
شماره 11 |آذر 1397



ذره بین الوان

گسترش راهکارهای کابل کشی آنتی میکروبیال 
)R&M( در خاورمیانه توسط آر اند ام

استفاده از آر اف آی دی )RFID( در سیستم 
مدیریت انبار )WMS( | قسمت اول

جمال خاشقچی

نگاهی به محصول

توئیترگرامفردای هوشمند

ماهنامه الوان مگ
شماره 11

صفحه آرایى: مهدی مرادی بیدار
تلفن: )۲۰ خط ) ۸۸۹۴۳۴۲۴

تهران - صندوق پستى ۳۴۴ -15۹۳7۳۳۴7۹
www.LavanCom.com : نشانى اینترنتى

info@LavanCom.com : ایمیل

آراندام و تکنولوژی 400 گیگابیت بر ثانیه!



فیبرنوری  در شبکه های  ثانیه  بر  گیگابیت  تکنولوژی 400  زمان 

مراکز داده رسیده است. آر اند ام در حال تحقیقات بر روی این 

 On-Board Optics کنسرسیوم  همکاری  با  آینده نگرانه  ایده 

است.
جهش کوانتومی با کانکتورهای نوری توسعه یافته

انتقال سیگنال فیبرنوری در حال رسیدن به ابعاد جدیدی است: 

مهم  از سرفصل های  یکی  موضوع،  این  ثانیه.  بر  گیگابیت   400

نمایشگاه و کنفرانس ارتباطات فیبر نوری )OFC( 2018 بود که 

در سن دیگوی آمریکا برگزار شد.

چیپ های 400 گیگابایت به صورت تجاری از انتهای سال 2018 

در دسترس خواهند بود. دو فرمت فرستنده/گیرنده آماده عرضه 

به بازار QSFP-DD و QSFP هستند، که در واقع ادامه منطقی 

اتصال دهنده های   ،plug-in با سیستم  قدیمی  به روش  اتصال 

فعال در پنل جلویی یک سوئیچ هستند. فرکانس، مدوالسیون و 

سرعت انتقال افزایش پیدا خواهد کرد، ساختار فشرده تر خواهد 

بود و مصرف انرژی کاهش پیدا خواهد کرد.

کنسرسیوم )On-Board Optics )COBO، تغییر رادیکال تری 

را پیشنهاد می دهد. فرستنده/ گیرنده ها که نیاز به فضای زیادی 

بنابراین  شوند،  منتقل   board به   housing از  باید  دارند، 

خواهد  پیدا  کاهش   interface و  الکترونیک  بین  مسی  مسیر 

کرد و سرعت انتقال افزایش می یابد. فیبرهای شیشه ای داخلی، 

 housing اتصاالتی با آداپتورهای چندفیبری مینیاتوری در جلوی

می سازند.

یک سوال حیاتی که در حال حاضر مطرح است این است که چه میزان 

می توانند متصل  جلویی  پنل  در  کانکتورها  و  اتصاالت چندفیبری  از 

تمام اشکال  نوری موازی قدیمی،  اتصال  نگهداری شوند. در متد  و 

حاصل  اطمینان  این  که  شوند  فشرده  همدیگر  به  جوری  باید  فیبر 

شود که تحت فشار شدید نیستند و تمیز کردن مقادیر زیاد فیبرهای 

غیرایزوله کار دشواری است.

در این متد، آراندام کانکتورهای نوری توسعه یافته را به عنوان یک 

جانشین در نظر خواهد گرفت.

نام  به  خودش  به  مخصوص  تکنولوژی  توسعه  حال  در  ام  اند  آر 

کانکتورهای نوری توسعه یافته است. میکرولنزهای روی اشکال فیبر، 

انتقال مطلوب نور را تامین می کنند. مزایای این سیستم:

q همه آن چه مورد نیاز است، فشار تماسی مالیم است یا این که اصال 
تماس وجود نداشته باشد

q مکانیسم اتصال می تواند ساده شود

q تراکم بسته بندی در پنل جلویی می تواند افزایش پیدا کند

q لنزها خطاهای جزئی را تحمل می کنند و قوی هستند

q آنها به گرد و غبار حساس نیستند و به صورت مجازی نیازی به 
تمیز کردن ندارند

 این بدین معنی است که تعداد فیبر بسیار بیشتری در 

پنل جلویی جا خواهد گرفت، که پیش نیازی هست برای 

کانال های نوری بیشتر و انتقال اطالعات بیشتر.

