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PRIME ODF نسل جدید سیستم های توزیع نوری

نصب سریع و راحت در محیط هایی با فضای کم همچنین سایت هایی با تراکم فیبر باال

ماژول های توزیع نوری PRIME که جمع و جور و متحرک هستند، برای سربندی انعطاف پذیر فیبر نوری مناسب می باشند. این ماژول ها 
با فضای محدود همچنین سایت هایی که دارای تراکم فیبر باالیی هستند، بسیار سریع و راحت نصب شوند.  می توانند در محیط هایی 

رویکرد بدون نیاز به ابزار سیستم و ماژوالریتی باالی آن انعطاف پذیری زیرساخت شبکه های جدید و موجود را تضمین می کند.
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تراکم فیبر باال
یا  یونیت  اتصال 384/198 فیبر در 3 

5376/2688 کانکتور در رک 2.2 متری 

 PRIME ODF

جابجایی بدون نیاز به ابزار
اجزای  برای  ابزار  به  نیاز  بدون  نصب 

R&M ETSI سیستم در رک

 

فضای بهینه
و  تمرکز  قدرت  ایجاد  دلیل  به  همچنین 

فضای  با  هایی  موقعیت  برای  باال  دقت 

محدود مناسب هستند.

سازگار و انعطاف پذیر
مفهوم مدیریت فیبر بهینه، فیبرها را در 

طول عملیات اسپالیس و هنگام تعمیر و 

PRIME ODF محافظت  نگهداری در رک 

می کند.

استفاده ماژوالر
سیستم  این  فرد  به  منحصر  ماژول های 

و  توسعه  شدن،  ترکیب  قابل  راحتی  به 

تعویض هستند. 

پیکربندی سیستم آینه ای
محوطه جداگانه برای نصب کابل ها و پچ 

کوردها. قابلیت اطمینان بیشتر در طول 

عملیات 



 PRIME-FTU )واحد سربندی فیبر(
راهکار پچ/ اسپالیس. محوطه اسپالیس کامالً یکپارچه و دسترسی مستقیم 
اتصال  LC-D همچنین 96  یا   SC، E-2000 آداپتور  حداکثر 48  جلو.  از 
با  نگهداری  و  تعمیر  و  اسپالیس  عمیالت  در  فیبرها  از  حفاظت  اسپالیس. 

توجه به مسیریابی انعطاف پذیر فیبر.

PRIME-FSU )واحد اسپالیس فیبر(
راهکار اسپالیسینگ مرتب. به لطف سینی های MCM، می توان به حداکثر 
 HS (shrink( 192 یا ANT )crimp( 96 تعداد فیبرهای اتصاالت اسپالیس
دست یافت. کانال مسیریابی فیبر زیر حامل اسپالیس، از فیبرها در مسیری  

که به سمت محوطه اسپالیس می رود، محافظت می کند.

 PRIME-FBU )واحد breakout فیبر(
کابل  اتصال  و  مسیریابی  شده.  سربندی  پیش  از  کابل های  راحت  اتصال 
اینچی(. حفاظت   19 ETSI( به نوع رک به کانکتورها بسته  از جلو و عقب 

کابل های فن اوت با یک تسمه.

PRIME-FOU )واحد طول اضافی فیبر(
سینی های ذخیره برای کابل های loose tube اضافی یا پچ کوردهای وصل 

نشده. این سینی می تواند تا 30 متر فیبر اضافی را در خود جای دهد.

تنوع
• جابه جایی در زیرساخت های موجود و جدید

 ETSI نگهدارنده جلو و عقب در رک های 19 اینچی •
 ،breakout کاربرد ماژوالر )اسپالیس مرتب، پچ اسپالیس، کاربرد •

ذخیره فیبر(

نصب راحت
• دسترسی از جلو به کانکتورها

• نصب بدون نیاز به ابزار در ساب رک های 3 یونیتی
• مسیریابی راحت و ایمن کابل های loose tube به سمت سینی های 

اسپالیس
• توزیع دقیق فیبرها به ماژول های منحصر به فرد

• بلوک های انتهایی برای لوله های حامل

عملیات قابل اطمینان در طول کار تعمیر و نگهداری
• بهترین دسترس پذیری برای شبکه با مسیریابی بهینه فیبر )کانال 

متحرک(
• تشخیص اتصال بدون نیاز به بیرون کشیدن drawer با توجه به 

دسترسی جلو
• ساده سازی تمیز کردن و بازرسی به لطف موقعیت مکانی اتصاالت

)R&M( آر اند ام ODF مفهوم مدیریت پایدار فیبر در رک •
• تشخیص سریع فیبر به لطف یک مفهوم لیبل گذاری هوشمند

محصوالت تکمیلی

پچ کوردها
پچ کردن سریع اتصاالت محلی را ممکن می سازد.

