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 Netscale BCM کابل کشی کشویی با
)Netscale مدیر کابل  کشی تیغه ای(



شبکه  برای  نوری  فیبر  پرتراکم  پلتفرم  یک  مرکوری،  ام  اند  آر 
های ارتباطی کارآمد است.

در  نوری  فیبر   زمینه  در  تقاضاها  نیازی،  هر  برای  راهکار  این 
دیتاسنترها را برطرف می کند.

آر اند ام در  MILPITAS، کالیفرنیا، در تاریخ 1 آگوست 2018، 
پلتفرم مرکوری را که یک توسعه دهنده و تامین کننده سیستم 
های کابل کشی برای زیرساخت های شبکه می باشد، معرفی کرده 
است. مرکوری، یک راهکار پچ پنل شبکه بسیار پیشرفته است 
که نیازهای زیرساختی شبکه از قبیل افزایش پهنای باند، بهینه 
سازی استفاده از فضا، کارایی و انعطاف پذیری را تامین می کند.

مرکوری یک پلتفرم بر مبنای فیبر پرتراکم است که با تمرکز بر 
است.  شده  تولید  کارایی  و  کیفیت  نصاب،  های  نیازمندی  روی 
جای  خود  در  رک  واحد  هر  در  را  زنی  خاتمه   288 تا  مرکوری 
می دهد که مرکوری را تبدیل به گزینه ای ایده آل برای اتصاالت 

شبکه مقیاس پذیر می کند.

با مرکوری، دیتاسنترها می توانند زیرساخت های شبکه فیزیکی 
را در حالت بسیار منعطف تر اجرا کنند. مرکوری در حالت های 2 
یونیت رک و 6 یونیت رک ارائه می شوند که می تواند تا 6912 
را در هر رک جای بدهند. اگر فضای داکت   LC خاتمه زنی فیبر 
این  از  استفاده  با  داکت  فضای  از  درصد   30 تا  باشد،  محدود 

فیبرهای 200 میکرومتری ذخیره می شود.

فیبر طراحی شده  کابل های  برای  اختصاصی  به صورت  مرکوری 
نصب  زمان  از  درصد   50 تا  فیبرها  تک  با  مقایسه  در  و  است، 
تک  کشی  کابل  جایگزینی  حال  در  مرور  به  و  کند  می  ذخیره  را 
فییبر سنتی به منظور افزایش پهنای باند، کارایی و استفاده بهینه 
از فضاست. مرکوری می تواند برای فیبرهای 200 میکرومتر یا 
250 میکرومتر تنظیم شود و بخشی از فضای داکت را آزاد کند. 
این پلتفرم یک زیرساخت پیشرفته و قابل اتکا را در دیتاسنترها 

معرفی می کند.

ویژگی های منحصر به فرد مرکوری، مثل وجود کرکره های یکپارچه 
برای جلوگیری از ورود گرد و خاک، زمان آزمایش و راه اندازی 
سیستم را کاهش می دهد. به لطف نسبت 1:1 ساخت یافته از 
 patch area در پشت و splice drawer طراحی کابل، با وجود
در جلو، برنامه ریزی و مستندسازی بسیار ساده است. نصابان از 
وجود slack area بزرگ در پشت بسیار راضی هستند که فضای 

کافی را برای ذخیره سازی مناسب slack به جا می گذارد.

است. مرکوری انجام تا 6912 خاتمه زنی فیبر در هر رک را ممکن 
کرده است.

1- یک راهکار ایده آل برای اتصاالت فیبرنوری در دیتاسنتر است. 
2- گرد و غبار گرفتگی را با داشتن کرکره کاهش می دهد و به این 

ترتیب بهره وری را باال می برد.
مستندسازی  امکان  که  است  هوشمند  و  فشرده  راهکار  یک   -3

منطقی را می دهد.
و  کیفیت  نصاب،  های  نیازمندی  به  ویژه  توجه  با  راهکار  این   -4

کارآمدی طراحی شده است.
های  پنل  است.  برخوردار  باالیی  استحکام  از  درازمدت  در   -5
بیشتری از آنچه در ابتدا وجود دارد می تواند بر روی آن سوار شود 

و ظرفیت سیستم را افزایش دهد.

