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خنک، بی صدا، آماده برای استفاده 
 EdgeGo پلتفرم جدید R&M برای

Edge Computing مراکز داده میکرو و
درست زمانی که فکر می کنید مفهوم ابر )cloud( را متوجه شده اید، می بینید دنیای رایانش همچنان در حال پیشرفت است و 

مفهوم جدیدی به نام لبه )edge( را به ارمغان می آورد. محاسبات لبه )edge computing( و رایانش ابری متفاوت هستند. 

در واقع اگر بخواهیم یک تعریف کلی از  Edge Computing )محاسبات لبه( داشته باشیم می توانیم بگوییم: محاسبات لبه 

)edge computing( پردازش داده ها است که نزدیک به منابع داده اتفاق می افتد.

فراهم  را  امکان  این   )edge computing( لبه  محاسبات 

می کند که دستگاه ها و تجهیزات مختلف داده ها را از یک مرکز 

دورتر  ابری  پردازش  مرکز  یک  به   ، نزدیک  داده  پردازش 

ارسال کند. این روش مقدار داده ها و فاصله ای که باید طی 

انجام  سریعتر  پردازش  که  طوری  به  می دهد  کاهش  کنند، 

می شود و باعث کارکرد بیشتر دستگاه می شود.

شرکت R&M یک پلتفرم جدید به نام EdgeGo، برای مراکز 

داده میکرو و edge computing ارائه داده است. در ادامه 

با این پلتفرم بیشتر آشنا خواهید شد.

با EdgeGo از آر اند ام )R&M(، شرکت ها به طور خودکار 

زیرساخت های مرکز داده را تهیه می کنند. رک های آماده برای 

اتصال، نیاز به ساختن اتاق سرور را از بین می برد.

آر اند ام )R&M(، توسعه دهنده و ارائه دهنده سیستم های 

در  واقع  باال،  کیفیت  با  زیرساخت های شبکه   برای  کابل کشی 

)دیتا  داده  مرکز  یک  ساخت  حال  در  سوئیس،   Wetzikon

 Ready-for-connection( میکروی آماده برای اتصال )سنتر

 EdgeGo Basic است. این سیستم )micro data center

تامین  برای  پلتفرم  به عنوان یک  به زودی  و  نامیده می شود 

edge computing )محاسبات لبه( استفاده  زیرساخت های 

می شود. 

ترند  از   ،EdgeGo از  استفاده  با   )R&M( ام  اند  آر  کمپانی 

کارایی  با  داده فشرده  مرکز  زیرساخت های  ایجاد  برای  فعلی 

)the edge of the cloud( پشتیبانی  ابر  لبه  بر روی  باال 

و  خدمات  شرکت ها،  تامین کنندگان،  که  اینجاست  می کند. 

 Edge شهرها در سراسر جهان در حال نصب تعداد زیادی از

data center ها اضافی هستند. این به این معنی است که 

ای  محاسبه  عملکرد  یک  با  ابری،  فضای  ایجاد  حال  در  آن ها 

مستقل هستند.



)لبه(   Edge راه حل های  که  است  معتقد   )R&M( ام  اند  آر 

می توانند در تولید شرکت های صنعتی در ساختمان های اجاره 

ای مورد استفاده قرار گیرند که باعث می شود به برنامه ریزی 

ها   raised floor به  اضافی  سرورهای  اتاق  ادغام  و  قبلی 

حرکت  امکان  این  بر  عالوه  نباشد.  نیاز  تر  پیچیده  اجزای  و 

خواهد  وجود   EdgeGo تکنولوژی  از  استفاده  با  جابجایی  و 

از  کرد.  جابجا  و  کنده  را  آن  می توان  راحتی  به  زیرا  داشت 

این تکنولوژی می توان در زمینه هایی همچون تجارت، بانک ها، 

شرکت های حقوقی، بیمارستان ها، مقامات و صنعت حمل و نقل 

و همچنین ارتش استفاده کرد.