Raceway
اجزای  بین  فیبر  اعتماد  قابل  و  سریع  راهنمای 

شبکه نوری 

کابل های از پیش سربندی شده
راحت  نصب   )plug-and-play( کشویی  راهکار 
اتصاالت indoor کابل فیبر نوری چندحالته را ممکن 



)Registered Jack 45 )RJ45 یک نوع کانکتور استاندارد برای 

به  کابل های شبکه و پچ کوردها است که این کابل ها معموالً 

عنوان کابل های اترنت و شبکه شناخته می شوند.

به  که  دارد  وجود  کانکتورهایی  شبکه،  کابل های  انتهای  در 

جک های RJ45 دستگاهایی که به پروتکل اترنت مجهز هستند، 

متصل می شوند. سر انتهای کابل یا پچ کورد در اصطالح فنی 

سوکت، کانکتور یا »نری« و جک های دستگاه مجهز به پروتکل 

اترنت اصطالحاً پورت، کی استون یا » مادگی » نامیده می شوند. 

8P8C و RJ45 برخی خصوصیات کانکتورهای 

سیم  رشته های  که  هستند  پین   8 دارای   RJ45 کانکتورهای 

یک کابل شبکه به آن ها متصل می شوند. هر کانکتور دارای 8 

پوزیشن است که بین آن ها به اندازه 1 میلیمتر فاصله وجود 

دارد که سیم ها با ابزارهای ویژه سیم کشی )آچار سوکت زن( 

 8P8C در آن قرار می گیرند. این نوع از کانکتورها در صنعت

)Eight Position. Eight Contact( نامیده می شوند.

کابل های اترنت و کانکتورهای 8P8C برای عملکرد مناسب باید 

مطابق با استانداردهای موجود، آرایش سیم ها در کانکتورهای 

اترنت  بر  عالوه   8P8C فنی،  لحاظ  از  کنند.  رعایت  را   RJ45

می تواند برای انواع دیگر کانکشن ها مورد استفاده قرار گیرد. 

سریال  پروتکل  برای  کانکتورها  این  از  می توان  مثال  برای 

RS-232 استفاده کرد. این پروتکل، یک پروتکل ارتباطی سه 

دیگر  دستگاه  به  دستگاه  یک  از  را  اطالعات  که  است  سیمه 

ground و  انتقال می دهد که در آن یکی از سیم ها زمین یا 

 RJ45 آنجا که  از  و گیرنده هستند.  دو سیم دیگر فرستنده 

همواره با آرایش 8P8C سربندی می شود در صنعت می توان 

از کانکتور RJ45 به جای RS-232 استفاده کرد.

ویـژگی هـای
کانکتورهای

RJ45 



RJ45 آرایش سیم ها در کانکتورهای

اتصال  هنگام  نیاز  مورد  سیم   8 برای  استاندارد  آرایش  دو 

و   T568A استانداردهای  دارد:  وجود  کابل  به  کانکتورها 

سیم ها  پوشش  رنگ  استاندارد ها  این  دوی  هر  در   .T568B

است.  سفید  و  آبی  نارنجی،  سبز،  قهوه ای،  رنگ های  از  یکی 

برای  کابل ها،  ساخت  هنگام  در  ها  استاندارد  این  از  پیروی 

اطمینان از سازگاری الکتریکی با سایر تجهیزات بسیار ضروری 

است. در طول زمان، استاندارد T568B محبوب تر شده است. 

در جدول رو به رو خالصه ای از کدگذاری رنگ  سیم ها، در هر 

یک از استانداردها آورده شده است.

بر   RJ45 کانکتور  در  شبکه  کابل  سیم های  قرارگیری  نحوه 

اساس جدول باال به صورت شکل رو به رو خواهد بود:

چندین نوع دیگر ازکانکتورها، بسیار شبیه به RJ45 هستند و می توانند به راحتی با یکدیگر اشتباه گرفته  شوند. برای مثال، 

کانکتورهای RJ11 که با کابل های تلفنی مورد استفاده قرار می گیرند، به جای کانکتورهای هشت پین، از شش پین استفاده می 

کنند و آن ها را کمی باریک تر از کانکتورهای RJ45 می سازند.

