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ایمنی
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فرایتکنولوژی
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بامدیریتفیبرواحد
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خنککردنکابل
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همکاران گرامی؛
ــراد و ماشــین ها را در سراســر جهــان به هــم  شــبکه، اف
ــا را  ــمند فرآینده ــازمان دهی هوش ــرده و س ــل ک متص
ــت  ــوآوری، امنی ــر ن ــن اگ ــازد بنابرای ــر می س امکان پذی
ــی  ــت زندگ ــد، کیفی ــم دهن ــت ه ــداری دست به دس و پای

ــد. ــتری می یاب ــود بیش بهب

آخریــن نســخه از مجلــه تخصصــی مــا بــر امنیــت 
مرکــزداده تمرکــز دارد. مراکــزداده قلــب دیجیتالــی 
ــال  ــبانه روزی فع ــورت ش ــد به ص ــتند و بای ــدن هس ش
ــورت  ــم به ص ــوز ه ــا هن ــت داده ه ــب مدیری ــند. اغل باش

دســتی انجــام می شــوند.

بــرای جلوگیــری از خاموشــی ُپرهزینــه مراکــزداده، 
تولیــد بــدون نقــص موردنیــاز اســت. پیاده ســازی 
راهکارهــای DCIM و AIM ارزشــمند اســت و در آینــده 
ــردم  ــه م ــا چیزی ک ــود ام ــد ب ــروری خواهن ــک ض نزدی
اغلــب فرامــوش می کننــد ایــن اســت کــه دسترســی 
حتــی  می شــود.  شــروع  کانکتــور  بــا  قابل اطمینــان 
مدرن تریــن DCIMهــا فقــط در صورتــی کار می کنــد 
ــل  ــت وص ــورت درس ــه در پ ــه کار رفت ــای ب ــه کابل ه ک
شــوند. بنابرایــن مــدل مــا از الیــه فیزیکــی شــبکه شــروع 
 RFID ــا تگ هــای ــان چیزهــای دیگــر، م می شــود. در می
ــرد،  ــا شناســه های منحصربه ف ــی ب ــرای کانکتورهای را ب
 inteliPhy ــزار ــل، آنالیزرهــا و نرم اف ــچ پن حســگرهای پ
net بــرای DCIM و AIM ارائــه می دهیــم. دراین بــاره 

ــد. ــتر بخوانی ــوس بیش ــمت فوک در قس
مرکــزداده لنــدن 1 کــه توســط ارائه دهنــده پیشــرو 
فناوری اطالعــات NTT در پایــان ســال 2020 راه انــدازی 
شــد، یــک پــروژه مرکــزداده شــاخص اســت. ایــن 
ســاختمان چنــد مســتاجر )multi_ tenant( خدمــات 
مثال زدنــی و بــدون وقفــه ارائــه می دهــد و ایــن بــا 
راه کار هــای ODF سفارشــی R&M امکان پذیــر شــد، بــه 

ــد. ــه کنی ــات 8 و 9 مراجع ــت صفح ــمت موفقی قس

جالــب اســت بدانیــد کــه هم اکنــون چنــد مرکــزداده لبــه 
در حــال کار هســتند. ارائه دهنــدگان Edge در صورتــی 
ــر  ــد به طــور هم زمــان ب ــود کــه بتوانن ــد ب ــق خواهن موف
ــی  ــت متوســط 40 گیگابیت ــای خــود از اترن ــه ارائه ه هم
ــزداده ای  ــن مراک ــوند. چنی ــلط ش ــت مس ــا 400 گیگابی ت
بایــد بتواننــد به صــورت مرکــزی و از راه دور مدیریــت 
شــوند کــه ایــن مــا را بــه نرم افــزار برمی گردانــد و ایــن 
سیســتم اکنــون تمامــی مناطــق شــبکه را در ســاختمان 
جدیــد موسســه گرمســیری و ســالمت عمومــی ســوییس 
می کنــد.  نظــارت  بــازل  شــهر  در  ســوییس(   TPH(
ــه  ــوم  »all-in-one« ک ــورد مفه ــتر در م ــات بیش اطالع
توســط R&M بــرای مرکــزداده ایــن موسســه مشــهور 

ــد. ــات 22-24 بخوانی ــعه یافته در صفح توس

دارد؟  پایــداری  بــه  ربطــی  مــوارد چــه  ایــن  همــه 
دیجیتالــی شــدن پتانســیل افزایــش کارایــی را ارائــه 

می دهــد. شــبکه های فیبــر نــوری کــه به عنوان مثــال 
می شــود،  اســتفاده   )FTTH( خانــه  بــه  فیبــر  بــرای 
نســبت بــه شــبکه های مبتنــی بــر مــس بــه بــرق کمتــری 
نیــاز دارد و هزینه هــای نگهــداری نیــز کم تــر اســت. 
R&M از اپراتورهــای شــبکه در بهینه ســازی منابــع 

خــود پشــتیبانی می کنــد.

ــا  ــر م ــرز تفک ــی از ط ــداری بخش ــا، پای ــرکت م در ش
اســت. ماننــد همــه مشــاغل خانوادگــی موفــق، مــا 
همیشــه بــرای راهکارهایــی تــالش کرده ایــم کــه در 
آزمــون زمــان مقاومــت کننــد. مــا در حال حاضــر روی 
اهــداف خاصــی کار می کنیــم تــا رد کربنــی کــه از  خــود 
ــا  ــم. م ــش دهی ــا کاه ــه مکان ه ــم در هم ــا می گذاری به ج
در ســطح جهانــی می پذیریــم.  را  ارزش هــای خــود 
اطالعــات بیشــتر را در مصاحبــه بــا مدیــر کیفیــت 

ــد. ــت کنی ــات 36 و 37 دریاف ــا در صفح ــرکت م ش
کمــک بــه ســاختن زیرســاخت شــبکه آینــده هــرروز مــا 
ــد  ــا جدی ــه کاره ــا و نمون ــد. راهکاره ــویق می کن را تش
اطالعــات  می شــوند.  راه انــدازی  بخش هــا  همــه  در 
بیشــتر را در آخریــن شــماره مجلــه تخصصــی مــا 

CONNECTIONS دریافــت کنیــد.

بــرای شــما مطالعــه ای الهام بخــش آرزو داریــم و از 
ــگزاریم. ــد، سپاس ــا کردی ــه م ــه ب ــادی ک اعتم

ایمنی با کانکتور آغاز می شود
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گیگابیتــی،   400 اترنــت  بــه  دسترســی  مســیر  در 
ــر اســتفاده را  ــر فضــا حداکث ــر میلی مت ــزداده از ه مراک
می کننــد. بــرق در اتــاق کامپیوتــر بایــد یکپارچــه شــود. 
افزایــش  حــال  در   Spine-leaf شــبکه  معماری هــای 
هســتند و رک هــا نســبت بــه قبــل بایــد کانال هــا، فیبرهــا 

ــد. ــای دهن ــود ج ــتری را در خ ــای بیش و پورت ه

ــتقرار  ــال اس ــر در ح ــا 3456 فیب ــا 1782 ی ــی ب کابل های
در مراکــزداده هســتند. بــازار در حال حاضــر خواســتار 
 Ultra-High Density کالس  در  توزیع کنندگانــی 
 Netscale تراکــم فوق العــاده بــاال( ماننــد خانــواده(
ــت  ــه در حال ــت ک ــه آن معناس ــن ب ــت و ای از R&M اس
ایــده آل، بیــش از 5000 پــورت را می تــوان در یــک 
ــن پتانســیل و  ــوارد از ای ــا در بیشــتر م ــرارداد ام رک ق

ظرفیــت به طــور کامــل اســتفاده نمی شــود.

ــد: اپراتورهــای  ــی می مان ــن ســوال باق ــا این وجــود، ای ب
و  فیبرهــا  کابل هــا،  انبــوه  بایــد  مرکــزداده چگونــه 
پورت هــا را مدیریــت کننــد؟ چگونــه می تواننــد بــا تعــداد 
پیچیدگــی روزافــزون  بــا  کارکنــان کم تــر و کم تــر 

شــبکه ها کنــار بیاینــد؟

ــا و  ــت، ابزاره ــیدن مدیری ــود بخش ــا بهب ــد ب ــا بای آن ه
فرآیندهــا خطاهــای معمولــی رایــج را در مدیریــت کابــل 

ــد. و مســتندات شــبکه حــذف کنن

عواقــب  ســهل انگاری  چنیــن  هوایــی،  صنعــت  در 
فاجعه بــاری خواهــد داشــت کــه تاکنــون در مراکــزداده 
دیده شــده اســت. حتــی در باالتریــن ســطح کیفیــت - در 
مراکــزداده TIER IV - اســتاندارد در دســترس بــودن 
ــه  ــوط ب ــن مرب ــود و ای ــه می ش ــر گرفت 99.995٪ در نظ

ــت. ــال اس ــه در س ــی 25 دقیق ــس قطع تلوران

ــب  ــا اغل ــا و کانکتوره ــاعد پچ پنل ه ــوری نامس 5. دایرکت
بــه کابــوس تبدیل شــده اند مثــال در یــک ارائه دهنــده 
ــر و  ــول کار تعمی ــن در ط ــری ام ــاالت اب ــی اتص جهان
نگهــداری، یــک تکنســین قــرار بــود تجهیــزات پســیو را 
ــور  ــتورالعمل ها را به ط ــد. او دس ــارج کن ــک رک خ از ی
کانکتورهــا  به طــور خالصــه  و  کــرد  دنبــال  کامــل 
ــه  ــزی ک ــید. چی ــرون کش ــز بی ــال نی ــل فع ــک پن را  از ی
پچ پنــل حــاوی  ایــن  کــه  بــود  ایــن  نمی دانســت  او 
ــرکت  ــزداده ش ــر مراک ــه دیگ ــوری ب ــر ن ــاالت فیب اتص
اســت. ســرویس های مهــم به مــدت چهــار ســاعت و 
نیــم در دســترس نبــود و زمــان زیــادی بــرای شناســایی 