آر اند ام )R&M( مرکوری | ویژگی ها

مرکوری   ،)R&M( ام  اند  آر  شد  عنوان  که  طور  همان 
برای  را معرفی کرده است. مرکوری یک راهکار شبکه 
شبکه  های  زیرساخت  روزافزون  نیاز  کردن  برطرف 

آر اند ام آمـریکا
Mercury
را مــعرفی کـرد



متراکم و مقیاس پذیر

اگر از دید سنتی یعنی کابل کشی فیبر نوری تک حالته به کابل های ریبون 
های  زیرساخت  توانند  می  دیتاسنترها  بدهیم،  وضعیت  تغییر  نوری  فیبر 

شبکه فیزیکی را به صورت بسیار کارآمدتر و انعطاف پذیرتری اجرا کنند.
- با استفاده از همه 48 واحد یک رک، تعداد 6912 کابل فیبرنوری می 

توانند خاتمه زنی شوند.

- در مقایسه با کابل های فیبر نوری که پوشش بیرونی آن ها 25 میکرومتر 
بود، پوشش کابل های ریبون فیبر نوری 200 میکرومتر است و به همین 

ترتیب فضای مورد نیاز برای داکت ها کاهش یافته است.
- فضای ذخیره سازی انباشتن فیبر غیرموازی را در اختیار قرار می دهد.

مزیت های اصلی مرکوری

l 50 درصد صرفه جویی در زمان نصب و آزمایش
- برای کابل های ریبون فیبرنوری طراحی شده است

- کرکره های جلوگیری از گرد و غبار یکپارچه
- فضای نصب بزرگتر برای مسیریابی کابل راحت تر

l 30 درصد صرفه جویی در فضای داکت مورد نیاز
- گزینه های فیبر 250 میکرومتر یا 200 میکرومتر

- پورت های ورود/ خروج بزرگ برای کنترل مقادیر کابل زیاد

 

l پنل های قابل جمع شدن برای گسترش در آینده
- آر اند ام مرکوری تا 6912 خاتمه زنی فیبر در رک را پششتیبانی می 

کند.



برای  کمتر  ارتفاع  با  هایی  واحد  دارای   Netscale BCM

به  راحتی  به  کابل ها  روش  این  در  هستند.  کابل  مدیریت 

لبه ها هدایت می شوند. دسترسی از جلو و عقب به راحت ترین 

حالت ممکن می تواند انجام شود. در واقع تمام این خواسته ها 

با مدیر کابل  کشی تیغه ای Netscale آر اند ام )R&M( یا 

BCM برآورده می شود.

کابل  دسته  بندی  تراکم   Netscale خانواده  جدید  عضو 

 های فیبر نوری )FO( در اطراف سوئیچ های بزرگ و هدایت 

 BCM .با تراکم پورت باال را افزایش می دهد SAN کنندگان

یک سیستم ماژوالر، جمع و جور و با قابلیت راه اندازی آسان 

برای مدیریت کابل است.

BCM فقط 2 یونیت )U( را در یک رک 19 اینچی یا کابینت 

شبکه اشغال می  کند و تا 2592 فیبر را سربندی می  کند. 

باال  با ظرفیت  دیتا سنتر های  ارزشمند در  یعنی فضای  این 

)hyperscale( و دیتاسنتر های ابر می  تواند با ظرفیت بهینه 

مورد استفاده قرار گیرند که باعث می  شود مفهوم ظرفیت 

خیلی باال در بازار پیشروی آر اند ام )R&M( تحقق یابد.

که  است  شکاف   12 دارای   )DCC( مستقیم  اتصال  کاست 

حداکثر 6 دسته کابل با یک جعبه فن اوت کوچک یا 3 دسته 

کابل با یک جعبه فن اوت بزرگ را در خود جای می  دهد. همه 

گیرد.  استفاده قرار  نیز می  تواند مورد   Netscale خانواده 

 LC Simplex، LC این روش باعث ذخیره سازی پورت  های 

Duplex یا MPO می شود. یونیت  های کشویی که کامالً مرتب 

شده اند، می توانند آزادانه پیکربندی شوند. 

