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پچ کوردهای جدید آر اند ام )R&M( که یک 
thinLine چهارم باریکتر شده اند | کابل های

آراندام)R&M(کابلهاینازکتریباعنوانthinLineرابرایمراکز

دادهوکاربردPoEتوسعهمیدهد.

دهنده ارائه و دهنده توسعه ،)R&M(اReichle & De-Massari

باکیفیت برایزیرساختهایشبکه کابلکشی سوئیسیسیستمهای

باالدرسطحجهانی،واقعدرWetzikon،درتالشاستتاپچکوردهای

باریکی کابلهای .)RJ45patch cord( کند فشردهتر را خود RJ45

)thinLinecables(کهاخیراًارائهشدهاند،25٪فضایکمترینسبت

از استفاده بهبود باعث کار این میکنند. اشغال معمولی کابلهای به

کابینتهایتوزیع،raisedfloorهاوcableguideهامیشود.بنابراین

میتوانعملیاتنصبوراهاندازیرابهصورتیفشردهترانجامداد.

آراندام)R&M(نسلجدیدیازپچکوردهارابهخصوصبرایکابلکشی

ساختیافتهمسیدرمراکزدادهتوسعهدادهاست.

مدیرتولیدآراندام،RogerJ.Karrerمیگوید:

مطلوب بسیار )دیتاسنترها( داده مراکز برای فضا در جویی »صرفه

است.اینیکمهارتواقعیاستکهمیتواندحجمکابلرابهحداقل

برساند.«

مقطع سطح و بوده میلیمتر 4.7 تا 3.8 از thinLine کابلهای قطر

است حالی در این میباشد. AWG  30 تا AWG 28 از آن

میلیمتر 6 آن با مقایسه قابل معمولی پچکوردهای قطر که

حفاظ دارای های کابل دسته دو thinLine کابلهای است.

کت )unshielded( الکتریکی حفاظ بدون و )shielded(

حفاظ بدون های کابل طور همین و )Cat. 6A(  اِی سیکس

)R&M(تضمین الکتریکیکتCat.6(6(راشاملمیشوند.آراندام

میکندکهکابلهایthinLineمیتوانندحجمدادهیکسانیرادرمقایسه

IDCباکابلهایضخیمترانتقالدهندوانتقالدادهتوسطتکنولوژی

یاInsulation Displacement Contactآراندام)R&M(نیزتضمین

میشود.گفتهمیشودکهسربندیIDCضدفرسودگی،مقاومدربرابر

بارولرزشبامقاومتکششی،مقاومتدربرابردماورطوبت،غیرقابل

نفوذدربرابرگردوغباروگازودرنتیجهضدخوردگیاست.

استفادهاز Power over Ethernetا)PoE( بهترازسایرروشهایتماس

استزیراکابلهاازبیننمیروندومقاومتخودرادربرابرتماسحفظ

 4PPoE( رادرکاربردهایthinLineکابلهای )R&M( میکنند.آراندام

four-pair Power over Ethernet(مورداستفادهقرارمیدهد.آنها

میتوانندend deviceهامانند access point هایوایرلسودوربین

ام اند آر  thinLine کابلهای  واقع در کنند. تغذیه را مداربسته های

میباشند.  PoE کاربردهای  برای  PowerSafe نشان  دارای  )R&M(

نصابان که دارد وجود PoE حساب ماشین یک  R&M سایت  وب در

میتوانندازآنبرایمحاسبهافزایشدما،سایزدستههاوطولایدهآل

لینکهاهنگامبهکارگرفتنتکنولوژی PoE استفادهکنند.

از نازکتروظریفتر نهتنها  )R&M( اندام thinLineآر پچکوردهای

قبل به نسبت بیشتری انعطافپذیری بلکه هستند معمولی کابلهای

استفاده مورد بیشتر درشعاعهایخمش راحتی به عبارتی به دارند.

مناسب و cable guideها برایجایگذاریدررکها و قرارمیگیرند

تسهیل داده مراکز در را کابل مدیریت کابلها این بنابراین هستند.

