی اســت کــه بــرای تجهیــزات مــورد نیــاز ایــن پــروژه 
در نظــر گرفتــه شــده اســت و میزبــان مهمتریــن و 
ــت. ــی اس ــتم های مخابرات ــات و سیس ــن اطالع متنوع تری

راهکارهای قابل اعتماد

ــروژه یعنــی افزایــش  ــه هــدف اصلــی پ ــرای رســیدن ب ب
ــام  ــک ن ــتار ی ــبکه، Eurico Ferreira، خواس ــت ش امنی
 Cat. 6A UTP ــای ــا راهکاره ــده ب ــوم ش ــاری پرمی تج
ــا  ــز داده ه ــاز، مرک ــاخت و س ــل س ــس از تکمی ــود. پ ب
ــطوح  ــا س ــت ت ــرار گرف ــق ق ــای دقی ــورد آزمایش ه م
انعطاف پذیــری آن مــورد بررســی قــرار گیــرد. در نهایــت 
ــم )Uptime( را  ــه آپ تای ــه  Tier IIIاز موسس ــی نام گواه
ــک  ــع و ی ــاخت مرج ــک زیرس ــه ی ــرده و ب ــت ک دریاف

ــد. ــل ش ــال تبدی ــی در پرتغ ــت تکنولوژیک مزی

ــر  ــد معتب ــک برن ــد ی ــر نیازمن ــای برت ــاخت ه ــه زیرس ــم ک ــا معتقدی »م
هســتند تــا  بتواننــد هــر نیــازی را از نظــر کیفیــت فنــی بــرآورده کننــد. 
ــا داده اســت کــه از  ــه م ــن اعتمــاد را ب ــد ام )R&M( ای ــا  آر ان همــکاری ب

ــم.« ــل کنی ــان حاص ــاال اطمین ــت ب ــا امنی ــز داده  ب مراک
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حلمشکلکمبودفضایداکتها
بــا اســتفاده از فیبــر نــوری ریبون

Allegiance Supply کــه در حاشــیه اقیانــوس آرام واقــع شــده اســت، محصــوالت ار انــد ام 
)R&M( را دربــازار فــدرال ایــاالت متحــده گســترش داده اســت.

 John McKinley, Capt..( توســط   Allegiance Supply
ــک  ــوان ی ــه عن ــت و ب ــده اس ــیس ش USMC )Ret تأس
شــرکت مســتقل و متخصــص در فــروش ســخت افزارهــای 
ارتباطــی فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت. این شــرکت 
ــخ  ــا تاری ــهری ب ــه ش ــت ک ــع اس ــهر Encinitas واق در ش
ــط  ــت و از اواس ــی اس ــاحلی غن ــگ س ــی و فرهن غواص
 Allegiance.دهــه 1990 رشــد چشــمگیری داشــته اســت
Supply، بــا همــکاری ار انــد ام )R&M(، فــروش تجهیــزات 
ــع در  ــی واق ــای نظام ــده در پایگاه ه ــاالت متح ــی ای نظام
ــراف  ــن اط ــده و همچنی ــاالت متح ــی ای ــواحل غرب س

ــده دارد. ــر عه ــوس آرام، ب اقیان
بخشــی از موفقیــت Allegiance Supply بــه توانایــی 
ــا هزینــه  ــد ام )R&M( در تولیــد محصــوالت ب ــاالی ار ان ب
ــی از  ــردد. یک ــاال برمی گ ــرد ب ــا عملک ــوع و ب ــه، متن بهین
ــت. ــای 4RU Universal اس ــوالت، محفظه ه ــن محص ای

ــن  ــوده و همچنی ــاف ب ــر انعط ــتم دارای حداکث ــن سیس ای
ــار   ــی را انب ــای اضاف ــتریان کااله ــا مش ــود ت ــث می ش باع

خــود ذخیــره نکننــد.