ــد. ــرف ش ــی ص ــاالت خارج ــای اتص کابل ه

ایمنی با کانکتور آغاز می شود
ــن  ــت، بنابرای ــرار خواهــد گرف ــوری ق ــر ن ــورت فیب ــت پنج هــزار پ ــک کابین ــه در ی ــم ک ــر در نظــر بگیری اگ

چگونــه می تــوان اطمینــان حاصــل کــرد کــه تمــام ایــن قطعــات به طــور منظــم چــک می شــوند؟ کابل کشــی 

ــورت  ــوان به ص ــر نمی ت ــزداده را دیگ ــای مراک ــت یابد. دنی ــدی دس ــاد جدی ــه ابع ــت ب ــرار اس ــزداده ق مرک

ــا بــا اســتفاده از لپ تــاپ مدیریــت کــرد. دســتی و ی

تجربه چه می گوید؟
ابزارهــای  لیبل هــای قدیمــی  1. لپ تاپ هــا، میزهــا و 
ایــن  از  اســتفاده  بــا  و  هســتند  مقرون به صرفــه 
ابزارهــا الیــه فیزیکــی شــبکه، مستندســازی، خدمــات و         
می شــوند.  ســازمان دهی  مراکــزداده  در  MACهــا 
ــورت  ــا به ص ــی کاره ــه وقت ــد ک ــان می ده ــه نش تجرب
دســتی انجــام می شــوند، خطــا بیشــتر ُرخ می دهــد. 
انســان ممکــن اســت چیــزی را از یــاد ببرنــد یــا اشــتباه 
ــوخ  ــد روز منس ــرض چن ــا در ع ــوند. داده ه ــه ش متوج
می شــوند و بدتریــن عواقــب آن: قطعــی، خطاهــای پــچ، 
ــض  ــص و نق ــیدگی ناق ــتری، رس ــل مش ــی در مح خراب

ــتند. ــق هس تطاب
مدیریــت شــبکه ها و اتصــاالت »به صــورت دســتی« 

ــدارد. ــادی ن ــه اقتص ــر توجی دیگ

2. اگــر شــخصی در حیــن آرایــش کابل هــا در یــک 
ــد  ــد، می توان ــرار ده ــش ق ــورد کش ــر را م ــت، فیب کابین
باعــث افزایــش ضریــب تضعیــف شــود و یــا  اگــر 
ــی  ــیند، عواقب ــاس بنش ــطوح تم ــم روی س ــار ه گردوغب
نیــز در پــی خواهــد داشــت. شــاید هرکــدام از ایــن 

در  را  پچ پنل هــا  و  کابل هــا  می خواهــد  ایــن شــرکت 
ــین ها  ــه تکنیس ــد و ب ــب گذاری )lable( کن ــده برچس آین
ــا  ــدام کابل ه ــه ک ــه ب ــر این ک ــی ب ــی مبن ــد اطالعات بای
نبایــد دســت بزننــد، داده شــود کــه در نهایــت مــا را بــه 
ــاده  ــب زدن س ــد: برچس ــی بازمی گردان ــه اصل ــک نکت ی
تحــت عنــوان »کاردســتی« مســتعد خطــا قــرار می گیــرد.

نیاز به تغییر الگو
ــی  ــه فیزیک ــت الی ــو در مدیری ــر الگ ــان تغیی ــون زم اکن
ــرار  ــزداده ق ــه مراک ــت. زمانی ک ــیده اس ــبکه فرارس ش
ــرآورده  ــال را ب ــر دیجیت ــی عص ــای امنیت ــت نیازه اس
ــت  ــص اس ــدون نق ــد ب ــت از تولی ــا صحب ــد، همه ج کنن
ــاز  ــوارد موردنی ــیاری از م ــر بس ــازار در حال حاض و ب
ــت  ــد: راهکارهــای مدیری ــه می ده ــن کار ارائ ــرای ای را ب
زیرســاخت مرکــزداده )DCIM( و مدیریــت خــودکار 

.)AIM( زیرســاخت

پیچیدگــی موجــود  انــدازه و  DCIM در هــر شــکل، 
اســت. ماشــین های DCIM می تواننــد بــرای مدیریــت 
ــا، حفاظــت در  ــرق، UPS، دم ســاختمان ها، دسترســی، ب
ــوارد  ــی و م ــا، کابل کش ــع، دارایی ه ــش، مناب ــر آت براب
پیشــنهاد های  دراین بــاره  و  شــوند  اســتفاده  دیگــر 
قدرتمنــد و مــاژوالر وجــود دارد امــا هیچ کــدام شــفافیت 

ــه کاهــش عملکــرد جزیــی را  مســایل به صــورت جداگان
باعــث شــوند امــا بــا کنــار هــم قــرار دادن آن هــا، تاخیــر 
ســلول های 5G، مراکــز کنتــرل ترافیــک، کارخانه هــا، 
هــوش  کاربــردی  برنامه هــای  و  اینترنتــی  خدمــات 

مصنوعــی می توانــد افزایــش یابــد.

چگونــه می تــوان چنیــن تلفــات عملکــردی را بــا هــزاران 
ــن  ــری و تعیی ــق اندازه گی ــور دقی ــک رک به ط ــر در ی فیب

کــرد؟

ــدون  ــور، ب ــا اپرات ــاد ب ــه زی ــل، فاصل ــزات کام 3. تجهی
ــه  ــتند ک ــی هس ــا موقعیت های ــایت این ه ــین در س تکنیس
در مراکــزداده لبــه وجــود دارنــد )بــه مقالــه در صفحــه 

ــد(. ــه کنی 21 مراجع

ــت  ــه مدیری ــوان اتصــال را در خــارج از لب ــه می ت چگون
و کنتــرل کــرد؟

 Uptime موسســه  توســط  انجام شــده  مطالعــات   .4
ــد  ــزداده می توانن ــای مرک ــه اپراتوره ــد ک ــان می ده نش
از حــدود 75٪ از قطعی هــای شناخته شــده جلوگیــری 

ــد. کنن

ــتقل  ــوالت مس ــد. محص ــه نمی دهن ــرط را ارائ بی قیدوش
ــز در  ــی نی ــوش مصنوع ــی ه ــود دارد. حت و SaaS وج

ــت. ــترس اس دس

تعــداد بســیار کمــی از افــراد از ابتــدا بــه اهمیــت کانکتور 
شــبکه فکــر می کننــد امــا همیــن جــز کوچــک و فیزیکــی 
ممکــن اســت در دســترس بــودن کل مرکــزداده یــا یــک 

شــبکه جهانــی تاثیــر بگــذارد.

DCIM وابستگی
ــز وجــود دارد. DCIM فقــط در  ــاط وابســته نی یــک ارتب
صورتــی کار می کنــد کــه پچ کوردهــای مناســب در 
پــورت مناســب وارد شــده باشــند. اگــر اطالعــات حیاتــی 
ــر نشــود، چــه  ــور ظاه ــورا در داشــبورد DCIM اپرات ف
 LAN اتفاقــی می افتــد؟ مطمئنــا حداقــل یــک اتصــال
ــپت در  ــوع، کانس ــن موض ــا ای ــود دارد، ام ــی وج اضاف
دســترس بــودن بــا کانکتــور شــروع می شــود را تغییــر 

نمی دهــد.

بــدون کنتــرل 100٪ سرتاســر الیــه پســیو شــبکه، 
ــت.  ــد داش ــود نخواه ــزداده وج ــی در مرک ــت باالی امنی
باشــند چــه مراکــزداده  چــه مراکــزداده ســازمانی 

ــند. ــه باش ــا لب ــن ی کولوکیش

ده دلیل

اپراتورهای مرکزداده به این ده دلیل به طور فزاینده ای 
روی AIM برای الیه شبکه فیزیکی سرمایه گذاری 

می کنند:

_جایگزینی روش های مستندسازی ناکارآمد و متناقض

_ نقشه برداری دیجیتالی شبکه ها برای مدیریت، 

برنامه ریزی، ممیزی

_ به دست آوردن بینش بصری در مورد کابل کشی تا پورت

_ حذف منابع خطا، مدیریت Patch Jobs به صورت زنده

_ متمرکز کردن فوری عیوب و مستقر کردن تکنیسین ها 

به صورت هدفمند

_ شناخت، برنامه ریزی و خروجی ظرفیت ها در رک ها و ...