تولیدکنندگان هنوز هم با موانعی قبل از این که این 

ایده برای تولید انبوه آماده شود، رو به رو هستند. به 

عنوان یک عضو COBO، آراندام در لبه تیغ تکنولوژی 

در حال حرکت است.

آرانـدام و تـکـنـولـوژی 
400 گیگابیت بر ثانیه!

آراندام پیش بینی کرده است که کانکتورهای نوری توسعه یافته در 
عصر On-Board Optics تبدیل به یک پیشگام شوند.



گسترشراهکارهایکابلکشی

خاورمیانه در آنتیمیکروبیال

)R&M(توسطآراندام

کمپانی آر اند ام سوئیس، تامین کننده و توسعه دهنده راهکارهای 

باال،   فوق العاده  کیفیت  با  شبکه  زیرساخت های   برای  کشی  کابل 

محصوالت  دامنه  دارد  قصد  که  کرد  اعالم   2018 نوامبر   16

آنتی میکروبیال  پریز  سه  کردن  اضافه  با  را   R&MhealthLine

گسترش دهد.

تولیدمثل  از   ،R&MhealthLine کشی  کابل  راه اندازی  و  نصب 

میکروب ها و باکتری ها بر روی سطوح جلوگیری می کند.

در سال های اخیر، صنعت بهداشت و سالمت به صورت گسترده ای 

بر  مبنی  جدیدی  تقاضای  دلیل  همین  به  و  است  شده  دیجیتالی 

در  بیشتر  تقاضا  این  است.  آمده  وجود  به  پرسرعت«  »اتصال 

خاورمیانه نمود پیدا کرده است. در گزارش PWC خاورمیانه آمده 

دارد  »دیجیتال آگاه«  و  جوان  جمعیت  خاورمیانه،  منطقه  که:  است 

فناوری های  که  دارد  را  پتانسیل  این  که  است  معنی  این  به  که 

جدیدی از جمله هوش مصنوعی و رباتیک را در زمینه مراقبت های 

بهداشتی به کار بگیرد.

در   R&MhealthLine سیستم  شدن  معرفی  از  بعد 

از  استفاده  دنیا  سرتاسر  بیمارستان های   ،2016 سال 

اجزای R&MhealthLine در اتاق بیماران، در تشخیص 

و همچنین دراتاق عمل ها شروع شده است.  و درمان، 

در  استفاده  برای  مناسب  نیز  میکروبی  ضد  کشی  کابل 

همه نهادها و مناطق است که بهداشت آن اولویت باالیی 

خانه سالمندان، سالن های شستشوی،  ها شامل  مکان  این  دارد. 

اتاق های انتظار، آشپزخانه ها، آزمایشگاه ها و تسهیالت تولید برای 

مواد غذایی و دارویی می شود.

های  سالن  سالمندان،  خانه  شامل  ها  مکان  این  دارد. 

پالستیکی  قطعات  سطح  در  نقره  های  ون  شستشوی، 

و  ها  باکتری  رشد  مانع   R&MhealthLine محصوالت 

آلودگی  کاهش  باعث  ویژگی  این  شوند.  می  ها  میکروب 

های  چرخه  بین  شده  محافظت  اجزای  سطح  در  باکتریایی 

این  به   R&MhealthLine شود.  می  طبیعی  کردن  تمیز 

ترکیه  خاورمیانه،   R&M اجرایی  معاون  خلیل،  نبیل 

,وضعیت  شرایطی،  چنین  »در  داد:  توضیح  آفریقا  و 

بهداشتی برای هر مولفه ای در تاسیسات از جمله داده 

متاسفانه،  است.  نیاز  پیش  ارتباطی،  های  و شبکه  ها 

نمی تواند در طوالنی مدت  کابل کشی معمولی  فناوری 

افزود:  وی  کند«.  برآورده  را  بهداشتی  سخت  شرایط 

 R&MhealthLine محصوالت  دامنه  از  استفاده  با   «

توجه قرار  را مورد  این موضوع  تا  ایم  ما تالش کرده 

دهیم، تاکید بر نوآوری داشته باشیم تا اطمینان حاصل 

کنیم که این محصوالت نه تنها با کیفیت معروف برند ما 

مطابقت دارند، بلکه نیازهای خاص چنین محیط هایی را 

برآورده می کنند«.