میکنند.همچنینازآنجاییکهفضایکمیرااشغالمیکنند،باعث

میشوندکههوایبیشتریدرقفسههابهگردشدرآید.درنتیجهبرای

کارکردنفنوسرمایشمراکزدادهبهانرژیکمترینیازخواهدبود.



Netscale 72یکپلتفرمواحدرابابهترینسطحتراکموراهکارهای

فقراتساختمانهای برایستون ،Base-8 و   Base-12 نوری  فیبر

این میدهد. ارائه سنترها( )دیتا داده مراکز شبکههای و بزرگ

مستندسازی را  RFID بر  مبتنی هوشمند پورتهای تکنولوژی

بصری راهنمای دادن قرار اختیار در با را کارها ترتیب و میکند

مشخصمیکند.

مشخصاتکلیدی Netscale 72 ومزایایآن

فیبر زیرساخت به کاربردی برنامههای از برخی اینکه به توجه با

Base-12وبرخیدیگربه Base-8 نیازدارند،هرسیستمبهسخت

افزارپنلمخصوصخودنیازداردواینفضایباارزشرکراهدر

یک در را تکنولوژی دو هر اجرای امکان  Netscale 72 میدهد. 

محفظهیکسانفراهممیکند.

بهطورخالصهمزایایNetscale72عبارتنداز:

 Base-8 و Base-12 1-سادهسازیبایکپلتفرمبرایهردوزیرساخت

2-باالترینسطحتراکمبا72پورتدرهریونیت،برایبهرهبرداری100

درصدازفیبرها

عملیات ترتیب ارائه برای بصری راهنمایی و هوشمند مستندات -3

inteliPhyپچینگبهکمک

4-سینیاسپلیتبهگونهایطراحیشدهاستکهمیتوانهرنیمهاز

سینیرابهطورمستقلبیرونکشیدوازاتصاالتمحافظتکردواین

بهمعنیافزایشزمانبهرهبرداریوقابلیتاطمیناناست.

5-امکانمدیریتپچکوردهارافراترازانتظاربرآوردهمیکند.

آر اند ام )R&M( یک راهکار فیبر نوری 

و نرم افزار DCIM جدید برای مراکزداده 

و Edge ارائه می دهد



شمامیتوانیدازقدرتتطبیقپذیریآنبرایسرمایهگذاریآیندهنگرشبکهخوداستفادهکنید.برایبرآوردهکردنخواستههایتجاریامروزو

فردا،کابلهایترانکوماژولهایانتقالبایدیکمسیرانتقالواضحرابهسویاترنتباسرعتباالترفراهمکنند.طراحیسینیاسپلیتراهکار 

 Netscaleعملیاتنصبوراهاندازیراحتیراممکنمیسازدودرعینحالزمانازکارافتادگیشبکهرابهحداقلمیرساند.اگربا Netscale 72

72 فرآینداسپالیسانجاممیدهید،درانتخابنوعکابلوتعدادفیبرهامختارهستیدوحتیمیتوانیدیککابلریبونبا144فیبررادریک

کاستMPOبا12پورتاسپالیسکنید.

تکسایزومناسببرایهمهحالتها

 inteliPhy عملکردخودکاربا

Base-8 و Base-12 هردومیتواننددرهمانمحفظه
پیادهسازیشوند.

یونیت هر در پورت 72 بر نظارت برای

میتواندبهinteliPhy مجهزشود.

Netscale 72 میتواندماژولهایBase-8رادرخود
جایدهدکهامکانتراکم72پورترادریکیونیت

فراهممیکند.

طیفگستردهایازماژولهایاکاستهاامکانارتقابه

برنامههایکابردیباسرعتباالتررافراهممیکند.