_ کار موثرتر و از راه دور با کارکنان کم تر

DCIM ادغام مدیریت شبکه های پیچیده در _

_ برنامه ریزی ساده تر، شبیه سازی و هماهنگی MACها، 

گردش کار

_ رعایت الزامات امنیتی و کیفیتی دقیق تر

»بــدون شــبکه، مرکــزداده وجــود نــدارد و بــدون تمریــن قــوی بــرای مانیتورینــگ شــبکه، 
ــزداده  ــبکه از مرک ــگ ش ــه مانیتورین ــان دادن این ک ــرای نش ــات الزم ب ــم IT اطالع تی

ــت.« ــد داش ــت، نخواه ــرده اس ــری ک ــى جلوگی ــالالت احتمال ــت و از اخت محافظ
جردن مک فرسون، مدیر برنامه مرکز عملیات سازمانى، فناوری های جای پارک
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» دسترسى با کانکتور آغاز مى شود«
R&M کارستن لودویگ، مدیر بازار مرکزداده

Bottom-up رویکرد

Bottom-up رویکرد
از کانکتــور شــبکه مشــاهده  بایــد  امنیــت  DCIM و 
شــوند. رویکــرد Bottom-up ، به شــکل ساده شــده، 

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ب
_ بــه هــر کانکتــور شناســه منحصربه فــرد و پســیو 
بــا  به عنوان مثــال  می شــود،  داده  خــود  مخصــوص 

 RFID تگ  هــای 
ــاهده«  ــا را »مش ــل، کانکتوره ــورهای روی پچ پن _ سنس
بــه  را  آن هــا  و  می خواننــد  را  شناســه ها  می کننــد، 
هوشــمندی  ایــن  و  می دهنــد  اختصــاص  پورت هــا 

ــت. ــور اس کانکت
یــا  و  آزاد  پورت هــای  فعــال،  لینک هــای  LED_هــا 
ــچ را  ــای پ ــچ کاری و خطاه ــای پ ــده، فعالیت ه اشغال ش
ــین ها  ــا تکنیس ــد. آن ه ــان می دهن ــده نش ــورت زن به ص

را راهنمایــی می کننــد.
ــاده  ــبکه های س ــق ش ــیگنالینگ از طری ــگرها و س _ حس
)bus، SNMP، SPE( بــا یــک تحلیلگــر کــه اطالعــات 
ــرار  ــاط برق ــد، ارتب ــر را دســته بندی می کن ــاق کامپیوت ات

می کننــد.
_ آناالیــزر از طریــق اترنــت/IP بــا ســرور AIM در 
ــد. ــرار می کن ــاط برق ــری ارتب ــای اب ــا در فض ــایت ی س
_ ماژول هــای TAP به طــور مــداوم عملکــرد خطــوط 
ــات  ــت خدم ــا کیفی ــد ت ــری می کنن ــوری را اندازه گی فیبرن

قابل مشــاهده باشــد.
_ ســرور به طــور خــودکار و همیشــه در زمــان درســت 

از وضعیــت کل LAN مطلــع اســت.

_  اپراتــور از طریــق نرم افــزار مدیریــت بــه ســرور 
ــی دارد  ــا از راه دور دسترس ــه ی ــل خان ــی از داخ داخل
اپراتــور پروفیــل دیجیتالــی  و این جایــی اســت کــه 
مقادیــر  کابل کشــی،  موجــودی، رک هــا،  فضاهــا،  از 
ــرور  ــد. س ــره می کن ــره را ذخی ــده و غی ــری ش اندازه گی
ردیابــی، اســناد، نظــارت، آالیــم و برقــراری ارتبــاط بــا 
ســایر سیســتم های مدیریتــی در ســاختمان را در زمــان 

واقعــی انجــام می دهــد.
یــک  هســتند.   AIM/DCIM اصلــی  عناصــر  این هــا 
زنجیــره دیجیتــال ناگسســتنی اطالعــات از پورت هــا 
ــچ  ــود. هی ــاد می ش ــور ایج ــبورد اپرات ــا داش ــه ت گرفت
کانکتــوری دیگــر »فرامــوش نخواهــد شــد« و دیگــر 
ــب ها  ــا برچس ــداول ی ــا ج ــت ب ــور نیس ــس مجب هیچ ک
در محــل کار کنــد. همــه کارهــا به صــورت متمرکــز 
نظــارت  خــودکار  به طــور  و  شــده  ســازمان دهی 

می شــود.
معیارهــای دیگــری کــه در ارزیابــی بایــد در نظــر گرفتــه 

: د شو
_ تخصــص: فروشــنده به خوبــی در فنــاوری مســلط 
ــه  ــی و نقش ــش فن ــل، دان ــوالت AIM کام ــت و محص اس

راه را ارائــه می دهــد.
جــا  رک  هــر  در  ســخت افزار  ایــن  اســتانداردها:   _
پشــتیبانی  شــبکه  آینــده  نســل های  از  و  می شــود 

. می کنــد
بــرای  می تــوان  را   AIM سفارشی ســازی:   _
مدیریــت   ،MAC برنامه ریــزی  ماننــد  عملکردهایــی 

داد. گســترش  دارایــی 

شــرکا،  محصــوالت  و  نرم افــزار  گســتردگی:   _
صــورت  در  می تــوان  را  غیــره  و   IoT دســتگاه های 

کــرد. متصــل  آن  روی  لــزوم 
_ یکپارچه ســازی: AIM به راحتــی مقیاس پذیــر اســت 
 DCIM ــک ــه ی ــال ب ــری مث ــام  سرتاس ــه ادغ ــادر ب و ق

ــر هســت. ســطح باالت
ــا،  ــی، فایروال ه ــی و امنیت ــای حفاظت ــت: راهکاره _ امنی
احــراز هویــت و غیــره بــرای همــه ســطوح وجــود دارد.
_ عملکــرد: رابــط کاربــری را می تــوان به طــور مســتقیم 
اداره کــرد و نرم افــزار ســاده و قابــل بومی ســازی 

اســت.
_ آمــوزش: وبینارهــا، فیلم هــای توضیحــی و واحدهــای 
ــتم  ــا سیس ــئولین را ب ــرعت مس ــاه به س ــی کوت آموزش

ــد. ــنا می کنن آش
ــاق،  ــات انطب ــد الزام ــاخت بای ــت زیرس ــق: مدیری _ تطبی
SLA، QMS، حفاظــت از داده هــا و الزامــات اســناد را 

ــد. ــرآورده کن ب

سرمایه گذاری مرحله به مرحله
رویکــرد Bottom-up موردتوجــه CIO نیــز اســت زیــرا 
 CIO .ــد ــرمایه گذاری کن ــج س ــد به تدری ــرکت می توان ش
ابتــدا اجــزای ضــروری AIM را در بودجــه گنجانــده 

اســت.

ــمت  ــه ای، CIO به س ــه راه حرف ــک نقش ــتفاده از ی ــا اس ب
ــم  ــه امیدواری ــک DCIM جامــع حرکــت خواهــد کــرد ک ی

ــده نباشــد. بیــش  ازحــد ســنگین و پیچی

 cross connect یــا در کابینت هــای meet-me room پــروژه در
ــتم  ــا سیس ــج ب ــتر به تدری ــای بیش ــود. رک ه ــروع می ش ش
ــه  ــر مرحل ــن ه ــد و  ای ــد ش ــل خواهن ــمند AIM متص هوش

ــد. ــر می کن ــر و رقابتی ت ــر، کارآمدت ــزداده را ایمن ت مرک

ابعــاد کابل کشــی آینــده، الزامــات امنیتــی و چالش هــای 
عملیاتــی نیازمنــد تولیــد بــدون نقــص در الیــه 1 اســت. 
اپراتورهــای   ،Bottom-up رویکــرد  از  اســتفاده  بــا 
مرکــزداده می تواننــد مدیریــت اتصــال را بــا آینــده 
بــرای  هوشــمند  فنــاوری  کننــد.  هماهنــگ   DCIM
ــا را از »کاِر  ــگ، آن ه ــا و مانیتورین ــا، پورت ه کانکتوره
بــا  شــبکه های  در  گران قیمــت  و  ناکارآمــد  دســتی« 

چگالــی بــاال خــالص می کنــد.

ابزارها

تمرکز

پیچیدگی
اتوماسیون

دسترسی

سفارشی سازی

پرسنل

TCO در مقابل
امنیت

روش All-in-oneرویکرد Bottom-upروش سنتی

لپ تاپ، جداول، الگوها، برچسب گذاری، 
پایگاه های داده داخلی ناسازگار، و برنامه های 

مبتنی بر وب در دسترس هستند

شناسایی مبتنی بر کانکتور و پورت، 
مانیتورینگ آنالین، نرم افزار ساده داخلی یا 

SaaS/Cloud

DCIM جامع با نرم افزارهای پیچیده، تجسم 
3D/4D، تجزیه وتحلیل و غیره نرم افزارهای داخلی 

SaaS/Cloud یا

کابل کشی شبکه، دارایی ها، مدیریت، ضبط 
end-to-end اتصال پویا و بینش شبکه

وابسته به پیکربندی و تجهیزاتمانیتورینگ مستمر در لحظه از الیه اول شبکه
بدون اتوماسیون ، نیازمند تالش زیاد برای 

مستندسازی

در دسترس بودن شبکه تنها از طریق 
برنامه ریزی و تدارک خوب تضمین می شود

اجزای اساسی قابل استفاده و مقیاس پذیر، 
DCIM پیکربندی و ادغام انعطاف پذیر درزمینه

ماژول های متنوع، گزینه های سفارشی سازی 
انعطاف پذیر

متمرکز بر روی میز اپراتور، برخی از کارهای از راه 
دور پس از نصب و اجرای اولیه امکان پذیر است

متمرکز حجم کار سنگین در منطقه اپراتور، فعالیت های 
گسترده از راه دور و برون سپاری امکان پذیر است

سرمایه گذاری گام به گام، استقرار هدفمند پرسنل، تا 
حدودی تولیدکننده خنثی، فناوری های باز، انعطاف پذیر 

با تغییر سیستم، نظارت 100٪ در لحظه الیه 1 

سرمایه گذاری بزرگ، راهکارهای تا حدودی اختصاصی، 
هزینه های پی گیری باال )ماژول ها، به روزرسانی ها، 

پشتیبانی(، وابستگی باال، گزینه های کنترل جامع در زمان 
واقعی 

تا 100٪ کنترل در همه مناطق، بسته به کنترل 100 درصد پچ و واکنش در چند ثانیه
پیکربندی و تجهیزات