ــی،  ــای ارتباط ــه راهکاره ــن در ارائ ــرکت همچنی ــن ش ای
ماننــد پانــل 3RU از پیــش طراحــی شــده بــرای اســتفاده 
ــت.  ــوده اس ــق ب ــاال، موف ــاس ب ــای مقی ــز داده ه در مرک
ــه  ــاز ب ــم نی ــوردان ه ــز داده، دریان ــد مراک ــت مانن درس
راهکارهایــی ســریع بــرای راه انــدازی اتصــال دارنــد کــه 
نیــاز بــه حداقــل منابــع انســانی بــرای پیــاده ســازی دارد. 
راه حــل اتصــال از پیــش طراحــی شــده، باعــث می شــود 
در نیمــی از وقتــی کــه صــرف اســپالیس کــردن و تســت 

ــود. ــی ش ــه جوی ــردد، صرف ــل می گ در مح

»آماده برای خدمت رسانی«

 Loose Tube OSP پیــش از ایــن پایــگاه نظامــی کابل هــای
بــرای طراحــی کابل کشــی خــود اســتفاده می کنــد. آن هــا 
هماننــد ســایر کاربــران پهــن بانــد، نیــاز بــه یــک راهــکار 
ــد و  ــم دارن ــلوغ و نامنظ ــای ش ــت ه ــرای داک ــب ب مناس
ــه  ــه ب ــتند ک ــتم هایی هس ــال سیس ــه دنب ــن ب همچنی
ــند.  ــته باش ــر را داش ــازی و تعمی ــت پیاده س ــی قابلی راحت
Allegiance بــا اســتفاده از پلتفــرم ار انــد ام )R&M( کــه 
در آن از تکنولــوژی ریبــون بهــره گرفتــه شــده، اســتفاده 
ــا  ــکالت آن ه ــدن مش ــم ش ــب ک ــه موج ــت ک ــرده اس ک
شــده اســت. درواقــع داشــتن پلتفرم هــای خــاص ریبــون  
ــت در  ــرای رقاب ــی ب ــل توجه ــای قاب ــای مزای ــرای آن ه ب

ایــن عرصــه بــه وجــود آورده اســت.

ســایر ویژگی هــای جــذاب ایــن پلتفــرم ار انــد ام 
)R&M( عبارتنــد از: ســاختار آلومینیومــی قــوی، قابلیــت 
مستندســازی و انعطاف پذیــری محصــوالت. پانل هــای 
)Commercial-Off-The Shelf )COTS ایــاالت متحــده 
ــی  ــای نظام ــد ام )R&M( از ویژگی ه ــد ار ان ــکا از برن آمری

ــت. ــه اس ــر رفت فرات
 QPP ــده ــن ش ــریک تضمی ــک ش Allegiance Supply ی

ــا  ــده را ب ــاالت متح ــش ای ــای ارت ــته نیازه ــت و توانس اس
محصــوالت ار انــد ام )R&M( برطــرف کنــد. ایــن موفقیــت 
را می تــوان بــه تجربیــات نظامــی ســابق بنیانگــذار ار انــد 
ــی  ــرای سفارش ــد ام )R&M( ب ــی ار ان ام )R&M( و توانای
ــاز  ــان نی ــرد در زم ــه ف ــر ب ــای منحص ــازی راهکاره س
نســبت داد. بــه لطــف شــرکای ار انــد ام )R&M( از جملــه 
Allegiance Supply، خدمــات ار انــد ام )R&M( همچنــان 

ادامــه خواهــد داشــت.
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Edgeکابلکشیبرای
امــروزه رشــد چشــمگیر ترافیــک داده  هــا، تفکــر دوبــاره در مــورد ســاختار شــبکه 
ــبات  ــرای محاس ــا ب ــاخت ه ــت. زیرس ــرده اس ــل ک ــروری تبدی ــری ض ــه ام ــا را ب ه
لبــه ای )edge computing( در حــال شــکل گیــری هســتند. ترنــد edge منجــر بــه 

تغییــر الگــوی کابــل کشــی شــده اســت.