ترتیب باعث به حداقل رساندن آلودگی ناخواسته با باکتری ها از سطح محصول هنگام لمس اجزای کابل کشی می شود.

در کنار پریز ها شبکه و Mounting با سوکت های RJ45، دامنه محصوالت R&MhealthLine شامل پچ کوردهای دارای حفاظ و بدون 

حفاظ همچنین کالهک های محافظ و اجزای کدگذاری است. این محصوالت سازگار با سیستم کابل کشی ماژوالر R&Mfreenet است که 

تمام زمینه های کابل کشی ساخت یافته ساختمان را پوشش می دهند.

)R&M( درباره آر اند ام
شرکت آر اند ام )R&M( یک تولید کننده جهانی پیشرو در زمینه محصوالت و سیستم های آینده نگر برای ارتباطات و شبکه های داده 

است. همکاری نزدیک این شرکت با شرکای تایید شده به ارائه راهکارهایی پیشگام برای برقراری ارتباط در بخش های مختلف مانند 

شبکه های محلی )R&M(، شبکه های عمومی و مخابراتی و همچنین دیتا سنترها )مراکز داده( منجر می شود. این شرکت خانوادگی سوئیسی 

به دنبال نوآوری، کیفیت و نزدیکی به مشتریان است.

شرکت الوان ارتباط به عنوان تنها نماینده رسمی شرکت آر اند ام )R&M( در ایران مفتخر است که در طراحی، اجرا و پشتیبانی مراکز 

داده و شبکه با استفاده از محصوالت با کیفیت آر اند ام )R&M( توانسته پروژه های متعددی را تاکنون به سرانجام برساند. این پروژه ها 

از 18 سال پیش تاکنون بدون نیاز به تعویض تجهیزات همچنان در حال بهره برداری هستند، چراکه ما به کیفیت محصول خود اهمیت 

می دهیم.



استفاده از آر اف آی دی )RFID( در سیستم مدیریت انبار )WMS( - قسمت اول

تگ های  از  استفاده  انبارها،  کنترل،  و  وری  بهره  بهبود  منظور  به 
شناسایی فرکانس رادیویی )RFID( به طور جدی و قابل مالحظه ای، 
تکنولوژی  این  اند.  گرفته  قرار  توجه  مورد  روزمره  عملیات  برای 
بی سیم باعث افزایش کارایی مدیریت انبار می شود، زیرا بر خالف 
بارکدهایی که باید به صورت دستی برای ارسال اطالعات در رایانه 
کنند  می  منتشر  را  هایی  سیگنال   RF های  تگ  شوند،  اسکن  ها 
که حاوی اطالعاتی مربوط به محصولی که به آن متصل شده اند و 

موقعیت محصول در انبار هستند.

ترکنولوژی RFID یک روش جالب برای تکمیل جمع آوری اطالعات و 
شناسایی محصول در مدیریت زنجیره تامین و عملیات انبار است.

هدف اصلی استفاده از آر اف آی دی )RFID( افزایش کارایی انبار 
با کاهش هزینه های نیروی کار و لجستیک است که باعث افزایش 
چشمگیر سود در بازار رقابتی امروز می شود. این کار بسیار مقرن 
را  عملیاتی  ناحیه  چندین  توانند  می  انبارها  زیرا  است،  به صرفه 
انبار  یک  در  مثال،  برای  کنند.  بهینه سازی  خود  محوطه  داخل  در 
کاغذهای  و  اسناد  با  همراه  را  موجود  های  جعبه  کارکنان  معمولی 
مربوط به جزئیات اقالم تحویل می گیرند. سپس کارکنان به صورت 
دستی محتوای هر یک از جعبه ها را با توجه به برگه راهنمای موجود 
بررسی می کنند. اشکال این روش این است که کارکنان فروشگاه 
تا  یا  جعبه هستند  کدام  در  ها  آیتم  کدام  که  ببینند  توانند  نمی 
زمانی که هر جعبه به طور جداگانه بررسی نشود، نمی توانند متوجه 
شوند که اقالم از بین رفته اند یا نه. این قسمت ها می توانند از 
تکنولوژی ارتباطات رادیویی )RF( بهره مند شوند. این تکنولوژی 
بی سیم )wireless( در انبارها می تواند به برقراری ارتباط بی سیم 

ساده و آنالین، بین عملیات و کامپیوتر کارکنان کمک کند.