رندوم، فردی، داخلی

به طورکلی تکنسین ها باید در محل یا در اتاق 
کامپیوتر حضورداشته باشند

هزینه های کم، ازنظر تئوری بدون پایان عمر، 
زمان و هزینه های پرسنل باال، مستعد خطا

کابل کشی شبکه، مستندات دستی

نیاز به آموزش تخصصییادگیری آسانکم

نیروهای محرک: ظرفیت، ایمنی، اتوماسیون
مراکــزداده  در  فزاینــده ای  به طــور   DCIM سیســتم های 
ــرخ  ــا ن ــتم ب ــن سیس ــرای ای ــا ب ــوند و تقاض ــتفاده می ش اس
ســاالنه 22 تــا 25 درصــد در حــال رشــد اســت. ایــن 
موضــوع توســط چندیــن ســرویس تحقیقــات بــازار بــر 

اســت. گزارش شــده  مختلــف  نظرســنجی های  اســاس 
اپراتورهــای مرکــزداده بــا انتظــار افزایــش قابلیــت اطمینــان 
عملیاتــی، حــذف خطاهــا و قطعی هــا و صرفه جویــی در 
دلیــل  و  می کننــد  ســرمایه گذاری   DCIM در  هزینه هــا، 
ــد  دیگــر آن اتوماســیون اســت. سیســتم های DCIM می توانن
وظایــف ســخت، زمان بــر، کار فشــرده و قابل کنتــرل از 
ــود  ــر کمب ــه ب ــکان غلب ــر ام ــن ام ــد. ای راه دور را انجــام دهن

ــد. ــم می کن ــر را فراه ــران ماه کارگ

رویکردهای مدیریت زیرساخت در کابل کشى شبکه

سهم R&M در مدیریت زیرساخت امروزی
مدیریــت زیرســاخت های پیچیــده در مراکــزداده بــا اتصــال 
آغــاز می شــود و ایــن اتصــاالت شــبکه بایــد کامــال مناســب 
باشــند تــا مرکــزداده به درســتی کار کنــد و به همیــن دلیــل 
بــرای شــبکه های هوشــمند   R&M الگــوی  کــه  اســت 
از الیــه شــبکه فیزیکــی شــروع می شــود. ماژول هــای  

:R&MinteliPh
_ تگ هــای RFID بــا شناســه های منحصربه فــرد بــرای 

ــا کانکتوره
_ سنسورها و سیگنالینگ روی پچ پنل

بــا  و  می کننــد  دســته بندی  را  داده هــا  آناالیزرهــا   _
دارنــد تعامــل  ســرورها 

DCIM برای inteliPhy net نرم افزار _
_ پلت فرم Netscale با تراکم فوق العاده باال

_ ماژول های TAP با اسپلیترهای پسیو
بــرای  سفارشی ســازی  بــا  مراکــزداده  از   R&M
بــا  همچنیــن  و   DCIM نرم افــزار  و   AIM سیســتم 
را  کارت هــا  می کنــد.  پشــتیبانی  شــریکی  راهکارهــای 
می تــوان به صــورت از پیــش تمــام شــده تحویــل داد. 
ایــن  ســرویس inteliPhy Brownfield جدیــد اســت. 
پچ پنل هــا و کانکتورهــای هــر ســازنده ای را بــه اجــزای 
ــه  ــه برنام ــا را ب ــد و آن ه ــز می کن R&MinteliPhy مجه

می کنــد. متصــل   inteliPhy net AIM/DCIM

فوکوس
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لندن 1

 .NTT Ltd شــبکه ای متشــکل از بیــش از 160 مرکــزداده
ــری  ــی و اب ــزرگ مخابرات ــده ب ــومین تامین کنن ــه س را ب
خنثــی در صنعــت مخابــرات تبدیــل کــرده اســت. بخــش 
مراکــزداده جهانــی کــه در ســال 2019 راه انــدازی شــد، 
از 20  بیــش  NTT را در  ســایت های یکپارچــه خــود 
اتاق هــای  مســاحت  می دهــد.  پیونــد  به هــم  کشــور 
ســرور در مجمــوع 500000 مترمربــع اســت و به طــور 

ــداوم در حــال گســترش اســت. م
در   1 لنــدن  مرکــزداده  بــزرگ،  مجتمــع  جدیدتریــن 
ــاخت  ــه س ــن مرحل ــت. اولی ــدن اس ــرق لن ــام، ش داگنه
فقــط چنــد مــاه طــول کشــید و یــک منطقــه کولوکیشــن 
ــع  ــت 38 مترمرب ــا ظرفی ــع ب ــاحت 12800 مترمرب به مس
ــه می دهــد. پــس از  ــار IT ارائ ــت 32 مــگاوات ب ــا ظرفی ب
 IT تکمیــل، مرکــزداده لنــدن 1 25600 مترمربــع فضــای

و 64 مــگاوات بــار IT را فراهــم می کنــد.

 Dagenham) ، NTT(داگنهــام ســایت  وجــود  بــا 
مســیرهای انتقــال کوتاهــی را بــه صرافــی اینترنــت 
نقطــه  ارائــه می دهــد.   Docklands در   )LINX( لنــدن 
نمایــان شــدن آن فقــط 15 کیلومتــر دورتــر اســت.

فلوریــان وینکلــر، مدیرعامــل بخــش مراکــزداده جهانــی 
ــا  ــی م ــزداده بریتانیای ــد: »مراک EMEA در NTT، می گوی
بــرای اقتصــاد جهانــی اهمیــت حیاتــی دارنــد و ســرویس 
ــد.«  ــن می کنن ــال تضمی ــه را 365 روز در س ــدون وقف ب
ــال و  ــن اتص ــه ای ــت ک ــان داده اس ــا نش ــی کرون پاندم
ــال  ــرکت های فع ــت ش ــاد در فعالی ــاخت قابل اعتم زیرس

ــت. ــم اس ــدر مه ــی چق بین الملل

ــودن 999.99  ــه و در دســترس ب NTT افزونگــی چندگان
تضمیــن   Tier III طبقه بنــدی  بــا  مطابــق  را  درصــد 
می کنــد. خدمــات باکیفیــت بــاال بــر اســاس شــبکه 
ــه  ــت. هم ــم در NTT اس ــر مه ــک ام ــود، ی ــی خ IP جهان
مراکــزداده طیفــی از نقــاط دسترســی مســتقیم بــه 
ــر و  ــای اب ــدگان فض ــی، عرضه کنن ــبکه های مخابرات ش

ســایر مبــادالت اینترنتــی را ارائــه می دهنــد.

راهکار R&M برای لندن 1
:)backbone(اتصاالت ستون فقرات

LC ماژوالر با تراکم باال باقابلیت اتصال  ODF -
 B2Ca و CST 144 فیبر با درجه ،CLT 24 با OS2 کابل های -

CPR
ناحیه کولوکیشن مشتری:

ODF -  )ماژول ترکیبی( با LC/MPO برای ارائه قابلیت اتصال 
متقابل

- پنل های HD 1U 48f با 4 اسالت کاست با استفاده از اتصال 
MPO/LC

- ترانک های OS2 MPO Cca برای سهولت و سرعت استقرار
ضمانت نامه:

- 25 سال گارانتی سیستم

عوامل موثر در موفقیت پروژه:
- راهکارهای فناوری مورد اطمینان

- درک نیازهای مشتری
 )Indigo Telecomهمکاری با شرکای خبره و با تجربه ) گروه -

- تعامل با NTT و Indigo Telecom Group از ایده تا تکمیل 
پروژه

- مدیریت پروژه تاثیرگذار و هماهنگی زمان های ارسال، 
تحویل و تدارکات

- انطباق تضمین شده با استانداردهای جهانی NTT DC و 
شیوه های نصب

استفاده چندگانه
امکانــات  از   )colocation( کولوکیشــن  مشــتریان 
افتتاحیــه،  در  می برنــد.  لــذت  این جــا  در  فراوانــی 
ارشــد،   اجرایــی  معــاون   ،Masaaki Moribayashi
ــاخت  ــک زیرس ــت: »London 1 ی ــات  NTT Ltd.گف خدم
همچنیــن  و  ایمــن  و  مقیاس پذیــر  انعطاف پذیــر، 
راهکار هــای شخصی ســازی جداگانــه ارائــه می دهــد 
 NTT ــرکای ــتریان و ش ــیعی از مش ــف وس ــرای طی و ب

اســت.« طراحی شــده 

گزینه هــا بــرای مشــتریان کولوکیشــن بــا یــک رک 
نصــب  خودشــان  کــه  می شــوند  شــروع  جداگانــه 
 NTT ســرویس  از  بخشــی  به عنــوان  یــا  می کننــد 
ــه  ــی ک ــداد اپراتورهای ــد. تع ــتفاده می کنن full-stack اس
ــد  ــه می دهن ــدن 1 ارائ خدمــات خــود را در مرکــزداده لن

به طــور مــداوم در حــال افزایــش اســت.