Netscale 72 میتواندماژولهایBase-8رادرخود
جایدهدکهامکانتراکم72پورترادریکیونیت

فراهممیکند.

 loose-tube، micro-tube، میتوانازکابلهای

minicore وریبوناستفادهکرد

 طراحیسینیاسپلیت

نیازیبهگسترشفضایپانلنیست

حداکثربهرهبرداریازپورتها

برای محدودیتی هیچ اسپالیس هنگام در
کابلوجودندارد

Netscale 72 |انعطافپذیر،متراکموهوشمند



 Netscale 72 مهمترینمزایای

انعطافپذیریبرایشبکه
Base-12و Base-8 یکپلتفرمبرای•

•یکپلتفرمبرایسربندیواسپالیسینگ

LCوMPOیکپلتفرمبرایترانکهای•

نظارتمداومبراتصاالتالیهفیزیکی
Base-12 و Base-8 -72پورتدرهریونیت•

•72پورتدرهریونیت-باقابلیتاتوماسیون

اتوماسیونداخلی
حداقل به را  MTTR دستی،  خطای بردن بین از با •

میرساند.

•امکانمستندسازیهوشمندرافراهممیکند.

به پورتها های LED و میکند تعیین را کارها ترتیب •

عنوانراهنمایبصریبهکارمیروند.

inteliPhy net

Netscale BCM

Netscale Assemblies

یک DCIM باکاربردآسانکهبامدیریت

خودکارزیرساختهابهبودیافتهاست.

امکانکابلکشیتیغهایازپیشپیکربندیشدهرا
کهبرایسوئیچهایماژوالرساختهشدهاست،فراهم

میکند.

اتصاالت شدن بهتر و سادهتر موجب
فیبرنوریمیشود.

امکانتـکنولوژیکـشویی)push-pull(و
طراحیuniboot تجربهبهترینپچینگرا

فراهممیکند.

MPO-QR و LC-QR  پچ کوردهای



دستگاه داخل متحرک یا و دار برق قسمتهای  :3 عدد

از2/5 بیش قطر با دیگر وهرچیز ابزار،سیم ورود برابر در

میلیمترحفاظتشدهوبهطورکلیاشیاءباقطربیشاز2/5

میلیمترنمیتوانندوارددستگاهشوند.

عدد4:قسمتهایبرقدارویامتحرکداخلدستگاهدربرابر

رتبه بندی IP رک ها چیست؟
 Ingress( تجهیزات حفاظت درجه یا پی( )آی  IP رتبهبندی 

شده تعریف  EN 60529 بینالمللی  استاندارد در  )Protection

استاندارد  ،BS EN 60529:1992 انگلیسی )استاندارد است

سطوح تعریف برای IPها این از  .)IEC 60509:1989 اروپایی 

آببندیمحفظههایبرقیدرمقابلنفوذجسمهایخارجیجامد

)ابزار،گردوخاکوغیره(وهمچنینرطوبتاستفادهمیشود.

این محفظهمیتوانندشاملرکهانیزباشند.

اعدادمربوطبهرتبهبندی IP )آیپی(رکهابهچهمعنیاست؟

از اول واقععدد دارند.در IPهرکداممعنایخاصی به اعدادمربوط

سمتچپسطحمقاومتدربرابرگردوغباروعواملخارجیوعدد

دومسطحمقاومتدربرابرآبورطوبترامشخصمیکند.

جدولروبهرومیتواندبهدرکموضوعکمککند:

عدداولازسمتچپ)حفاظتدربرابرگردوخاک(:
متحرک یا و دار برق قسمتهای برابر در حفاظتی هیچگونه  :0 عدد

اجسام ورود برابر در حفاظتی هیچگونه همچنین و محفظه داخل

خارجیبهداخلجسموجودندارد.

قسمتهایبرقدارویامحرکداخلدستگاهدربرابرسطوح عدد1: 

بزرگبدنماننددستمحافظتشدهویابهعبارتدیگردستگاهدر

برابروروداشیاءباقطربزرگتراز50میلیمترحفاظتشدهاست.

عدد2: قسمتهایبرقدارویامحرکداخلدستگاهدربرابرانگشت

محافظتشدهویابهعبارتدیگردستگاهدربرابروروداشیاءخارجی

باقطربزرگتراز12میلیمترحفاظتشدهاست.

وروداجسامخارجیبیشازیکمیلیمترمحافظتشدهاست.

عدد5:حفاظتکاملدربرابرتماسباقسمتهایبرقداریامتحرک

کامل طور به دستگاه داخل به غبار و گرد ورود منفذهای دستگاه،

مسدودنشدهولیگردوغباریکهوارددستگاهمیشودباعثاختالل

درسیستمداخلیوعملکرددستگاهنمیگردد.

