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کتاب مراکز داده آر اند ام )R&M(  به زودی منتشر می شود



R&Mhealthline | راهکاری کامل 
برای بیمارستان، صنعت غذا و دارو

در  خود  های  فعالیت  دادن  گسترش  حال  در   )R&M( ام  اند  آر 

زمینه ارائه راهکارهایی برای شبکه های مرتبط با حوزه سالمت و 

محافظت هر چه بیشتر از بیماران است.

است،  شده  حاصل  زمینه  این  در  که  پیشرفتی  نمونه  آخرین 

antibacterial R&Mhealthline range یا محدوده ضدباکتری 

و  کامل  راهکار  اولین  راهکار  این  دارد.  نام   R&Mhealthline

دائمی کابل کشی است که شامل تمام تجهیزات و وسایلی می شود 

که امکان لمس آن ها در اتاق بیماران در کلینیک ها و محل های 

مشابه که نیاز به سطوح بهداشتی باال دارند، وجود دارد.

پریزها و پچ کوردهای R&Mhealthline با توجه به مواد افزودنی 

ای که به پالستیکشان اضافه شده، گزینه ای ایده آل برای رشد 

باکتری ها در روی سطحشان هستند. مقاومت این تجهیزات درمقابل 

باکتری های رشته ای استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کالی بر 

اساس استاندارد ISO 22916 در آزمایشگاه بررسی شده است.

و  عملکرد  از  سطح  همان   R&Mhealthline ضدباکتری  محدوده 

راحتی در استفاده را ارائه می دهد که محصوالت استانداردی که 

در R&Mfreenet به کار برده شده اند از خودشان نشان می دهند. 

شامل  راهکار  این  تولید  خط  کنیم  صحبت  تر  دقیق  بخواهیم  اگر 

موارد زیر است:

RJ45 پریزهایی با جک q

R&M شاترها و عناصر کدینگ سیستم امنیتی q

q پچ کوردهای Cat.6A حفاظ دار و Cat.6 بدون حفاظ



شرکت آر اند ام )R&M(، تولید کننده سیستم های کابل کشی با 

کیفیت باال برای مراکز داده و شبکه های داده، کتاب مراکز داده 

برای استفاده  به روز  به عنوان راهنمایی  را   )R&M( ام  اند  آر 

هستند،  درگیر  داده  مراکز  اندازی  راه  با  نوعی  به  که  افرادی 

کارمندان  همچنین  و  اپراتورها  نصابان،  ریزان،  برنامه  جمله  از 

فناوری اطالعات ارائه داده است.

هدف از این کتاب این است که کاربران از دانش بنیادی مورد 

نیاز در برنامه ریزی، ساخت و اداره مراکز داده بهرمند شوند و 

به آن ها کمک می کند چالش های متعددی را که در این زمینه با 

بر اساس  کتاب  این  کنند.  به رو می شوند، شناسایی  رو  آن ها 

آخرین نسخه استانداردهای مربوطه )تا آگوست 2017(، اصول 

فنی مورد استفاده در اجرای سیستم های 10 گیگابیت اترنت و 

تجربه آر اند ام )R&M( در پیاده سازی تعدادی از پروژه های 

موفقیت آمیز مراکز داده نوشته شده است.

کتاب مراکز داده 

این کتاب تا آخر پاییز 97 توسط لاوان ارتباط منتشر می شود، منتظر باشید. 



فروشگاه های هوشمند | از ایده تا واقعیت

بر  اداره و مدیریت فروشگاه های بزرگ به نحوی که بتوان عالوه 
سودآوری، احترام و رضایتمندی مشتریان را هم به دست آورد، 
کاری سخت و پیچیده است. در کنار این مساله کنترل موجودی کاال 
حتی در فروشگاه های نه چندان بزرگ، کاری سخت بوده و مستلزم 
با  تناقضاتی  معموال هم  و  باشد  می  هفته  در  زمان  چندین ساعت 
از  کاال  سرقت  مشکالت،  این  به  شود.  می  پیدا  فروش  سیستم 
فروشگاه و نیاز مبرم کلیه فروشگاه ها به سیستم های ضد سرقت 
از مشکالت فروشگاه های  تقریبی  به درکی  تا  نیز اضافه کنید  را 
بزرگ دست یابید.  با الوان ارتباط همراه باشید تا به درک مشترکی 