مشخصات فنی این تکنولوژی

کمپانی آر اند ام )R&M( محفظه EdgeGo را به محافظ صدا، 

خنک کننده و دوربین امنیتی تجهیز می کند. کاربران می توانند 

کابل کشی و تجهیزات IT مورد نیاز را اضافه کنند و بالفاصله 

مرکز داده های میکرو را اداره کنند.

EdgeGo یک رک با ارتفاع 42 یونیت است که یک کابینت ضد 

صدا است. EdgeGo نویز تجهیزات اکتیو را تا 13dBA کاهش 

 IT می دهد. این 99.9 درصد از انشعابات معمولی دستگاه های

را شامل می شود. این بدان معنی است که EdgeGo به ویژه 

برای محیط های حساس به نویز مناسب است. یک کنترل کننده 

دما سرعت فن ها را به طور مرتب کنترل می کند. خنک کننده 

active به عملکرد 12 کیلو وات می رسد. ظرفیت خنک کننده 

Passive نیز 2.75 کیلو وات است.

پردازش حجم عظیمی از داده ها در سایت

تا  دارند  نیاز  تجهیزاتی  به  شبکه  مختلف  مشتریان 

و  شرکت  حیاتی  موارد  و  زمان  امنیت،  کاربردهای 

اداره  را  باال  حجم  با  باند  پهنای  از  استفاده  همچنین 

کند. اگر قرار باشد که حجم عظیمی از داده ها بدون 

با  به مراکز داده  انتقال  وقفه پردازش شوند، مسیر 

بسیار  اغلب  مرکزی،   )Hyperscale( باالی  ظرفیت 

 Edge  طوالنی و گران قیمت است. موارد استفاده از

 ،5G خدمات  شامل  لبه(  )محاسبات   Computing

برای ساختمان ها  خودران ها و تولید، هوش مصنوعی 

واقعیت  تجارت،  پزشکی،  تکنولوژی  آالت،  ماشین  و 

هوشمند  شبکه  و  هوشمند  شهر  بالکچین،  افزوده، 

است.



 FO Field به تازگی خبر ابداع کانکتور جدید )R&M( آر اند ام

خود یعنی FO Field 2.0 Connector  را منتشر کرده است. 

این کانکتور ویژگی ها و مزیت های منحصر به فردی دارد که به 

باال  انعطاف پذیری  کمک نصابان شبکه خواهد آمد و به دلیل 

زمان  در  توجهی  قابل  جویی  صرفه  موجب  استفاده  راحتی  و 

دیتاسنتر  و  شبکه  کشی  کابل  های  پروژه  انجام  در  هزینه  و 

خواهد بود. در ادامه با قابلیت های این کانکتور جدید آر اند 

ام )R&M( آشنا می شوید.

انعطاف پذیری
 FO Field قدرت انتخاب در کابل کشی فیبر نوری - سیستم

از کمپانی آر اند ام )R&M( به کاربران اجازه می دهد تا بدون 

هیچ کمک و آموزش خاصی توانایی تکمیل بسیاری از پروژه ها 

را داشته باشند.

RL و IL 1 – حداقل مقدار

2 – مطابقت کامل با تمام آداپتورها، پچ کوردها و پیگتیل ها

3 – صرفه جویی در زمان

4 –  آموزش راحت / قابلیت رول کردن آسان

انواع  تمام  با   field-installable باالی  عملکرد  با  کانکتورهای 
کابل ها مطابقت دارد.

 
کارایی - نصب آسان

پروژه های خود را با سرعت انجام دهید
و  دهید  انجام  را  الزم  تعمیرات  می توان  راحتی  به   FO Field با 

یا تغییرات و یا افزودن های الزم را اعمال کنید. FO Field این 
اجازه را می دهد که بدون کم شدن کیفیت تا 5 کابل کشی جدید 
را انجام داد. حتی شبکه های محلی داده ها را می توان در هر زمانی 

بدون وقفه تغییر و تکمیل کرد.