RJ45 چند نکته در مورد کانکتورهای

برای کمک به تشکیل یک اتصال محکم بین پین ها و پورت های 

قطعه  از  آن ها(  همه  )نه   RJ45 کانکتورهای  از  تعدادی  شبکه، 

پالستیکی منعطف به نام »تب« استفاده می شود. تب کمک می کند 

تا یک اتصل محکم در محل الحاق کابل و مادگی ایجاد شود که 

بر روی زبانه توسط یک فرد  پایین  به  الزم است، یک فشار رو 

گردد.  فراهم  کانکشن  از  کابل  شدن  جدا  امکان  تا  شود  وارد 

این امر موجب می شود تا از لق شدن ناگهانی یا رها شدن کابل 

جلوگیری شود. متأسفانه وقتی این تب ها رو به عقب خم می شوند 

به راحتی می شکنند و یا در مواقعی که دو کابل به یکدیگر گره 

می خورند، تب های سوکت های RJ45 آنها در اثر کشیده شدن به 

عقب، خواهند شکست.

زمینه ساخت  در  از 50 سال سابقه  بیش  با   R&M شرکت 

تجاری  اسم  با  را   RJ45 کانکتورهای  شبکه،  پسیو  تجهیزات 

را  شبکه  کابل   سوکت های  و   RJ45 Connection Module

تولید  صنعتی  و  اداری  محیط های  برای   FM45 تجاری  نام  با 

می کند.



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

و  مدیریت  لجستیک،  و  صنعت  زمینه  در  دیگر  حوزه  دو 
 The شناسایی کانتینر ها و مدیریت پسماند هستند که شرکت
Tag Factory که به اختصار TTF نامیده می شود، برای هر کدام 
از آنها تگ های RFID )آر اف آی دی( مناسب را معرفی کرده 

است. در ادامه توضیحاتی در این زمینه ارائه خواهیم کرد.

ردیابی و شناسایی کانتینرها

و موقیعت  با محتویات   )RFID( آی دی  اف  آر  تگ های پسیو 
معین، برنامه ریزی شده، سپس در کانتیرها قرار داده شده و 
با کشتی ها در سرتاسر جهان حمل می شوند. می توان اطالعات 
اضافی و مفیدی را جمع آوری و  به این تگ های RFID )آر اف 
آی دی( اضافه کرد. سیستم ردیابی می تواند حرکت برنامه 
ریزی نشده را شناسایی کند، بنابراین مدیران و نیروی های 
امنیتی می توانند مسیر مناسب را ردیابی کرده و از سرقت 
این  اصلی  بخش  کنند.  جلوگیری  دریایی  های  محموله  ساالنه 

قاره  سراسر  در  تامین  های  زنجیره  در  یکپارچگی  فقدان 
ها، کنترل تقلب، سرقت و امنیت را تبدیل به امری دشوار 
و  بازگشت  قابل  کانتینر  اگر  است.  کرده  برانگیز  چالش  و 
استفاده مجدد باشد، بسیار مفید خواهد بود که کانتینر حمل 
آر اف  از تگ های  با استفاده  کنند.  RFID ردیابی  با  را  شده 
آی دی )RFID( در پالت ها، درامزها )ظرف استوانه ای شکل 
برای حمل محموله ها(، رک ها و دیگر کانتیرهای محموله های 
دریایی، ردیابی حرکت آن ها و مطلع بودن از شرایط اختصاصی 
هرکدام از آن ها با توجه به نوع محموله مشتری و سازمان ها، 
باعث می شود یک سری پایگاه اطالعات دقیق برای بازیابی و 
مدیریت کارآمدتر آن ها وجود داشته باشد. یکپارچگی زنجیره 
لجستیک کانتیرهای جهانی، تنها در صورتی می تواند به خوبی 
تضمین شود که شامل تمام عملیات از جمله تأیید کاالها هنگام 

بارگیری کانتیرها و تأیید نشان آن ها باشد.

یک  عنوان  به   )RFID( دی  آی  اف  آر  پسیو  تگ های  امروزه 
تکنولوژی مناسب و مقرون به صرفه برای پیاده سازی جهانی 

ضمانت امنیت الکترونیکی شناخته شده هستند.
های  شبکه  مابین  تبانی  از  عمدتاً  ها  خسارت  گونه 

حقوقی صاحبان محموله ها رخ می دهد.