از فروشگاه های هوشمند برسیم...
از  ضدسرقت  سیستم  آن  در  که  کنید  تصور  را  فروشگاهی  حاال 
خروج هر نوع کاال، بدون ثبت در سیستم و در واقع قبل از فروخته 

شدن جلوگیری می کند و بر خالف سیستم های معمولی ضد سرقت، 
نوع و مشخصات کاالی در حال سرقت را هم به شما اعالم می کند. 
فروشگاهی که در آن در هر لحظه و با فشار دادن چند دکمه می توان 
موجودی کاالها را شمرد و به روزرسانی کرد، آن را با سیستم نرم 
افزاری و مدیریت انبار مقایسه و در صورت اشکال آن را برطرف 
کرد. فروشگاهی که پیش از رسیدن مشتریان به صندوق، فاکتور 
اجناس  بررسی  از صفوف طوالنی جهت  دیگر  و  آن ها صادر شده 
خریداری شده توسط صندوقدار، صدور فاکتور و دریافت پول یا 

کارت کشدن خبری نیست.
در فروشگاه های مبتنی بر آر اف آی دی )RFID(، به هر کاال یک تگ 

دوگانه RFID-EAS چسبانده خواهد شد.

RFID را می شناسیم اما EAS چیست؟

 Electrical Article( فروشگاهی  ضدسرقت  گیت  یا   EAS
دستگاهی  به  فروشگاهی  امنیتی  گیت  همان  یا   )Surveillance
گفته می شود که در خروجی یک فروشگاه نصب می شود و از خروج 
که  فروشگاهی  در  کند.  می  جلوگیری  فروشگاه  اجناس  غیرمجاز 
دارای این نوع سیستم امنیتی باشد، بر روی اجناس تگ یا لیبل 
زده می شود. اگر چیزی بخواهد با تگی که غیر فعال نشده از درب 
 EAS آن را پیدا و شناسایی می کند .سیستم EAS ، ورودی رد شود
یا چه تعدادی به سرقت  نمی تواند به شما بگوید که چه کاالیی و 

همان طور که کمی قبل گفتیم در فروشگاه های مبتنی بر RFID، به 
هر کاال یک تگ دوگانه RFID-EAS الصاق می شود. در محل درب 
یا دستگاه  )قرائتگر  ریدر  تمامی ساختمان،  در  یا  و  خروج  و  ورود 
خوانش( RFID قرار خواهد گرفت و به منظور امنیت بیشتر در درب 
های خروج از سیستم های EAS معمولی هم استفاده می شود. همان 
طور که اشاره شد سیستم گیت امنیتی فروشگاهی زیرمجموعه ای 
از سیستم های شناسایی توسط امواج رادیویی )RFID( است که 
گونه  هیچ  به  نیاز  و  هستند  پسیو  اصطالح  به  آن  های  تگ  تمامی 
تغذیه ای اعم از برق یا باتری ندارد. به همین علت تگ ها دارای 
نظر  این  از  و  هستند  الکترونیکی  نظر  از  طوالنی  بسیار  عمر  طول 
با نسبت گیرایی و سختی مشابه دارای   RFID نسبت به تگ های 

قیمت بسیار نازل و با صرفه اقتصادی است.

رفته است . RFID نه تنها سیستم EAS تک کاربردی را 
گسترش می دهد ، بلکه همچنین قابلیت افزایش دقت 
، میزان موجودی و بسیاری موارد دیگر را  انبارداری  در 

دارد.



از کابوس انبارگردانی رها شوید

است  کافی  فقط   ،RFID-EAS امنیتی  سیستم  این  از  استفاده  با 
به  و  نموده  نصب  خود  سیستم  روی  بر  را  فروشگاه  افزار  نرم 
کارهای خود رسیدگی کنید. کلیه اطالعات مربوط به ورود و خروج 
برای  تالش  کاال،  موجودی  فروشگاه،  و  انبار  بین  کاال  جابجایی  کاال، 
را به صورت کامال خودکار   ... و  از فروشگاه، مرجوعی کاال  سرقت 
و در یک لحظه )آنالین( بدون نیاز به دخالت انسان )تعداد کارمند 
کمتر( مشاهده کنید. کابوس انبارگردانی تبدیل به تفریحی روزانه 
می شود. کافی است با یک ریدر قابل حمل در انبار و فروشگاه قدم 
بزنید تا کلیه کاالهای موجود در هر بخش انبار در ریدر شما لیست 
شود و به سادگی با انتقال این اطالعات به کامپیوتر و بررسی توسط 
نرم افزار فروشگاه، عملیات انبارگردانی را انجام دهید. از ایجاد 
اتوماتیک فاکتور بدون نیاز به برداشتن تکه تکه کاالها و خواندن 