عدد6:قسمتهایبرقدارویامتحرکداخلدستگاهبهطورکاملدر

برابرتماسهایخارجیحفاظتشدهومطلقًامنفذیجهتورودگردو

غباربهداخلدستگاهوجودندارد.

عدد دوم از سمت چپ )حفاظت در برابر رطوبت(:
عدد0: دستگاههیچگونهحفاظتیدربرابرآبندارد.

عدد1:دستگاهدربرابرقطراتمتراکمشدهکهبهطورقائمازباالبر

رویقابآنمیچکدمحافظتشدهاست.

عدد2:دستگاهدربرابربارانکهبهطورقائمیابازاویه15درجهنسبت

بهخطقائمبهبدنهآنبباردحفاظتشدهاست.

عدد3:دستگاهدربرابربارانکهبهطورقائمیابازاویه60درجهنسبت

بهخطقائمبهبدنهآنبباردحفاظتشدهاست.

عدد4:دستگاهدربرابرپاشیدنآبدرهرجهتبهبدنهآنحفاظت

شدهاست.

عدد5:دستگاهدربرابرپاشیدنآببافشارازهرجهتبهبدنهآندر

شرایطمعینحفاظتشدهوخطرجدیبرایدستگاهندارد.



عدد6:دستگاهدربرابرموقعیتخاصعرشهکشتیهاحفاظتشدهو

دراینشرایطآبوارددستگاهنمیشود.

وقتی شده، حفاظت آب در شدن غوطهور برابر در دستگاه  :7 عدد

وارد آب معین زمان و فشار در است غوطهور مایع داخل در جسم

دستگاهنمیشود.

نامحدود زمان در آب در شدن غوطهور برابر در دستگاه :8 عدد

برای قرارمیگیرد ازآب معین درعمق وقتیدستگاه حفاظتشده،

زماننامحدودآبوارددستگاهنمیشود.

IPX رتبهبندی

گاهیاوقاترتبهIPXرامشاهدهمیکنید.زمانیکهحرفXجایگزین

IP کد اختصاص برای کافی اطالعات یعنی نیز میشود اعداد از یکی

صفر عدد با را آن میتوانید شما ندارد. وجود نظر مورد محصول به

جایگزینکنیدوفرضکنیدکهدارایرتبهحفاظتنیست.برایمثال

IPX5بهاینمعنیاستکهتعریفمشخصیبرایحفاظتگردوغبار

وجودنداردامادستگاهدربرابرپاشیدنآببافشارازهرجهتبهبدنه

آندرشرایطمعینحفاظتشدهوخطرجدیبرایدستگاهندارد.اما

اگرIP5Xرادیدیدبهاینمعنیاستکهحفاظتدرمقابلگردوغبار

وجودداردولیهیچگونهمحافظتخاصیدربرابررطوبتوجودندارد.



آیاشماباتوسعههوشمصنوعی)AI(شغلخودراازدستمیدهید؟

سنتی روشهای همه پایان سرآغاز انسانها زندگی شدن رایانهای

معرفی و رایانهها تکامل زمان از است. غیرخودکار دستگاههای و

اتوماسیون،زندگیانسانهادستخوشتغییراتاساسیشدهاست.

باتوجهبهاینکهپیشرفتهایتکنولوژیکیچقدررویزندگیماتأثیر

گذاشتهاست،میتوانگفتمحدودیتیبرایآنهاوجودندارد.درابتدا

رامتحیرکردهاند.اصطالح اکنونهوشمصنوعیتمامدنیا رایانههاو

گستردهای بسیار معنای )Artificial Intelligence( مصنوعی« »هوش

دارد.

هوشمصنوعی)AI( رامیتوانبهعنوانرایانهایشبیهبهانسانتعریف

را انسان به شبیه حرکات میتوانند که دستگاههایی یا رایانهها کرد.

انسان از کارآمدتر و بهتر بسیار روشی به را فعالیتها و کنند تقلید

انجامدهند.

