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شبکههایباسرعتباالبرایساختمانهتلها

 Passive Optical( با زیرساخت های شبکه های محلی نوری پسیو

مسائل  حوزه  وارد  استراحتگاه ها  و  هتل ها   ،POLAN یا   )LAN

خدمات  اند.  شده  آینده  در  سرگرمی  و  رسانی  اطالع  به  مربوط 

قیمت  لحاظ  از  و  می شود  فضا  در  صرفه جویی  موجب  که  مؤثری 

اند ام )R&M(، توسعه دهنده و  آر  مورد توجه هستند. شرکت 

با  زیرساخت های شبکه  برای  کابل کشی  دهنده سیستم های  ارائه 

کیفیت باال در سطح جهانی، واقع در Wetzikon سوئیس، فرصتی 

دسترسی  راه های  که  کرده  فراهم  هتل ها  برای  را  مناسب  بسیار 

و  می دهد  قرار  آن ها  اختیار  در  را  دیجیتالی  اطالعات سرگرمی  به 

پوشش کامل ترافیک داده های با سرعت باال را امکان پذیر می کند.

کلید اصلی برای اتصاالت با سرعت باال در هر اتاق هتل شامل یک 

یا   Passive Optical LAN نام  به  مدرن  نوری  فیبر  زیرساخت 

POLAN است که نصب کابل کشی فیبر نوری مسیرهای طوالنی 

سوییت ها  کنفرانس،  اتاق های  هتل ها،  گسترده  سقف های  در 

توضیح   R&M شرکت  برمی گیرد.  در  را  باز  فضای  تسهیالت  و 

باال  باند  پهنای  هرجایی  در  می توانید  شما   POLAN »با  می دهد: 

ارائه دهید.« همچنین متخصصین  را  پایینی  با درجه نصب نسبتاً 

راه  با  جهان  سراسر  در  را  هتلداری  تجارت  سوئیس  کشی  کابل 

حل های اختصاصی POLAN پشتیبانی می کنند که با توجه به نیاز 

روزافزون برای دسترسی باال، انتقال داده با پهنای باند مناسب را 

محدوده  به  مربوط  جزئیات  جدید،  راهکار  کاتالوگ  می کند.  فراهم 

POLAN و کابل کشی ساختمان مبتنی بر فیبر نوری را ارائه می کند. 

می گوید:   )R&M( ام  اند  آر  شرکت  تولید  مدیر   Lars Züllig

»انتظارات و نیازهایی در راستای راحتی مهمانان، ارائه پهنای باند 

باالتر در کل مجتمع، از البی تا اتاق مهمانان و از آنجا تا کنار استخرها 

را به امری ضروری تبدیل کرده است.« نظرسنجی های بازار حاکی 

از این است که 89 درصد از مشتریان هنگام تصمیم گیری برای 

می گیرند. شرکت  نظر  در  را  آن   WLAN خدمات  هتل،  یک  رزرو 

توریستیبسیاری مجتمع های  و  هتل ها  اخیراً   )R&M( ام  اند  آر 



 ،Saraya Aqaba را تجهیز کرده است. برخی از آن ها عبارتند از

 Millenniumیک مرکز تفریحی و توریستی در دریای سرخ، هتل

در   Muscat در   Al Mouj Kempinski هتل   ،Ammanدر

Marina Port Vell یک بندرگاه قایق های بادبانی در بارسلونا. با 

توجه به ساختار خاص POLAN، اتاق های توزیع کننده غیرمتمرکز 

اغلب ظرفیتی بیشتر از حد نیاز دارند. این باعث می شود که فضای 

بیشتری برای اهداف دیگر در هتل ها باقی بماند. معموالً جعبه های 

انتهایی  نقاط  در  و  کابینت ها  یا  سقف ها  کف ها،  در  کوچک  توزیع 

ام  اند  آر  شرکت  همچنین  است.  کافی  کامالً  کابل کشی  لینک های 

اتاق های  برای  را  منطقه ای  کابل کشی  اصل  از  استفاده   )R&M(

مهمان توصیه می کند. برای این منظور توزیع کننده های کوچک خارج 

اتاق ها نصب می شوند و در چند متر انتهایی کابل کشی برای اتصال 

به دستگاه ها از زوج کابل های به هم تنیده Cat.6 استفاده می شود.

زیادی  اهمیت  استراحتگاه ها  و  هتل ها  ساختمان  در  مسافت 

POLAN، سرعت باال می تواند در طول چندین کیلومتر  با  ندارد. 