مزایای استفاده از فناوری RFID در فروشگاه ها

q افزایش امنیت

q افزایش سرعت و دقت

افزایش  نتیجه  و در  کاال  بر روی  نظارت مستقیم  به  نیاز  q عدم 

میزان خرید

q کاهش هزینه های نیروی انسانی حفاظتی و بازرسی

q کاهش هزینه های سرقت و مفقودی

q جلوگیری از تشکیل صفوف بلند در پشت صندوق ها و در نتیجه 

افزایش رضایت مشتریان

q افزایش بهره وری

q انبارگردانی ساده و قابل اطمینان

q امکان استفاده از تگ ها به منظور جلوگیری از کپی برداری و جعل

q امکان استفاده از تگ ها جهت خدمات پس از فروش و گارانتی

q جلوگیری از سرقت و ورود و خروج بدون اجازه با ارسال آالرم

بارکد آن ها به وسیله بارکد ریدر لذت ببرید. دور و بر خودتان را 
نگاه کنید. دیگر خبری از تشکیل صفوف طوالنی نیست! سورپرایز!

تجهیزات مورد نیاز

 RFID در سیستم های فروشگاهی، معموال از تجهیزات فروشگاهی
با فرکانس UHF استفاده می شود. این بازه فرکانسی، برد حدود 
5-2 متر )بسته به نوع تگ و ریدر( را در اختیار ما خواهد گذاشت. 
جهت  ثابت  ریدر  یک  به  ها  آن  تجهیزات  چینش  ترین  معمول  در 
کنترل درب فروشگاه و یک ریدر متحرک جهت اموال گردانی نیاز 

خواهد بود.

یک تجربه

 RFID در سیستم های فروشگاهی، معموال از تجهیزات فروشگاهی
با فرکانس UHF استفاده می شود. این بازه فرکانسی، برد حدود 

5-2 متر )بسته به نوع تگ و ریدر( را در اختیار ما خواهد 
گذاشت. در معمول ترین چینش تجهیزات آن ها به یک 
ریدر ثابت جهت کنترل درب فروشگاه و یک ریدر متحرک 

جهت اموال گردانی نیاز خواهد بود.



قضیه استقالل که تو یه اسکرین شات از جدول لیگ جا نمیشه ولی داره با پرسپولیس که رفته فینال آسیا
کری میخونه چیه؟ )نفتالین(

بنظرم شادی رفتن به فینال آسیا رو باید تقدیم اون صدهزار هواداری کرد که 2۴اردیبهشت تو استادیوم 
آزادی با اشک ایستادن و فقط تیمشون رو تشویق کردن )آقای خاث(

خیلی خوبه ادم صبح بره مدرسه بعد از ظهر بیاد با پرسپولیس جام بگیره و بره فینال اسیا، کاش منم 
حمیدرضا طاهرخانی بودم )علی(

عذرخواهی مسئولین تیم ژاپنی کاشیما از مردم قطر ، ایران و کره به دلیل صعود تیمشان به فینال آسیا 
)جناب خان خاکستری(

امروز تو اتوبوس بودم یه پیرمرده از گرونی می نالید
گفت زمونه عوض شده قدیما با 20000تومن یه خونه می خریدی االن ماستم نمی تونی بخری، 

گفتم حاجی اینکه چیزی نیست قدیما با دوتا بازی می رفتی فینال االن باید 12 تا بازی کنی تا بری فینال 
)سجایا خان(

اینکه تو بازیه فیناِل جام باشگاههای آسیا طرفدارای پرسپولیس قراره بگن “پرسپولیس سروِر استقالله” 
نشون میده.استقالل اونقد ُگنده اس که حتی تو مهمترین رویداِد آسیا باید اسمش بیاد )میالد(

به پرسپولیسی های عزیز تبریک میگم. باالخره فینال آسیا رو دیدید. البته چیزی که برای شما تازگی داره 
واسه ما خاطره ست. )حسین(

بیرانوند بعد جام جهانی در جمع »کودکان کار« قول داد که پرسپولیس به فینال آسیا می ره و امشب به 
قولش عمل کرد. گفت »حاضرم بنویسم و امضا کنم.« )امید توشه(

فینال آسیا و کری سرخابی