به طور مستقیم و بدون عبور  را  کابل  ها   Netscale BCM

که  کند  می   هدایت  پنل  پچ  سمت  به  سوئیچ  پورت های  از 

می تواند باال، پایین یا کنار سوئیچ باشد. به هر ماژول سوئیچ 

این  BCM داده می شود. در  )تیغه( یک شکاف مربوطه در 

کنار رک هدایت  به سمت  کابل ها  این که  به  توجه  با  روش، 

اشغال  را  توجهی  قابل  فضای  نیست  نیازی  دیگر  می  شوند، 

میلی   1.4 قطر  با  کوردها  پچ  ترین  باریک   از  استفاده  کنند. 

متر، باعث می شود فضای بیشتری ذخیره شود.

برای سرعت  ای  ویژه  طور  به  عقب  و  جلو  در  کابل  مدیریت 

بخشیدن به کارهای پیکر بندی روزانه و کمک به ساده سازی 

واضح  راهنمای  است.  شده  طراحی  ترانک  های  کابل  نصب 

از عقب  کابل کشی  راهنمای  پورت، همچنین  نمایش  و  کابل 

می کند.  کمک  کشی  کابل  مدیریت  سازی  ساده  به   )RCG(

راحت ترین  به  می تواند  ها  پالگ  کردن  جدا  و  کردن  متصل 

توسط  که   LC Duplex راهکار  از  استفاده  با  و  ممکن  حالت 

شرکت آر اند ام )R&M( ارائه شده است، انجام شود. این 

 )push/pull( کشویی  مکانیسم  یک  و   Uniboot با  راهکار 

توسعه یافته است.

کاربران می توانند در انتخاب طول کابل بین BCM و سوئیچ 

ها آزاد باشند. در صورت لزوم آر اند ام )R&M( می تواند 

مجموعه کابل های BCM از پیش سربندی شده با طول کابل 

اوت  فن  های  جعبه  کند.  ارائه  استاندارد  و  فرد  به  منحصر 

 RCG و DCC ،می تواند در موقیت های متفاوتی ثابت شود

امکانات زیادی را پیشنهاد می دهند. این انعطاف پذیری باعث 

این  در  مشکالتی  و  نامتعادل  های  طرح  از  تعدادی  شود  می 

زمینه کاهش یابد 

  Netscale BCM کابل کشی کشویی با

)Netscale مدیر کابل  کشی تیغه ای(



 The Tag Factory آر اف آی دی( شرکت( RFID کاربرد تگ های

RFID را در  در ادامه قصد داریم کاربرد تگ های 
حوزه  این  کنیم.  بررسی  لجستیک  و  صنعت  زمینه 
 TTF شرکت  دلیل  همین  به  است  گسترده  بسیار 
تگ های  و  کرده  معرفی  بندی  دسته  یک  آن  برای 
معرفی  را  آن ها  از  هرکدام  برای  مناسب   RFID

کرده است.
زمینه صنعت و لجستیک شامل حوزه های زیر است:

• مدیرت توزیع و انبارداری
• کاربرد در خشک شویی ها

• ردیابی اجزای صنعتی
• ردیابی پالت های جابه جایی کاالها

• ردیابی اجزای فناوری اطالعات
• مدیریت پسماند

• ردیابی و شناسایی کانتینرها
• ردیابی سیلندر و کپسول های گاز

• ردیابی جواهرات

در  کاربرد  و  انبارداری  و  توزیع  مدیرت  مورد  دو  اینجا  در 
 The Tag پیشنهادی  های  تگ  و  کرده  بررسی  را  خشک شویی ها 

Factory برای هرکدام را معرفی می کنیم.