و تقریباً بدون تلفات فراهم شود. به لطف فیبرهای تک حالته مورد 

POLAN، تقریباً هیچ محدودیتی در انتقال پتانسیل  استفاده در 

ارتقا  انتقال  و  اکتیو  دستگاه های  سرعت  هنگامی که  ندارد.  وجود 

گیرد. قرار  استفاده  مورد  همچنان  نوری  فیبر  شبکه  می یابد، 

Lars Züllig می گوید: »با توجه به الزامات و برنامه های بلند مدت 

کشی  کابل   هزینه  از  کسری   POLAN زیرساخت  یک  هتل،  یک 

سرمایه  سطح  اما  است.«  مقایسه  قابل  که  باشد  داشته  را  مسی 

گذاری مورد نیاز تحت تأثیر انتظارات مربوط به راحتی، سطح توسعه 

اتاق اصلی و مفهوم نصب قرار می گیرد. بنابراین شرکت آر اند ام 

)R&M( توصیه می کند که شرکای برنامه ریزی کارشناس و یکپارچه 

سازهای سیستم  از بین افرادی انتخاب شود که با همه فاکتورهای 

نصب POLAN آشنا باشد. اصل ماژوالر بودن راهکارهای آر اند ام 

)R&M( این امکان را فراهم می کند که گسترش، یکپارچه سازی و 

انطباق کابل کشی حتی چندین سال بعد از نصب، به راحتی انجام شود.



نقاط تجمیع یا همان consolidation pointها یکی از اساسی ترین 

نقاط شبکه هستند که متاسفانه در داخل کشورمان ایران خیلی به 

آن توجه نمی کنند. وجود این نقاط سبب می شود تا کابل کشی شبکه 

تر صورت  بازگشت سرمایه شما سریع  و  به صرفه تر  شما مقرون 

استانداردهای  به  توجه  بدون  متاسفانه  ادارات  بیشتر  در  گیرد. 

همین  و  می کنند  پوشی  نقاط چشم  این  از  کابل کشی شبکه  اولیه 

امر موجب می شود تا کارایی شبکه ارتباطی کاهش یابد و تعمیر و 

نگهداری آن با چالش های جدی روبرو شود. شرکت R&M )آر اند 

ام( با خالقیت بسیار زیاد برای این نقاط تجهیزات منحصر به فردی 

تولید کرده که در ادامه نمونه ای از آن ها را با هم بررسی می کنیم.

استفاده  هنگام  در  انعطاف پذیر  و  عملی  حل  راه  یک  تجمیع  نقاط 

از  استفاده  است.  اداری  دفاتر  در  ساخت یافته  کابل کشی  از 

ایجاد  صورت  در  را  شبکه  به  سریع  دسترسی  تجمیع،  نقاط 

شبکه های  در  همچنین  و  می کند.  تسهیل  کار  محل  در  تغییرات 

دارد. کلیدی  کاربرد   Passive Optical LAN نوری  فیبر 

 Passive( و   )CP( تجمیع  نقاط  از  ترکیبی  مدرن،  ادارات  در 

  Fiber to (FTTD( جای  به   Optical LAN (POLAN

می شود. استفاده  شبکه  راه اندازی  برای   the Desk

اتاق ها  و  طبقات  از  یک  هر  به  را  باالیی  باند  پهنای   POLAN

کشی   کابل  مرحله  آخرین  می کند.  ارائه  مطلوب  قیمتی  با 

می شود. آزمایش  مسی  کابل کشی  طریق  از  کار«  میز  »تا 

در این راه حل، نقاط تجمیع از توزیع کننده ثابت و توابع تبدیل در 

طبقات مراقبت می کنند. فیبرهای نوری به سمت CP هدایت می شوند. 

کابل های مسی نیز از CP به سمت اتصاالت RJ45 بر روی دیوار یا روی 

 ONT (Optical Network Termination( .میز کشیده می شوند

دارد.  وجود  نوری  سیگنال  تبدیل  برای  برای  تجمیع  نقاط  در 

است  ام(  اند  )آر   R&M کمپانی  از  محصولی   U-Box تجهیز 

می شود.  محسوب  مناسبی  زیرساخت  تجمیع  نقاط  برای  که 

مدوالر  خاطر  به   universal connection housing line

جعبه ها  است.  شده  شناخته  آن  بودن  پذیر  مقیاس  و  بودن 

موارد  برخی  در  حتی  یا  و  سقف  در  یا  کاذب  درکف های  می توانند 

ام(  اند  )آر   R&M کمپانی  دیوار هم نصب شوند.  روی  بر  خاص 

گونه ای  به  را   U-Box 4210 CP-POL قالب  در  محفظه هایی 

می باشد. سازگار   POLAN پیکربندی  با  است  کرده  طراحی 

در این راه حل، ONT یا نزدیک U-Box است یا به طور مستقیم در داخل 

آن قرار دارد، زیرا الزم نیست که حتما به صورت آزادانه در دسترس 

U-Box | مناسب برای 
شبکه های فیبر نوری 

POLAN



باشد. پچ کوردهایی کوتاه، ONT را به پورت های محفظه متصل می کنند. U-Box 4210 CP-POL برای دو روش مختلف اتصال طراحی شده است.