برای ماشینها کردن قادر بر دوره این در مصنوعی هوش تکنولوژی

یا انجامتشخیصچهره یا رانندگیخودرو مانند واحد کار انجامیک

اتوماسیونمنزلمتمرکزشدهاست.دانشمنداندرتالشندAIراقویتر

چگونههوشمصنوعی )AI( رویبخشاشتغالتأثیرخواهدگذاشت؟

این مصنوعی هوش زمینه در موضوعات برانگیزترین بحث از یکی

استکهچگونههوشمصنوعی )AI( درآیندهبرزندگیانسانهاتأثیر

اند افزایشداده را نهتنهافرصتهایشغلی خواهدگذاشت.رایانهها

بلکهدربهبودکارآییوعملکردانسانینیزموثربودهاند.درموردهوش

مصنوعینیزبههمینترتیباست.بهکارگیریهوشمصنوعیفقطبه

چککردنوسایلدرخطوطمونتاژمحدودنمیشودبلکهدربسیاری

انسانعمل از بهتر آنالیز و بازاریابی،فروش مانند ازبخشهایدیگر

خواهدکرد.

نمیتوان ولی کند آسانترمی انسان برای را هوشمصنوعیمشاغل

انتظارداشتکهاینتکنولوژیجایگزینهیچشغلیدرآیندهنشود.با

اینحال،اینموضوعهیچگونهتهدیدیبرایاستخدامنیرویانسانی

انسانها که هرکاری در تقریبًا که تکنولوژی یک کنند.

کارآیی و هوش جایگزین هستند، آن دادن انجام به قادر

انسانخواهدشد.درشکلزیردرآمدبازارحاصلازهوش

مصنوعیدرسرتاسرجهانراازسال2016تا2025مشاهده

میکنید.)برحسبمیلیوندالرآمریکا(



ایجادنمیکند.اتوماسیونجوهرواقعیوبالقوهانقالبهوشمصنوعی

است.بهکارگیریهوشمصنوعی )AI( درمشاغلمختلفبهمعنایبه

کارگیریفرصتهایشغلیجدیددرتکنولوژیهایپیشرفتهاست.

را نوعمشاغل برحسب اتوماسیون رودرصدریسک به رو درشکل

مشاهدهمیکنید:

بیشتری شانس که مشاغلی روی بر متعددی تحقیقات و مطالعات

دیگر و رباتها ،)AI( مصنوعی  هوش ماشینهای با جایگزینی برای

یک ما مقاله، این در است. شده انجام دارند، هوشمند دستگاههای

دهه چند طی که میدهیم ارائه شما به را مشاغلی از جامع لیست

با رایانهایمیشوند.مشاغلیکهدرسالهایپیشرو آیندهکاماًل

توجهبهماهیت،نوعومیزانآموزشالزم،ماشینهایهوشمصنوعی

برایآنهابهکارگرفتهمیشوند،عبارتنداز:

1.بازاریابیتلفنی

2.کارمندانکتابخانه

3.مدیرانمالی

4.پیکها

5.مسئوالنپذیرش

6.ویراستارها

7.متخصصانپشتیبانیکامپیوتر

8.تجزیهوتحلیلکنندگانتحقیقاتبازار

9.تبلیغات

10.خردهفروشیها

11.حسابدارها

12.مامورانامنیتی

تأثیراتهوشمصنوعی )AI( درزندگیانسانهارانمیتواننادیدهگرفت.

برخیازکارشناسانازاینهراسدارندکهچنینرشدسریعیدرهوش

در آورد، بههمراه انسانها بر را استعواقبشدیدی مصنوعیممکن

حالیکهبرخیدیگربرداشتیکاماًلبرعکسدارند.هیچکسکاماًلمطمئن

به چه بشر آینده نسلهای برای  )AI( مصنوعی  آیندههوش که نیست

همراهدارد،اماباتوجهبهتواناییهایانسانیبراییادگیری،سازگاریو

خودآموزی،بهجراتمیتوانگفتکهبشرقادراستتحوالتسریعترو

موفقیتآمیزتریرادرجهانبهوجودآورد.