این عملیات باعث می شود که FO یک راهکار بسیار کارآمد، مقرون 
به صرفه و ساده باشد. عالوه بر این ارائه هیچ سرویس اسپالیسی 

از خارج برای تعمیر و نگهداری نیاز نیست.

FO Field 2.0 کانکتور
از کــمپـانــی  R&M را 

بیشتر بشناسید

1

2

3

4



عملکرد بسیار باال 
FO Field تمام الزامات مورد نیاز برای سرعت باالی داده و تضعیف کم را 

برآورده می کند.

کامال تست شده
قطعات FO Field تحت شرایط کامال بهداشتی و در یک اتاق تمیز مطابق با 

استانداردهای با کیفیت باالی آر اند ام )R&M( ایجاد می شوند.

صرفه جویی در زمان
کابل  اتصال  و  مسیریابی  شده.  سربندی  پیش  از  کابل های  راحت  اتصال 
اینچی(. حفاظت   19 ETSI( نوع رک  به  بسته  کانکتورها  به  و عقب  جلو  از 

کابل های فن اوت با یک تسمه.

کانکتوری چند عملکردی
به دلیل اصل ماژوالریتی، این کانکتور را می توان با تمام پلتفرم های توزیع 

و کانکشن های آر اند ام )R&M( ترکیب کرد.

خودتان پچ کورد بسازید
با استفاده از FO Field می توانید به طور اختصاصی یک کابل را به سرعت 
در طول دلخواه سربندی کنید و یا کابل های خراب و شکسته را در هر زمانی 

تعمیر کنید.

FO Field برترین مزیت های
جایگزین اسپالیس

 IL قابل استفاده برای هر کاربردی به دلیل عملکرد مطلوب از لحاظ •
RL و

• قابلیت رول کردن در حجم باال به دلیل آموزش راحت تر به نسبت 
اسپالیس کردن

راهکاری با دوام
R&Mfreenet دارای گارانتی 25 ساله به عنوان بخشی از برنامه •

• همچنین برای کاربرد در فضای باز قابل استفاده است
• دوام مکانیکي باال(

صرفه جویی در زمان و هزینه
• رقابت در قیمت در مقایسه با پیگتیل ها و پچ کوردهای پیش ساخته

• نصب در کمتر از 60 ثانیه
• نیاز به ابزار کمتر برای شروع کار

برش دهنده فیبر 8°
برش دهنده فیبر °8 آر اند ام )R&M( برای
اتـصاالت زاویـه دار فیبر نوری،  طـراحی شده

برای 10000 برش 

FO Field جعبه ابزار
FO Field ابزار اسمبل کردن کانکتور

محصوالت تکمیلی



تنوع شبکه های 5G آن ها را به چالش تبدیل کرده است

همانطور که می دانید در سال های اخیر شاهد ظهور شبکه  های 
پنجم  نسل  همان شبکه  های  یا  و  چهارم  نسل  از  فراتر  سیار 
و   LTE متمایز  وجود سرویس های  با  امروزه  که  چرا  هستیم. 
تکنولوژی های سیار نسل چهارم نسبت به فناوری  های پیشین 
رشد  دلیل  به  شبکه  این  آن ها،  روزافزون  توسعه  و  خود 
افزایش  همچنین  و  برابر  صد  چند  میزان  به  داده  ترافیک 
بیسیم،  شبکه  به  متصل  های  دستگاه  تعداد  برابری  چندین 
ادامه  در  بود.  نخواهند  آینده  نیاز  پاسخگویی  به  قادر  دیگر 
به بررسی برخی از چالش های حاصل از نسل پنجم شبکه های 
تلفن همراه )5G(  و تنوع حاصل از آن و برنامه های درنظر 

گرفته شده برای آن پرداخته شده است.