کابل های  عنوان  به  و  شوند  داده  اتصال  می توانند  نوری   فیبر  فیلدهای   یا  کانکتور  با  شده  سربندی  پیش  از  رشته های  یا  ها  کابل  

از  می توانند  کاربران  دارد.  وجود  مسی  کابل  با  ناحیه  آن  کابل کشی  برای   RJ45 پورت   4 شوند.  استفاده  پیگتیل  یا  جوش 

کنند. انتخاب  خود  نیاز  با  متناسب  را   R&Mfreenet سیستم  از   Cat.6A و   Cat.6 شیلد  بدون  یا  شیلد  دارای  ماژول های 

U-Boxeها را می توان به صورت ردیفی پیاده سازی کرد به طوری که بتوانیم یک نقطه تجمیع را گسترش داده و آن را با یک جعبه اتصال به 

یک مسیر خاص هدایت کنیم. خطوط منبع تغذیه و خطوط ترافیک داده ها کامال از هم جدا هستند. مزایای استفاده از این تجهیز این است که 

سیم کشی برق و شبکه می تواند در دسته های  متفاوتی کشیده و نصب شوند و به گونه ای انعطاف پذیر با توجه به نیاز مشتری طراحی شوند.

کرده  ارائه  اداری  کابل کشی  برای  را  راه حل هایی  و  داده  نشان  را  خود  تخصص  دیگر  بار  یک  ام(  اند  )آر   R&M کمپانی 

در  بودن  ماژوالر  بر  مبتنی  اصولی  می شود.  استفاده  اقتصادی  حلی  راه  به  رسیدن  برای  به  منبع  یک  از  آن ها  در  که  است 

کند. تضمین  را  آسان  نگهداری  و  تعمیر  و  خطا  بدون  نصب  ساده،  برنامه ریزی  می تواند   ، ام(  اند  )آر   R&M محصوالت  تولید 

U-BOX 4210 CP-POL در یک نگاه

POLAN  پلتفرم نقطه تجمیع برای اتصاالت -
- سینی های جوش برای ذخیره کابل های فیبر نوری

R&Mfreenet به صورت آزادانه در سیستم RJ45  تا 4 کانکشن -
- تجهیزات ONT به صورت یکپارچه و با نصب آسان

مزایا
- نصب آسان و مطمئن

- ایجاد نظم و امنیت
- فاصله کوتاه از ONT تا نواحی کاری شخص



گوگل به تازگی یک دموی شگفت انگیز از Google Assistant رونمایی کرد

انگیز  قابلیت جذاب و شگفت  از یک  کنفرانس گوگل 2018،  در 
مشاور گوگل )Google Assistant( رونمایی شد: در آینده ای نه 
چندان دور Google Assistant از طرف شما تماس تلفنی برقرار 
خواهد کرد. در این کنفرانس ساندار پیچای یک صدای ضبط شده 
از تماس Google Assistant با یک سالن آرایش وزیبایی را پخش 
کرد. این صدا به طرز غیر قابل باوری واقعی بود و شخصی که پشت 
خط بود به هیچ عنوان فکر نمی کرد که دارد با یک دستیار دیجیتالی 
صحبت می کند. Google Assistant حتی در اوایل مکالمه عبارت 

کامال غیررسمی »اوم« را به کار برد.
پیچای بعد از پخش این مکالمه چندین بار تکرار کرد که این یک 

مکالمه کامال واقعی و به دور از هر گونه شبیه سازی بود. او گفت:

تکنولوژی  این  روی  بر  داریم  هاست  سال  »ما 
کار می کنیم. نام این تکنولوژی، گوگل دوپلکس 

است«.

تکنولوژی  واقعا  نظر  به  دوپلکس 
مدیر  اما  است،  ای  پیشرفته 
این  گوید،  می  گوگل  اجرایی 
پیشرفت  جای  هنوز  تکنولوژی 

تکنولوژی  اولیه  های  تست  تا  دارد  برنامه  گوگل  دارد.  فراوانی 
دوپلکس را در Google Assistant در تابستان جاری اجرایی کند: 
»برای کمک به کاربران در جهت رزرو کردن میز رستوران، برنامه 
ریزی سالن های آرایشی و زیبایی و سپری کردن تعطیالت دور از 
گرفته  کار  به  گوگل  اختصاصی  دستیار  در  دوپلکس  گوگل  تلفن 

خواهد شد«.