فناوری در بهرتین حالت خود

ــرای مشــتریان خــود  ــط ب ــن محی ــه بهتری ــه ارائ NTT ب
خــود  خدمــات  ارائه دهنــدگان  از  و  می کنــد  افتخــار 
ــاوری  ــدارد. همــکاری طوالنی مــدت فن انتظــار کم تــری ن
 Indigo Telecom کــه بــا مشــارکت ،NTT بــا R&M

ــت. ــی اس ــب موفق ــت، ترکی ــده اس Group تقویت ش

ــن  ــه NTT در چندی ــه راهکارهــای ODF ب ــا ارائ R&M ب
ــات NTT را متوجــه  ــف، الزام ــکان طــی ســالیان مختل م
شــد؛ هــر پــروژه کمــی متفــاوت اســت، بااین حــال، منجــر 

ــود.  ــد می ش ــای جدی ــه چالش ه ب

ــکار  ــک راه ــا ی ــرای LON1، از R&M خواســته شــد ت ب
ــن  ــه MPO بی ــال LC ب ــه اتص ــه ب ــد ک ــه ده ODF ارائ
MMR و مشــتری )client( اجــازه دهــد. بــرای پایبنــدی 
بــه مفهــوم طراحــی NTT ازنظــر فنــاوری، راهــکار، 
ــول،  ــی محص ــی عموم ــتفاده و زیبایی شناس ــت اس قابلی
ــی  ــم طراح ــتیبانی تی ــا پش ــا ب ــی در بریتانی ــم مهندس تی
ســوییس در دفتــر مرکــزی، HD Combi ODF را بــرای 
راهــکار LC/MPO مجــدد طراحــی کردنــد و ظــرف شــش 
ــل  ــایت تبدی ــل در س ــه تحوی ــپت ب ــه آن را از کانس هفت

ــد. کردن

ــریع  ــش س ــان واکن ــت NTT و زم ــف درخواس ــه لط ب
محصــوالت             طیــف  اکنــون  شــرکت  ایــن   ،R&M
ODF LC/MPO جدیــدی دارد کــه عملکــرد بــاال، اتصــال 
فیبــر OS2/MM بــا چگالــی بــاال را در فضــای کوچــک، 
مدیریــت  تســهیل  بــرای  عالــی  پچ کــورد  مدیریــت 
کارآمــد، اجتنــاب از خرابــی و اســتقرار ســریع و کارآمــد 

بــرای مشــتریان NTT ارائــه می دهــد. 

 R&M Indigo ارتبــاط خــوب و روان بــا شــریک معتبــر
Telecom ســهم تعیین کننــده ای در دســت یابی ســریع 
بــه اهــداف پــروژه داشــت. به رغــم چالش هــای مربــوط 

ایــن مرکــزداده همچنیــن دارای آزمایشــگاه تجربــه 
ــط  ــط توس ــه فق ــت ک ــزی اس ــن چی ــت و ای ــاوری اس فن
NTT ارائــه می شــود و  باعــث می شــود کــه آن هــا 
خــود  زیرســاختی  ســرمایه گذاری  نباشــند  مجبــور 
ــت  ــامل امنی ــته ش ــات برجس ــد. موضوع ــام دهن را انج
بالک چیــن  فنــاوری  و  مصنوعــی  هــوش  ســایبری، 

ــت. اس

LINX نزدیک بودن به
خطــوط فیبــر نــوری، پلت فرم هــای اتصــال مولتــی 
ســرویس و کابل کشــی متقابــل بــرای اتصــاالت بــا 
ســرعت میلی ثانیــه بــه شــبکه جهانــی در دســترس 
ــنل  ــا پرس ــورت ب ــا مش ــوان ب ــن می ت ــتند. همچنی هس
ــه  ــرل از راه دور را ارائ ــات کنت ــص NTT ، خدم متخص

ــرد.  ک

 London1 بــه بیمــاری همه گیــر، امــکان راه انــدازی
در دســامبر 2020 وجــود داشــت. NTT LON1 یــک 
 NTT تیــم  بــرای  اعتبــاری  و  فوق العــاده  تســهیالت 
اســت. این یکــی از برجســته ترین پروژه هایــی اســت 

ــرد. ــذت ب ــارکت در آن ل ــه R&M از مش ک

ــا  ــری را ب ــف دیگ ــه عط ــون نقط ــرکت اکن ــن ش ــت. ای ــان اس ــات در جه ــدگان فناوری اطالع ــن ارائه دهن ــی از بزرگ تری NTT Ltd. یک

ــر  ــه براب ــا س ــت NTT را در بریتانی ــت. LON1  ظرفی ــرده اس ــاد ک ــد، ایج ــاح ش ــامبر 2020 افتت ــه در دس ــدن LON1( 1( ک ــزداده لن مرک
ــکار  ــد. راه ــا را ندارن ــورد تقاض ــرایط م ــتاجری ش ــد مس ــالح چن ــا به اصط ــت )multi_tenant( ی ــی تنن ــاختمان های مولت ــد. س می کن

ــد. ــا می کن ــوع ایف ــن موض ــم ای ــی در تفهی ــش مهم ــی R&M نق ــی سفارش کابل کش

موفقیت
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Netscale 72
Netscale 72 یــک محصــول پیشــرو در تراکــم بــاال بــا ســازگاری عالــی اســت و فضــای 
کافــی را بــرای جدیدتریــن ســری کانکتورهــای مینیاتــوری ارائــه می دهــد. ایــن محصــول 

باعــث افزایــش تراکــم پــورت تــا بــاالی 300 درصــد می شــود.

ــد  ــازار مشــخص می کن ــد در  ب ــور جدی ــوع کانکت ســه ن
ــی  ــش داد حت ــوان افزای ــوری را می ت ــال فیبرن ــه اتص ک
ایــن ســه     R&M اینچــی.  بیشــتر در رک هــای 19 
ــاال  ــم ب ــا تراک ــع ب ــرم توزی ــور را در پلت ف ــوع کانکت ن
ــک را  ــم پ ــن تراک ــد، بنابرای ــام می کن Netscale 72 ادغ

بیشــتر می کنــد.

نامیــده   MDC و   CS، SN پیشــرو  محصــوالت  ایــن 
می شــوند و  بــه کالس VSFF )فاکتــور فــرم بســیار 
ــس  ــوع داپلک ــرکت Senko ن ــد. ش ــق دارن ــک( تعل کوچ
 MDC را توســعه داده و کانکتــور SN و CS کانکتورهــای
 CS .ســاخته  شــده اســت US Conec نیــز توســط کمپانی
 Senko Nano به معنــی Corning Senko، SN مخفــف

و MDC مخفــف Mini Duplex Connector اســت.

فناوری آزمایش شده فرول
هــر دو محصــول کانکتــور Senko حــاوی فــرول 1.25 
ایــن باعــث  LC هســتند و  میلی متــری آزمایش شــده 
ــال  ــا این ح ــا ب ــود ام ــال می ش ــان در اتص ــاد اطمین ایج
 ،SN کانکتــور  در  هســتند.  باریک تــر  محفظه هــا 
فرول هــا برخــالف 6.5 میلی متــر در LC  فاصلــه 3.1 

دارنــد. میلی متــری 

ــور  ــک  بیشــتر از کانکت ــم پ ــور CS یک ســوم تراک کانکت
 CS  حتــی نســبت بــه SN ارائــه می دهــد و کانکتــور LC

ایــن بــدان معناســت کــه ماژول هــای توزیــع بــرای هــر 
ــزداده  ــد. مراک ــرار می گیرن ــک دراور ق ــرد در ی دو کارب
می تواننــد کابل کشــی ترانــک را در داخــل رک هــا و 
محفظه هــای موجــود تطبیــق دهنــد. تنهــا کاری کــه بایــد 
انجــام دهنــد ایــن اســت کــه ســینی های R&M را تغییــر 

داده یــا تکمیــل کننــد.

ارائــه  R&M همــه راهکارهــای معمولــی اتصــال را 
می دهــد: ســینی های MPO و LC، ســینی های اتصــال 

.MPO-to-LC ماژول هــای   ،LC و   MPO

بــا  را   ribbon کابل هــای  می تواننــد  تکنســین ها 
 MPO ــورت ــینی 12 پ ــک س ــر روی ی ــر 144 فیب حداکث
متصــل کننــد. loose tubes چنــد فیبــر، داکت هــای 
ــوان  ــای ribbon را می ت ــته و کابل ه ــی هس ــرو، مین میک

بــه ســینی های اســپالیس وصــل کــرد.

بــه  ســریع  انتقــال   Netscale 72 به این ترتیــب، 
می کنــد. تســهیل  را  شــبکه  جدیــد  نســل های 

معماری هــای  ایجــاد  بــرای  به ویــژه   Netscale 72
اســتفاده  ابــری  مراکــزداده  در  شــبکه ای  بــزرگ 
می شــود. محــدوده Netscale از R&M در حال حاضــر 
پورت هــای فیبــر نــوری بــا باالتریــن چگالــی صنعــت را 
ــام  ــا ادغ ــد و ب ــه می ده ــی ارائ ــای 19 اینچ در کابینت ه

آن  از  می تــوان  و  می کنــد  اشــغال  کمتــری  فضــای 
بــرای خاتمــه زنــی بــه 384 فیبــر در یــک واحــد ارتفــاع 

اســتفاده کــرد.
در مقایســه بــا کابل کشــی معمولــی LC/MPO ، بــا 
کانکتــور MDC می تــوان تراکــم فیبــر را ســه برابــر کــرد 
ــته بندی  ــاع رک بس ــت ارتف ــک یونی ــر را در ی و 432 فیب
ــه ازای  ــر ب ــچ شــامل هشــت فیب ــی پ ــوع مولت ــد. ن می کن

ــی اســت. هــر MDC چهارتای

 MPO ــای ــترش کاربرده ــال، گس ــم اتص ــش تراک افزای
ــازد.  ــن می س ــا MDC ممک ــا CS، SN ی ــاط ب را در ارتب
ــری  ــر جلوگی ــن ام ــروز از ای ــه ام ــا ب ــا ت ــود فض کمب
کــرده بــود زیــرا کانکتورهــای دوشــاخه فضــای زیــادی 

را اشــغال می کردنــد.