مناسب ترین تگ های TTF برای ردیابی و شناسایی کانتینرها عبارتند از:

M-Superior Tag M-King Tag M-Shield Tag M-Crown (Max) Tag

M-Crown Tag(Magneto Tag (Global

مدیریت پسماند
تکنولوژی RFID )آر اف آی دی( در حال حاضر توسط شهرداری ها برای نظارت بر حمل و نقل زباله استفاده می شود. کامیون 

های دفع زباله مجهز به ریدرهای RFID، جعبه های دارای تگ های RFID را حمل می کنند. ریدرها )دستگاه های خوانش تگ 

های RFID( هربار زمان و محل دقیق سطل زباله ای را که خالی می شود، ثبت می کنند. این کار باعث می شود که سطح جدیدی 

از مدیریت و کنترل روند دفع زباله امکان پذیر شود. با نصب تگ های RFID بر روی کامیون ها، شناسایی مکان های دفن زباله 

پایگاه داده یکپارچه که مربوط به یک سازمان خاص می شود، وارد شود.  اتوماتیک می شود و وزن ضایعات می تواند به یک 

تگ های چسبیده شده به کانتیرهای زباله به اپراتورها کمک می کند که بر چگونگی ترتیب کار نظارت داشته باشند، تعداد 

دفعاتی که برای جمع آوری یک کانتینر اقدام شده، پیگیری و ردیابی کنند و بفهمند که وزن محتوی هر کدام از آن ها چقدر 

RFID )آر اف آی دی( پرداخت صورت حساب خدمات را نیز ساده تر می کند. در نتیجه در  بوده است. استفاده از تگ های 

کل می توان گفت پیاده سازی RFID )آر اف آی دی( باعث ایجاد یک دیدگاه جامع می شود که در لحظه می توان بر کل فرآیند 

مدیریت پسماند نظارت کرد.



 (Bend-it Tag (Global  Waste Bin Tag

انتخاب تگ ها می تواند تأثیر بزرگی بر موفقیت نوآوری مدیریت پسماند داشته باشد. یکپارچه سازان سیستم ها، تولیدکنندگان 

سطل های زباله و باالبرها انتظار اعتبار کافی دارند. هر یک از تگ های نصب شده باید کار کند و برای مدت طوالنی به کار 

کردن ادامه دهد. تجهیزات مدیریت پسماند در اشکال و اندازه های بسیار و با مواد مختلفی ساخته می شوند. ولی همه آن 

ها، بزرگ و کوچک، فلزی یا پالستیکی، مسکونی یا تجاری، باید دوام باال داشته باشند و برای محیط های سخت و خشن تعبیه 

شوند. در خارج از منزل این تجهیزات با گرما، سرما، باران، برف و یخبندان مواجه می شوند. حتی در استفاده عادی، آنها توسط 

انسان ها و ماشین آالت برداشته می شوند، می چرخند و پرتاب می شوند. آنها ممکن است با مواد شیمیایی مخرب در داخل 

و یا خارج تماس داشته باشند. همچنین در برخی موارد ممکن است الزم باشد با دستگاه های پرقدرت شستشو داده شوند. 

در مواجهه با تمام این چالش ها انتظار می رود این تجهیزات حداقل 10 سال دوام داشته باشند. تگ های M- Superior برای 

چنین مصارفی بسیار مناسب و ایده آل هستند.

مناسب ترین تگ های TTF برای مدیریت پسماند عبارتند از:



کاش اپل مردونگی کنه آیفون خونه مارو هم تا بعد عید بذاره تو لیست تحریماش تا مهمونا پیام مسدود 
بودن و ببینن و برگردن برن ما هم یه نفس راحت بکشیم #عید

یه شیرپاک خورده ای یه مطلب الکی درمورد سرطان زا بودن خونه تکونی #عید بنویسه و پخش کنه شاید 
نجات پیدا کردیم.

من تصمیم گرفتم #عید 98 برم همه جا رو بگردم... زیر فرش.. زیر تخت.. پشت یخچال.. شاید یه پولی 
چیزی پیدا کردم.

یه جوری همه موهاشونو زرد کردن و میخوان زرد کنن، که انگار اگر نکنن امتیازشو از دست میدن و گیم 
اور میشن #عید شده

عیدی که پسته اش کیلویی 200 هزارتومن باشه ، هالووینه #عید

فامیالی ما وقتی بهشون آجیل تعارف میکنم  #عید

#عید