این تکنولوژی فقط حقیقت ارتباط ایمن و حساس به زمان بین 
وسایل نقلیه یا ارتباط بین کارخانه  های تولیدکننده با محصوالت 
بتوانند  ها  آن  که  است  این  هدف  و  کند  می  بیان  را  آن ها 
تلفن همراه  از یک  با استفاده  از راه دور، مثالً  را  دستگاه ها 
کنترل کنند. عالوه بر این به طور همزمان، فیلم هایی با فرمت 
4K و واقعیت مجازی )VR( می توانند بدون خطا منتقل شوند. 
زیرساخت های موجود در شبکه با چنین ترکیبی از برنامه های 
و  زیرساخت ها   5G شبکه های  شد.  خواهند  مختل  کاربردی، 

عملکرد برنامه مربوطه را تنظیم می کنند.

اتحادیه بین المللی مخابرات )ITU( سه گروه برنامه را برای 
شبکه های 5G مشخص کرده است:

 در آینده همه باید بتوانند به هر فرد یا هر دستگاه 
و  سنسورها  همه  همچنین  شوند.  متصل  دیگری 
ماشین ها باید بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. 
با  )5G( سازگار  تلفن همراه  پنجم شبکه های  نسل 

الزامات خاص ارتباطی است.



)uRLLC( ارتباطات با قابلیت اطمینان بسیار باال و تأخیر کم

کاربردی  برنامه های  نامیده می شوند،   uRLLC اختصار  به  که   ultra-Reliable and Low Latency Communications

کنترل  مثال:  عنوان  به  کوتاه هستند.  در فواصل  پایین،  بسیار  تأخیر  زمان  و  باال  بسیار  امنیتی  الزامات  با  دیجیتال  صنعتی 

اتوماتیک وسایل نقلیه.

)eMBB( پهنای باند تلفن همراه بهبود یافته

enhanced Mobile Broadband که به اختصار )eMBB( نامیده می شود، برای نقل و انتقال برنامه های کاربردی با جریان 

.)VR( پهن باند طراحی شده است. به عنوان مثال: ویدیوهای موبایل و واقعیت مجازی



)mMTC( ارتباطات نوع ماشین گسترده

با  massive Machine Type Communications که به اختصار )mMTC( نامیده می شوند، یک محدوده قابل توجه را 

مصرف انرژی کم و نرخ داده کم، برای تعداد فزاینده ای از دستگاه های متصل ارائه می دهند. به عنوان مثال: حسگرها

به روز رسانی از LTE به 5G نیازمند یک زیرساخت بسیار پیچیده و گران است. این راهکار یک معماری جدید با تکنولوژی های 

جدید را ارائه می دهد که امکان بهره برداری از شبکه های منحصر به فرد مجازی را فراهم می کند.

یک رویکرد احتمالی بر پایه یک زیرساخت مرکز داده سه الیه است: مراکز داده لبه )edge data center( که نزدیک به 

ایستگاه های اصلی شبکه تلفن همراه توزیع شده اند، مراکز داده محلی و مراکز داده منطقه ای. این مراکز داده )دیتاسنترها( 

همه با سخت افزار مناسب برای سه کالس کاربردی مجهز شده اند و مبتنی بر زیرساخت فیبر نوری متقابل هستند که بهترین 

آن ها دارای تکنولوژی چندگانه تقسیم طول موج است. پس از آن ارتقاء تقاضا بدون هیچ مشکلی امکان پذیر است.

به  بسته  داشت.  خواهد  همراه  به   4G شبکه  هزینه  برابر  نیم  و  یک  حدود  هزینه ای   5G شبکه  یک  اندازی  راه 

زیرساخت موجود، تقریبا یک و نیم تا سه برابر ایستگاه های پایه و دو تا سه برابر فیبر نوری بیشتر مورد نیاز است. 

با پشتیبانی آر اند ام )R&M( می توان این چالش  ها را حل کرد.