400G ایجاد مسیر به سوی
ــی  ــه اصل ــون وظیف ــاال، اکن ــم ب ــا تراک ــای ب در برنامه ه
اترنــت 400 گیگابیتــی  آماده ســازی شــبکه ها بــرای 
اســت. مراکــزداده بــزرگ به شــدت روی انتقــال بــه 
اتاق هــای  در  بیشــتر شــبکه  تراکــم  و   400G اترنــت 
ــد و  ــای بان ــه پهن ــریعا ب ــا س ــد. آن ه ــنتر می کنن دیتاس

کانال هــای انتقــال بیش تــری نیــاز دارنــد.
مزیــت کانکتورهــای مینیاتــوری: می تــوان آن هــا را 
ــاد  ــال ایج ــرای مث ــرد. ب ــل ک ــه وص ــورت جداگان به ص
 400G 4  تــاx100G پیونــد بیــن ســوییچ های مختلــف بــا
ــار  ــور VSFF، چه ــر دو کانکت ــا ه ــود. ب ــان تر می ش آس

آوانگاردهــای بــا چگالــی بــاال CS، SN و MDC، ایــن 
رقــم یک بــار دیگــر افزایــش خواهــد یافــت کــه یــک گام 

ــت. ــزداده اس ــرای مراک ــزرگ ب ب
جابه جایی ایمن

R&M در حــال گســترش دامنــه چگالــی بــاال فعلــی 
از پیــش نصب شــده بــرای  بــا پوشــش گردوغبــار 
آداپتورهــای LC Shuttered اســت. ایــن کاورهــا در 
صــورت اتصــال بــه بــرق به طــور خــودکار بــاز و 
بســته می شــوند و تکنســین ها می تواننــد به ســرعت 
ــد و  ــش می یاب ــی کاه ــر آلودگ ــد. خط ــچ کنن ــن پ و ایم

به نــدرت الزم می شــود فیبرهــا را تمیــز کنیــد.

تقسیم شــده  دارای کشــوهای   Netscale 72 پنل هــای 
ــز  ــه مجه ــور جداگان ــوان به ط ــایدها را می ت ــتند. س هس
ــای  ــی روی لینک ه ــد به راحت ــین ها می توانن ــرد. تکنس ک

کانــال در هــر مــاژول قابــل تنظیــم اســت و ایــن مســیر 
 )x 50G 8( 400 بــا پیکربنــدی 8 کانالــهG را بــرای اترنــت

ــد. ــوار می کن هم
پلت فرم انعطاف پذیر

پـلت فرم تـوزیع فـیبر نوری Netscale 72 به طـورمعمول 
 BASE12 و BASE8 از دو نـوع کابـل کشی نوری موازی

پشتیبانی می کند. 

ــد. کشــوی تقسیم شــده خطــر جــدا شــدن   تکــی کار کنن
لینک هــای جداگانــه در حیــن کار نصــب یــا آســیب 

ــاند. ــل می رس ــه حداق ــر را ب ــه فیب ــاندن ب رس

ــه تکنســین های شــبکه  ــل مناســب R&M ب ــت کاب مدیری
ــک  را  ــاال پ ــی ب ــن چگال ــا به طــور مطمئ ــد ت کمــک می کن
در ســمت پچ کــورد کنتــرل کننــد. مکانیســم آزادســازی 
ســریع R&M کار بــا تراکــم اتصــال بــاال را ســاده 

می کنــد.

اخبار
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در Bernese Oberland کــه در مجــاورت بــا Eiger، Mönch و Jungfrau قــرار دارد، زیرســاخت های گردشــگری 
بــه شــیوه ای قابل توجــه بــا تله کوهــی )V-Cableway(  جدیــد مدرنیــزه شــده اســت.

آخریــن فناوری هــا ماننــد ALL-IP، IoT، PoE، WLAN، 5G و دیجیتــال ســاینیج )signage( از دســامبر 2020 در 
ــد. ــتفاده قرارگرفته ان ــورد اس ــایت م س

برترین تکنولوژی

بــار دیگــر  و  برگزیدیــم  را  » مــا فنــاوری آزمایش شــده 
ــه  ــا دفترچ ــو R&M ب ــم. الگ ــاب کردی ــوالت R&M را انتخ محص

ــت.« ــرده اس ــت ک ــود را ثاب ــتری ارزش خ ــای مش راهنم
Urs Siegenthaler، CIO، Jungfraubahnen Management AG

Jungfraujoch برترین در اروپا.
ــکوه  ــا ش ــه ب ــا پس زمین ــت ب ــه  ای اس  Jungfrau منطق
دارای  کــه   ،Jungfrau و   Eiger Mönchقله هــای
اســکی،  شــیب دار  پیســت های  طبیعــی،  یخچال هــای 
و  کوهســتانی  راه آهن هــای  پیــاده روی،  مســیرهای 
قلــب  در  کــه  مقاصــدی  ایــن  می باشــد:  تله کابیــن 
ــش از  ــرای بی ــد ب ــرار دارن ــوییس ق ــپ س ــای آل کوه ه
ــان،  100 ســال از سراســر جهــان مســافران، ماجراجوی
ــرده  ــذب ک ــود ج ــدان را به خ ــتان و هنرمن ورزش دوس

ــت. اس

مرتفع تریــن  بــا  به تنهایــی   Jungfraujoch منطقــه 
یک میلیــون  ســاالنه  جهــان،  راه آهــن  ایســتگاه 
ــروز  ــه ام ــا ب ــد. ت ــذب می کن ــود ج ــده را به خ بازدیدکنن
بــرای رســیدن بــه باالتریــن نقطــه اروپــا مجبــور بودیــد 
زمــان زیــادی را صــرف کنیــد و گاهــی اوقــات بایــد از 

ــن  ــفر در راه آه ــد. س ــی رزرو می کردی ــک صندل ــل ی قب
 Kleine Scheidegg طریــق  از  کوهســتانی  تاریخــی 
ــریع تر  ــه س ــک گزین ــون، ی ــا اکن ــت ام ــوب و آرام اس خ

وجــود دارد.

47 دقیقه سریع تر
ــه  ــی ک ــرد، زمان ــر ک ــامبر 2020 تغیی ــز در دس همه چی
 Jungfraubahnen ــط ــه توس ــد ک Eiger Express جدی
ــید و  ــرداری رس ــه بهره ب ــه ب ــق برنام ــد طب اداره می ش
ــد.  ــاه می کن ــه کوت ــا را 47 دقیق ــه اروپ ــه قل ــن ســفر ب ای
ســفر از ترمینــال گرینــدل والــد تــا یخچــال Eiger اکنــون 

ــد. ــول می کش ــه ط ــط 15 دقیق فق

در  برتــر  و  جدیــد  تله کابیــن   Eiger Express
ــرعت  ــا س ــن ب ــن تله کابی ــت. ای ــپ اس ــته کوه های آل رش
ــد در  ــال جدی ــه از ترمین ــر در ثانی ــت مت ــابقه هش بی س
 Eiger Glacier ــتانی ــتگاه کوهس ــا ایس ــد ت ــدل وال گرین
حرکــت می کنــد. ایــن زمیــن مســطح میانــی جایــی اســت 
کــه مســافران در صــورت تمایــل می تواننــد بــه راه آهــن 

Jungfrau متصــل شــوند.

  Eiger ــمالی ــانه ای ش ــه افس ــداد جبه ــیر، در امت در مس
می تــوان ماننــد یــک عقــاب اوج گرفــت. کابین هــای تمــام 
ــای  ــوع، صندلی ه ــه مطب ــک دارای WLAN، تهوی اتوماتی
گــرم شــونده، پنجره هــای پانورامــا گــرم شــونده و 

ــک خــودروی اســپرت هســتند. دارای طراحــی ی

R&M دلیل انتخاب
_ سیستم کابل کشی در کاربرد جهانی

_ دارای نمونه کارهای مناسب برای مشتری
_ کتابچه راهنمای مشتری خاص برای همه طرفین

_ اعتماد و ارتباط قابل اطمینان
_ پاسخ گویی سریع و منعطف در پروژه

_ لجستیک در شرایط سخت

R&Mدفترچه راهنمای
در طــول پــروژه، Jungfraubahnen همان طــور کــه 
الزم بــود برنامه هــا را بهینــه کــرد. به عنــوان  مثــال دو 
ــرای  ــود، ب ــده ب ــزی  ش ــه برنامه ری ــتر از آن چ ــر بیش براب
ترمینــال در گرینــدل والــد، نقــاط دسترســی WLAN و 
بــود.  بیشــتر موردنیــاز  100 صفحه نمایــش دیجیتالــی 
بــه   R&M و  نصب کننــدگان  شــبکه،  برنامه ریــزان 
ــور  ــان به ط ــر زم ــتند در ه ــک توانس ــکاری نزدی ــف هم لط

انعطاف پذیــر واکنــش نشــان دهنــد.

تعیین کننــده  عامــل  یــک   R&M راهنمــای  کتابچــه 
بــرای موفقیــت بــود: ایــن اجنــاس را بــرای کابل کشــی 
ســاختاریافته Jungfraubahnen مشــخص و اســتاندارد 
می کنــد. نگاهــی ســریع بــه ایــن دفترچــه راهنمــا تنهــا 
چیــزی اســت کــه بــرای شناســایی و ســفارش محصــوالت 
مناســب الزم اســت. ایــن راهنمــا همچنیــن نحــوه سیم کشــی 
ــد در  ــه بای ــه را ک ــای Cat.6A EL R&M و آن چ ماژول ه
پذیــرش رســمی در نظــر  بــرای  اندازه گیری هــا  طــول 
وقت گیــر  مراحــل  کار  ایــن  و  می دهــد  نشــان  گرفــت، 
ــد. ــذف می کن ــازی کار را ح ــفارش و آماده س ــی، س ارزیاب

Urs Siegenthaler مدیــر IT در Jungfraubahnen و 
 elektroplan Buchs & Grossen از Bruno Perren
ــای  ــه راهنم ــا دفترچ ــو R&M ب ــد: »الگ ــد می کنن AG تایی

مشــتری ارزش خــود را ثابــت کــرده اســت.«
Urs Siegenthaler: »دفترچــه راهنمــای کاربــر تضمیــن 
ــد کــه از یــک جنــس در همه جــا اســتفاده می شــود.«  می کن
برونــو پــرن می افزایــد: »تیــم مــا از استانداردســازی ســود 
ــد.«  ــتفاده می ش ــر روز اس ــا ه ــا تقریب ــه راهنم ــرد. کتابچ ب
ــدیدتری  ــزی ش ــه برنامه ری ــاز ب ــاخت PoE نی ــط زیرس فق
بــرای محاســبه دقیــق مــکان ســوییچ ها و تــوان الکتریکــی 

داشــت.