ــه  ــد ب ــا بای ــی از آن ه ــه بعض ــا ک ــم داده ه ــوده عظی ت
ــا  ــت ت ــده اس ــث ش ــوند، باع ــردازش ش ــی پ ــورت آن ص
ــل  ــیع منتق ــای وس ــبکه ه ــه ش ــه لب ــش ب ــرد رایان عملک
شــود. Edge نیــاز بــه پهنــای بانــد بــاال و تأخیــر کــم در 
ــد، در روش  ــم باش ــکان فراه ــن ام ــر ای ــا دارد اگ ــه ج هم
یــا زیرســاخت هــای edge محدودیــت و تنگنایــی وجــود 
ــادی  ــر زی ــه مقادی ــدگان ب ــه دهن ــت. ارائ ــد داش نخواه
ــرد  ــد عملک ــا بتوانن ــد ت ــاز دارن ــر نی ــای فیب ــل ه از کاب
ــاالت  ــیاری از اتص ــد. بس ــم کنن ــبی را فراه ــال مناس انتق
ــاال  ــم ب ــا تراک ــی ب ــای عملیات ــط ه ــوری در محی ــر ن فیب
ــم از  ــن حج ــوند. ای ــی ش ــب م ــی نص ــیار حساس و بس
گســتردگی و همچنیــن تراکــم دســته بنــدی دیگــر نمــی 
ــه  ــد ب ــه بای ــود بلک ــت ش ــنتی مدیری ــه روش س ــد ب توان

ــوند. ــرل ش ــودکار و از راه دور کنت ــاًل خ ــورت کام ص
سیســتم هــای نظارتــی جدیــد چنیــن اتوماســیون هایــی 
را ممکــن مــی ســازند. امــا آن هــا بایــد قــادر بــه انجــام 
ــند.  ــی باش ــت فن ــتیبانی از مدیری ــتر از پش ــزی بیش چی
ــرای مدیریــت ســازگاری،  آنهــا همچنیــن بایــد بتواننــد ب

ــد. ــرار گیرن اقتصــادی و تجهیــزات مــورد اســتفاده ق
ــه  ــزاری یکپارچ ــرم اف ــزاری و ن ــخت اف ــای س راهکاره

همگــی یــک چیــز هســتند. ایــن راهکارهــا متصــل کردن 
و قطــع کــردن کوردهــا را کنتــرل مــی کننــد، زیرســاخت 
هــای پســیو و تجهیــزات را مســتند مــی کننــد، تغییــرات 
را دنبــال مــی کننــد و بــه افزایــش بهــره وری کمــک مــی 
کننــد و در نهایــت تمــام زیرســاخت هــا در یــک پایــگاه 
ــته  ــش گذاش ــه نمای ــه روز ب ــی و ب ــت، دائم ــی ثاب اطالعات

مــی شــود.

اطمینان از مدیریت و اداره ساده عملیات

مهــم اســت کــه فضــای کافــی بــرای کابــل هــا و مدیریــت 
ــی  ــا م ــل ه ــف کاب ــت ضعی ــود. مدیری ــم ش ــا فراه آن ه
توانــد باعــث ایجــاد خطاهــای انتقــال، اتــالف عملکــرد و 

حتــی از کار افتادگــی شــبکه شــود.
بــه طــور طبیعــی، کابــل کشــی نبایــد بــر خنــک کــردن 
ــود.  ــع آن ش ــر بگــذارد و مان ــه )edge( تاثی ــزات لب تجهی
ــا  ــای ب ــچ کورده ــاال و پ ــت ب ــا ظرفی ــای ب ــل ه ــچ پن پ
ــرای جریــان هــوا آزاد مــی  قطــر کــم فضــای زیــادی را ب

ــد. گذارن
پــس از همــه ایــن هــا، ایــن پــچ کــردن اســت کــه بایــد 
مــورد بررســی و محاســبه قــرار گیــرد و بایــد بــه درســتی 

ــا  ــردن کانکتوره ــب ک ــردن و نص ــم ک ــود. محک ــام ش انج
ــیار  ــد، بس ــاال باش ــی ب ــل کش ــم کاب ــه تراک ــی ک هنگام
دشــوار اســت. مکانیــزم کشــویی اتصــاالت باعــث ســاده 
ــای از  ــتفاده از ماژول ه ــا اس ــود. ب ــی ش ــدن کار م ــر ش ت
پیــش ســربندی شــده و تســت شــده در کارخانــه، تــالش 
ــه و  ــش یافت ــدازی کاه ــب و راه ان ــرای نص ــای الزم ب ه

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

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

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

ارزشــمند خــود مطلــع فرماییــد .
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