اتصال  با  کند،  می  استفاده   RFID تکنولوژی  از  که  بی سیم  انبار 
 ،back-end انبارداری  کاربردی  برنامه  سرور  به  انبار  کارگران 
فعالیت های انبار را از طریق دستگاه های دستی بی سیم، با اسکن 
بارکدها یا تگ های RF متصل به پالت ها ضبط می کند. این دستگاه 
ها به کارمندان کمک می کنند تا مکان هایی که الزم است محصوالت 
جابه جا و شمارش شده یا دور انداخته شوند، شناسایی کنند. این 
تکنولوژی به کنترل بهتر جابه جایی ها و ذخیره مواد در انبار، با به 
بهره وری قبض ها و حمل کاالها منجر می شود.  حداکثر رساندن 
دانستن  باعث  و  می کند  بهینه سازی  را  فضا  از  استفاده  همچنین 
محل دقیق محصوالت می شود. عالوه بر این اجازه می دهد کارکنان 

خدمات مشتری را بهبود بخشند و در سطح باالیی نگه دارند.



q بررسی جریان های عملیاتی به منظور یافتن راه های کارآمد برای اجرای تکنولوژی بی سیم در مدیریت زنجیره تامین و انبار

q آماده سازی تسهیالت برای حرکت تکنولوژی انبار بی سیم. مثال،

1- در نظر گرفتن مواردی مانند محل قفسه بندی و راهروها، رتبه بندي و شماره گذاری انبار )برای مناطق ذخیره سازی اولیه و ثانویه( 

و لیبل گذاری محصوالت با لیبل های بارکد

2-  اطمینان از اینکه انبار به درستی مجهز به نقاط دسترسی RF، آنتن و ...

3-  به روز رسانی اطالعات مربوط به محصول در نرم افزارهای کامپیوتری

هم ترازی نرم افزار انبار برای ارتباط با نرم افزار اصلی کسب و کار

q خرید )پس از در نظر گرفتن گزینه های مختلف( تجهیزاتی مانند اسکنر RF و بارکد، پرینترهای قابل حمل و سنگین و نوع مناسب 

لیبل ها

چگونگی  مورد  در  جدی  طور  به  اطالعات  فناوری  مدیران  امروزه 

 ،)WMS( انبار  مدیریت  در سیستم    RFID تکنولوژی  یکپارچگی 

به منظور افزایش کارایی در مدیریت انبار تحقیق می کنند. چالش 

های مدیران فناوری اطالعات در این زمینه عبارتند از:

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد راهکار انبارداری با استفاده 
بگیرید. تماس  ارتباط  الوان  در  ما  کارشناسان  با   RFID از 



چند روزه صدا و سیما از #خاشقچی حرفی نزده، فک کنم تونسته با این مرگ ناگهانی کنار بیاد و به زندگی 
عادیش ادامه بده )رها رحمانی(

ولی رامبد جوان با طالقش میخواست #خاشقچی رو از ذهن مردم پاک کنه حواستون باشه )گرانولوسیت(

دیشب خواب #خاشقچی رو دیدم؛ میگفت راست میگفتن که فقط مادر آدم بعد چهلم واسش گریه می کنه؛ 
از ایرانیها انتظار بیشتری داشتم، بای )سجی(

چشمانت، آه ای محبوب من چشمانت بسان سفارت سعودی بود و من چون #خاشقچی بی دفاع در بند آن 
شدم! )هوتنم(

غروب جمعه برا من انقدر دلگیره که االن حتي براي #خاشقچی هم دلم تنگ شده )همسر چوپان دروغگو(

اولین سرماخوردگی بعد از #خاشقچی )بکام رفته(

ای کاش جای #خاشقچی این الحاجی گرو رو تیکه تیکه می کردن )امیر قمیشی(

اولین بلک فرایدی بدون #خاشقچی )نگارین(

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

کرباسچی،  روانچی،  تخت  عراقچی،  آقایان  به  را  تهران  شهرداری  برای  حناچی  آقای  شایسته  و  بجا  انتخاب 
)roozeh keshvari( میگیم  تبریک  #خاشقچی  مرحوم  ورثه  ویژه  به  و  سانچی  کشتی  سانحه  بازماندگان 

جمال خاشقچی