موفقیت
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» همــه همــکاران انعطاف پذیــری باالیــى از خــود نشــان دادنــد 
ــد.« ــام دادن ــاده ای انج و کار فوق الع

elektroplan Buchs & Grossen AG ،مدیر پروژه ،Bruno Perren

تامیــن  غلتک هــا  داخــل  ژنراتورهــای  توســط  بــرق 
 international iF Forum Design می شــود. در رقابــت
ــرد  ــا« و »عملک ــت بی انته ــرای »ظراف ــزه Red Dot ب جای
ــت. ــق گرف ــای Eiger Express تعل ــه کابین ه ــر« ب بی نظی

ــل  ــا قاب ــه زوای ــرل GPS هم ــا کنت ــش ب ــه  نمای دو صفح
 مشــاهده بیــرون کابیــن را بــه مســافران به صــورت 
ــک  ــدرن ی ــات م ــاوری اطالع ــد. فن ــان می ده ــده نش زن
تله کابیــن اضافــه می کنــد و  بــه  بخــش مجــازی را 
ــا کابین هــای Eiger Express را بــه یــک تجربــه  ســفر ب

چندرســانه ای تبدیــل می کنــد.

دیجیتالی شدن در گردشگری
شــرکت راه آهــن Jungfraubahnen همچنیــن جهــش 
ــی  ــگری دیجیتال ــات گردش ــمت عملی ــی را به س کوانتوم
بــه شــیوه ای  کوهســتانی  و  دره ای  ایســتگاه های  در 
حال حاضــر  در  داد.  انجــام  چشــم گیر  بســیار 
فناوری هایــی کــه تمــام نیازهــا را برطــرف می کننــد 
در ترمینــال پیشــرفته در گریندل والــد معــروف بــه 
»بهتریــن ترمینــال در آلــپ« و یخچال هــای طبیعــی 
Eiger اســتفاده می شــوند. بــر ایــن اســاس سیســتم 
ــرای Jungfraubahnen از  کابل کشــی R&Mfreenet، ب

مــوارد زیــر اســتفاده می کنــد:
:ALL-IP راهکار

 LAN و Ethernet/IP فناوری هــای ســاختمانی از طریــق
ارتبــاط برقــرار می کننــد و این گونــه ســاختمان های 
ــد.  ــود می آین ــیا )IoT( به وج ــت اش ــا اینترن ــمند ب هوش
پروتکل هــای  بــا  ســاختمان  اتوماســیون  مزیــت: 
ــاده  ــاختمان را س ــت س ــده مدیری ــال استانداردش دیجیت

می کنــد.

راهــکار PoE: شــبکه داده بــرق تجهیــزات ترمینــال ماننــد 
 Power( قفــل  سیســتم های  و  آنتن هــا  دوربین هــا، 
ــوع  ــک ن ــت: ی ــد. مزی ــن می کن over Ethernet( را تامی

کابل کشــی بــرای همه چیــز.

ســطوح  دیجیتالــی(:  )تابلوهــای   Digital signage
 LAN ــق ــده از طری نمایشــگر اطالعــات را به صــورت زن
دریافــت می کننــد. مزیــت: جریــان بازدیدکننــدگان را 
می تــوان به صــورت متمرکــز، موقــت و متناســب بــا 

ــرد. ــت ک ــا مدیری تقاض

ــی  ــال، دسترس ــی در ترمین ــه دسترس WLAN: 250 نقط
مزیــت:  می کنــد.  تضمیــن  را  شــبکه  بــه  یکپارچــه 
میهمانــان می تواننــد در همه جــا به صــورت رایــگان 
ــی  ــت دسترس ــه اینترن ــود ب ــمند خ ــی های هوش درگوش

ــند. ــته باش داش
5G: زیرســاخت شــبکه 5G آمــاده اســت. در حال حاضــر 

هیچ چیــز مانــع ســیگنال ُپرســرعت نمی شــود.

برترین تکنولوژی ها
 Jungfraubahnen راه آهــن ،Jungfraujoch تــا Grindelwald از

ــور: ــال به منظ ــاوری دیجیت ــتفاده از فن اس

_ سوارشدن خودکار
_ تابلوهای دیجیتال، تابلوهای راهنما

_ اطالعات سرگرمی، اطالعات در مورد پیست ها
_ ارتباطات کابین

_ کنترل دسترسی
_ مدیریت گذرگاه اسکی

_ دستگاه های فروش بلیت، صندوق فروش
_ دوربین مداربسته

_ دسترسی به اینترنت
_ اتوماسیون ساختمان

_ تلفن، رادیو کمپانی
_ پوشش 4G/5G داخلی

شرکای پروژه

_ مالک سازه و کاربر نهایی:
Jungfraubahnen AG

_ برنامه ریزی برق/مدیریت پروژه:
elektroplan Buchs & Grossen AG, Frutigen 

:Grindelwald نصب ترمینال پایه _
Frey + Cie, Interlaken

:Eiger نصب ایستگاه یخچال _
Elektro Hunziker, Thun

:Männlichen نصب و راه اندازی کابل کشی _
 ,Consortium: Aeschimann Elektro AG

 Wilderswil; Elektro Seiler, Bönigen; Elektro Wyler AG,

Interlaken

 Jürg Gerber, R&M; Peter Meier, R&M; Bruno:بــه راســت از چــپ 
 Perren, Project Manager, elektroplan Buchs & Grossen AG; Urs

.Siegenthaler, CIO, Jungfraubahnen Management AG

:Eiger Express حقایقی درباره ی
_ ترمینال  Grindelwald 943 متر
_ ایستگاه یخچالEiger 2320 متر

_ اختالف ارتفاع 1385 متر
_ فاصله 6483 متر

_ مدت زمان سفر 15 دقیقه
VIP 44 کابین، یک کابین_

_ ظرفیت 2200 مسافر در ساعت
_ زمان ساخت 908 روز

_ اولیــن تله کابینــی کــه عملیــات مســافربری و باربــری تمــام 
 اتوماتیــک را ترکیــب کــرد

برترین عملکرد در یک پروژه ی عظیم 
و   Eiger، Mönch پروژه هــای  کــه  شــرکتی  هــر 
Jungfrau را بــر عهــده بگیــرد بایــد بهتریــن عملکــرد را 
ارائــه دهــد و ایــن چیــزی اســت کــه بــار دیگــر توســط 
پــروژه ی چنــد نســلی V-Cableway کــه نــام کلــی پروژه 
اســت، تاییــد شــده اســت. هیچ کــدام قــرار نبــود به دلیــل 
توفــان، بــرف، یخ بنــدان یــا شــیوع بیمــاری همه گیــر کار 
ــزی  ــود کــه بُتن ری ــی ب ــد. زمان های خــود را متوقــف کنن
24ســاعته  شــیفت های  در  هفتــه  روز  شــش  در 
بــه  لجســتیک  و  می شــد  انجــام   Eiger یخچــال  در 
ــاز داشــت. ــق متقاطــع در 48 ســاعت نی ــدی دقی زمان بن

 Eiger Express ساخت وســاز،  روز   908 از  پــس 
بــه  برنامه ریزی شــده  زمــان  از  زودتــر  هفتــه  یــک 
جدیــد  کابل کشــی  پیش ازایــن،  رســید.  بهره بــرداری 
یــک  به عنــوان  ترمینــال  از  بخشــی  و   Männlichen

مرکــز ســیار تکمیل شــده بــود.

 470 حــدود   Jungfraubahnen راه آهــن  شــرکت 
 V-Cableway پــروژه  در  ســوییس  فرانــک  میلیــون 
آینــده  بــزرگ  پــروژه  ایــن  کــرد.  ســرمایه گذاری 
حتــی  می کنــد.  تضمیــن  را  منطقــه  در  گردشــگری 
و   Eiger، Mönch کمپانی هــای  دیجیتــال  عصــر  در 
ــند. ــتاق باش ــان مش ــر مهمان ــد منتظ Jungfrau می توانن

V-Cableway نشــان می دهــد کــه می تــوان  پــروژه 
شــبکه ها را حتــی در شــرایط ســخت به صــورت همــوار 
نصــب کــرد و پیش نیازهــای تحقــق ایــن امــر، شــناخت 
ــاط روان و  ــروژه، اشــتیاق و ارتب ــا پ ــر ب تیم هــای درگی

کارآمــد آن هــا اســت.