پیچای می گوید دستیار شخصی گوگل همچنین می تواند زمانی که 
ای  نمی رود« واکنش هوشمندانه  باید پیش  که  مکالمه »آن طور 
داشته باشد و فقط مقدار اندکی از هدف تعیین شده خطا داشته 

باشد.

» ما همچنان در حال توسعه این تکنولوژی هستیم 
و می خواهیم سخت کار کنیم تا این مشکلات را 
موردی  به صورت  خواهیم  کنیم.ما می  برطرف 
روی آن کار کنیم، مثلا شما پدر یا مادر پرمشغله 

ای هستید، الان صبح است 
برای  خواهید  می  شما  و 
دکتر  از  خود  بیمار  فرزند 

وقت ویزیت بگیرید«.

گوگل در این زمینه یک پست وبالگ 
گوگل  آن  در  که  است  کرده  منتشر 

دوپلکس در حال تست شدن است.
کردن  طی  حال  در  تکنولوژی  این 
وظایف  بتواند  که  است  مسیری 
برنامه  مثال  دهد،  انجام  را  مشخصی 
چنین  این  برای  مالقات.  قرارهای  از  مختلفی  انواع  کردن  ریزی 
تجاربی، سیستم تجربه مصاحبه را تا جایی که توانسته طبیعی سازی 
می کند که در این شرایط افراد کامال نرمال صحبت می کنند، همانند 
زمانی که می خواهند با انسان های دیگر صحبت کنند و بدون این 

که نیاز باشد خود را به صحبت کردن با یک دستگاه تطبیق دهند.



»گوگل این خیال را در سر می پروراند که از سیستم دوپلکس در کاربردهای دیگر هم استفاده کند« اما کمپانی اعالم کرده است که
می خواهد کامال در مورد این که کجا و چه زمانی از سیستم دوپلکس استفاده می کند صادق باشد و بعد اخالقی را رعایت کند.

در آزمایش فعلی گوگل اعالم کرده است که دوپلکس بیشتر گفت و گوها و وظایفش را به خودی خود و با موفقیت به سرانجام رسانده 
است بدون آن که شخصی از طرف گوگل دخالتی کرده باشد، اما مواردی هم وجـود دارد که مسائل پیچیده تر می شود و نیاز پـیدا 

می شود که اپراتور انسانی دخالت کند.

سیستم گوگل دوپلکس قادر است تا مکالمات پیچیده را به سرانجام برساند و اکثر وظایفش را به صورت کامال خودکار و بدون دخالت 
انسان انجام دهد. سیستم این قابلیت را دارد که عملکرد خودش را بررسی و مانیتور کند و وظایفی را که قادر نیست به صورت خودکار 
به سرانجام برساند را شناسایی و معرفی کند )به عنوان مثال برنامه ریزی یک قرار مالقات پیچیده(. در این گونه موارد این امورات را 

به یک اپراتور انسانی محول می کند.



خیلی سخته خرجت به #دالر باشه درآمدت به ریال )لئون نیمه حرفه ای(

با قیمت #دالر نمیشه ازدواج کرد، با قیمت سکه نمیشه جدا شد، عجب وضعی شده ها... )چارلی چاپلین(

حباب شد 8000 تومان ولی #دالر جهانگیری هنوز 4200 تومنه )ژنرال(

طبق برنامه من بعد از 1800 سال کارر مداوم میتونستم بوگاتی ویرون بخرم ولی خب #دالر تمام 
معادالتم بهم زد و االن باید ۳900 سال کار کنم )نجارباشی(

#دالر جهانگیری ، دالر حج ، دالر صرافی ، دالر تهران ، دالر بانک مرکزی ، دالر شهرستان ، دالر امریکا 
دالر کانادا، پیش خودم گفتم مگه تره باره دالر رو هم درهم میفروشن )مهندس مخمل(

خدا جون، اگه تا دو هفته پیش که از تو 14 میلیون میخواستم داده بودی، االن با این قیمت #دالر 
مجبور نبودی 25 میلیون بدی تا کارم راه بیفته )اصیمر(

خبرهایی که چند سالی هست برامون عادی شده:       -#دالر رفت باال        -فالن مسئول انقد اختالس 
کرد و فرار کرد        -پرسپولیس قهرمان شد         -کیروش استعفا داد )ها شم(

#دالر چند بشه ناراحت میشید؟ )کایاک(

#دالر