مدیرت توزیع و انبارداری

در   )RFID( رادیویی  فرکانس  شناسایی  تکنولوژی  از  استفاده 
عملیات توزیع و انبار، به طور چشمگیری افزایش یافته است. آر 
اف آی دی )RFID( خود را به عنوان یک منبع مقرون به صرفه برای 
صرفه جویی در زمان، بهبود دید و کاهش نیاز نیروی کار برای انواع 
عملیات مدیریت حمل و نقل، دریافت و موجودی به اثبات رسانده 
رادیویی  فرکانس  شناسایی  فناوری  از  استفاده  به  تمایل  است. 
باال است.  تمام سطوح  در  توزیع  و  انبارداری  عملیات  در   )RFID(
RFID نشان دهنده یک راه جدید  با  شناسایی و ردیابی بی سیم 
برای اداره عملیات است که مزایا و چالش های جدیدی را ایجاد می 
کند. بسیاری از تأمین کنندگان سخت افزار و نرم افزار شروع به 
بررسی کرده اند تا بدانند تکنولوژی آر اف آی دی )RFID( چگونه 
می تواند با سیستم های مدیریت انبار )WMS( مرتبط شود و یک 
 WMS انبار با کارایی باور نکردنی ایجاد کند. چندین ارائه دهنده

در حال حاضر ورود داده های RFID را در نرم افزار خود پشتیبانی 
می کنند. خرده فروشان با استفاده از تکنولوژی RFID در قفسه 
های انبارها، موجودی لیبل گذاری شده را ردیابی می کنند و این 
بخش  یا  کننده  تامین  به  موجودی  بودن  کم  در صورت  سنسورها 

فروش اطالع رسانی می کنند.

مناسب ترین تگ های TTF برای سیستم مدیرت انبار عبارتند از:

Armada Tag 

M-Prince Tag

Crown Tag (Global( 

M-Warrior Tag (Global(



کاربرد در خشکشویی ها

آر اف آی دی )RFID( یک تکنولوژی برای ردیابی پارچه و کاربرد در 
خشکشویی ها، در بسیاری از نقاط جهان است.

برای  را  زیادی  مزایای   )Laundry Tag( خشکشویی  های  تگ 
که  دارد  همراه  به  ردیابی  قابل  فرآیند  یک  در  پوشاک  مدیریت 
این مزایا به صورت دراز مدت باقی می مانند و به طور اتوماتیک 
اطالعات پوشاک خوانده می شود. این تگ ها بسیار با دوام هستند 

و در شستشوهای متعدد سالم می مانند.

تگ های خشکشویی انعطاف پذیر )Flexible Laundry Tag ( دارای 
الزامات مقاومت مکانیکی،  برای رفع  فرکانس مستقل هستند که 
می  مناسب  ها  خشکشویی  های  محیط  برای  باال  دمایی  و  شیمیایی 
باشند. تگ های نرم، منعطف و قابل شستشوی خشکشویی بسیار 
موثر و با یک محدوده خوانش مناسب عمل می کنند که برای مصارف 
خشکشویی و کاربردهای ضد آب، با دمای باال مفید هستند. این تگ 
ها دارای محدوده خواندن و نوشتن انعطاف پذیر )متناسب با ریدر( 

هستند.

مناسب ترین تگ های TTF برای خشکشویی ها، مصارف ضد آب و 
با دمای باال عبارتند از:

Laundry Tag 16mm (with holes(

Flexible Laundry Tag

Laundry Tag 16mm



دوره بعد #جام_ملت های_آسیا  علی دایی به تیم ملی دعوت میشه که 2 تا گل بزنه، رکوردشو از دست 
المعزعلی قطری دربیاره!!!

نکته بی ربط: درآمد ژاپن از انیمیشن 9 برابر درآمد ما از نفته #جام_ملت های_آسیا

به حرف میالد محمدی های زندگیتون گوش کنید تا دیر نشده #جام_ملت های_آسیا

ولی خب عوضش ما با پرتغال مساوی کردیم و وحید امیری به پیکه الیی زد  #جام_ملت های_آسیا

با کمترین اشتباه، کمترین شوت خارج از چارچوب، کمترین  به نظرم پدیده ی تیم ما در بازی ایران-ژاپن، 
اشتباه در حمله، کمترین اشتباه در دفاع، کمترین پاس اشتباه و کمترین درگیری با بازیکنان حریف، مهدی 

طارمی بود. #جام_ملت های_آسیا
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