موفقیت



 CONNECTIONS 61 |  1401 CONNECTIONS 61 |  1401 www.LavaErtebat.comwww.LavaErtebat.com 1617

آلمــان  FTTH در  بانــد  پهنــای  گســترش شــبکه های 
ــرفت  ــد پیش ــا می توان ــت ام ــرفت اس ــال پیش ــز در ح نی
ســریع تری داشــته باشــد. بســیاری از اپراتورهــای 
داشــتن  از  عمومــی  خدمــات  و  منطقــه ای  شــبکه 

راهکارهــای کارآمدتــر خوشــحال خواهنــد شــد. 
ــتریان  ــن، مش ــش  از ای ــرد. پی ــان می ب ــاختن PoP زم س
بایــد تمــام جزییــات، لیســت قطعــات، تامین کننــدگان 
و مونتــاژ را خودشــان هماهنــگ می کردنــد و  بایــد 
پچ پنل هــا،  رک هــا،  کانال هــا،  لوله هــا،  ســلول ها،  از 
کابل هــای فیبرنــوری و اتصــال مراقبــت می کردنــد. 
آن هــا همچنیــن بایــد در مــورد شــرایط اســتاتیک و 
آب وهوایــی و همچنیــن اســتانداردهایی کــه بایــد در نظــر 

ــند. ــته باش ــات داش ــوند، اطالع ــه ش گرفت

 )flat-bed( توســط تریلــر فلــت بــد turnkey ســلول های
ــا  ــپس ب ــوند و س ــل می ش ــاز منتق ــل ساخت وس ــه مح ب
کمــک جرثقیــل بلنــد شــده و در محــل تعریف شــده تــراز 
ــه شــرایط،  ــد در محــل، بســته ب ــن فرآین می شــوند و ای
ــه طــول می کشــد. پــس از موقعیت یابــی  حــدود 30 دقیق
فقــط  ساخت وســاز  شــرکت های   ،PoP موفقیت آمیــز 
ــن  ــه ورودی را از زمی ــای لول ــا و کابل ه ــد مهاربنده بای
ــی،  ــد شــرکت های مخابرات ــد و بع بکشــند و متصــل کنن

همه چیــز  می تــوان   R&M دســت  در   PoP کلیــد  بــا 
را به یک بــاره بــه یــک تامین کننــده واحــد ســپرد و 

ــت. ــکار اس ــک هم ــک PoP ی ــول آن  ی فرم

دوازده قدم تا رسیدن به هدف
ســاده  فرآینــد  یــک  در  را   PoP ایســتگاه های   R&M
ــاوران  ــا مش ــه ب ــن جلس ــد. در اولی ــزی می کن برنامه ری
R&M یــک پیش نویــس بــه مشــتری داده می شــود و 
طبــق برنامــه ی دوازده مرحلــه جداگانــه بــه هزینه یابــی، 
چیدمــان، لیســت قطعــات، جــدول زمانــی، گســترش 
رســیدگی  محــل  در  مونتــاژ  و  تــدارکات  ســلول ها، 

می شــود.

فنــاوری شــبکه فعــال خــود را نصــب می کننــد و پــس  از 
ایــن مراحــل، هــاب می توانــد راه انــدازی شــود.

ســازمان بــازار R&M آلمــان در حــال برنامه ریــزی 
بــرای رســیدن بــه دسترســی ســریع تر در آینــده اســت 
ــان از  ــرای اطمین ــل PoP ب ــازی داخ ــن استانداردس و ای
ــالوه  ــت. ع ــده اس ــر گرفته ش ــریع در نظ ــی س دسترس
بــر آن ســایر نیازهــای مشــتری نیــز بایــد پوشــش 

توســط  کــه  اســت   PoP ایســتگاه های  دارای   R&M
ــان  ــی در آلم ــاخته بُتن ــات پیش س ــازنده قطع ــن س چندی
ــت.  ــترش یافته اس ــد و گس ــایه تولی ــورهای همس و کش
شــرکای دیگــر در فنــاوری سیســتم تهویــه، کنتــرل 
دسترســی و رک هــای 19 اینچــی مشــارکت دارنــد. 
ــتم های  ــر سیس ــی ب ــیو مبتن ــوری پس ــزات فیبرن تجهی
مــاژوالر FTTH R&M، R&Mfoxs و PRIME هســتند 
ــک  ــر را در ی ــا 32256 فیب ــوان ت ــب آن می ت ــه به موج ک

کــرد. PoP خاتمه زنــی 

ــن  ــه R&M همچنی ــت ک ــل اس ــن دلی ــود: به همی داده ش
ــه مهندســی عمــران و  ــرای ارائ ــزی ب در حــال برنامه ری

ــت. ــده اس ــل در آین ــدازی کام راه ان

»یــک شــبکه، یــک نقطــه حضــور ) PoP(، یــک همــکار.« ایــن فرمــول جدیــد موفقیــت بــرای گســترش ســریع شــبکه های 
FTTH اســت. ســازمان بــازار R&M در آلمــان مفهــوم و راهــکار را بــرای ایــن بــازار ایجــاد کــرده اســت.

 ،PoP یک مرکز
یـک هـمکـار

PRIME ODF محصول کلیدی
در  را  باالیــی  بســیار  بســته بندی  تراکــم   PRIME ODF

ایســتگاه های   R&M امکان پذیــر می کنــد.   PoP ایســتگاه های 
PoP کلیــد در دســت شــبکه های FTTH را بــه کل تجهیــزات 

فیبرنــوری پســیو و رک هــا بــرای فنــاوری اکتیــو مجهــز 
می کنــد. ســلول ها در ســه ســایز اســتاندارد از 9 تــا 18 
ــوارد  ــد م ــلول ها می توانن ــن س ــتند. ای ــود هس ــع موج مترمرب

ــد: ــای دهن ــود ج ــر را در خ زی

PRIME و/ یا  ODF،R&Mfoxs 2 تا 6 عدد _
overlength پچ کورد و مدیریت _

_ بسته به پیکربندی 4608 تا 32256 فیبر
_ تا 174 عدد اسپلیتر قابل پچ

_ 2 تا 4 عدد رک های اکتیو، در سایز 19 اینچ 46 یونیت

از  لــزوم  صــورت  در   R&M PRIME ODFهــای  همچنیــن 
مدیریــت تــک فیبــر پشــتیبانی می کننــد )نســخه جداگانــه 
به عنــوان PRIME-SCM( و ایــن بــه تامین کننــدگان FTTH در 
برنامه ریــزی آزادی بیشــتری می دهــد. اول از هــر چیــز، 
آن هــا جعبه هــای توزیــع اصلــی را مطابــق بــا نیازهــای 

چرا R&M؟
عــالوه بــر پکیــج کامــل، R&M عوامــل موفقیــت دیگــری 
را ارائــه می دهــد کــه امــکان تولیــد پروژه هــای بیشــتر و 
ــم  ــان فراه ــر آلم ــتگاه های PoP در سراس ــا ایس ــتری را ب بیش

. می کنــد

ــر،  ــا به عبارت دیگ ــت و ی ــرعت اس ــا س ــدی در این ج ــه کلی نکت
ــار  ــاص در اختی ــروژه خ ــک پ ــد ی ــرعتی می توان ــه س ــا چ ب
مشــتری قــرار گیــرد. ایــن اطالعــات در یــک کتابچــه راهنمــای 
ارائه شــده اســت و  CAD سفارشــی  بــا نقشــه های  دقیــق 
ــه  ــان مرحل ــه از هم ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــتریان ای ــه مش ب
ــدا در محــل ساخت وســاز  ــه بع ــکاری ک ــا راه ــزی ب برنامه ری

ــوند. ــنا ش ــد، آش ــدا می کنن پی

ــروژه  ــت پ ــص مدیری ــت، تخص ــل موفقی ــر از عوام ــی دیگ یک
ــرا  ــه فــروش اســت، زی ــا خدمــات در زمین ــب ب R&M در ترکی

بــرای عملکــرد  اولیــه مشــتری همیشــه  یــک پرس وجــو 
ــه  ــت ک ــن اس ــدف ای ــت. ه ــب نیس ــتگاه PoP مناس ــه ایس بهین
ــده و  ــق اقتباس ش ــتگاه PoP دقی ــک ایس ــتری ی ــر مش ــرای ه ب
خــاص اجــرا شــود و ایــن همچنیــن شــامل ارائــه یــک راهــکار 
ــز  ــری نی ــروژه پی گی ــتیبانی پ ــت. پش ــد اس ــن کارآم جایگزی
جــزو جدایی ناپذیــر راهــکار R&M اســت. پــس از فــروش 
موفقیت آمیــز یــک ایســتگاه PoP، هنــوز مراحــل زیــادی بــرای 
ــم  ــده تی ــر عه ــن مســئولیت ب ــردن وجــود دارد و  ای ــال ک دنب
ــد  ــی تولی ــروع واقع ــل از ش ــت. قب ــروژه R&M اس ــت پ مدیری
کار،  تحویــل  برنامه هــای  شــوند،  آمــاده  بایــد  نقشــه ها 
کارهــای مهندســی عمــران، و ایســتگاه های جرثقیــل دارای 

برنامه ریــزی، هماهنــگ و اجــرا شــوند. 

آلمــان  در   R&M بــازار  ســازمان   ،2020 ســال  اوایــل  از 
ــاد  ــدد ایج ــع متع ــای مرج ــا پروژه ه ــترده ای را ب ــش گس دان
ــزی و اجــرای  ــزوده را در برنامه ری ــه ارزش اف کــرده اســت ک

آینــده تضمیــن می کنــد. پروژه هــای 

ــادر  ــا ق ــد آن ه ــد و  بع ــدی می کنن ــل پیکربن ــود در مح موج
ــت  ــاس پرداخ ــر اس ــد را ب ــای بان ــات پهن ــود خدم ــد ب خواهن
بــه میــزان رشــد، تــراز کننــد. PRIME ODF درجــه باالیــی 
و   P2P شــبکه های  راه انــدازی  امــکان  و  انعطاف پذیــری  از 
ــه می دهــد. تکنولوژی هــای  همچنیــن شــبکه های GPON را ارائ
پهنــای بانــد به همیــن ســادگی قابــل پیاده ســازی هســتند.

PRIME یــک پلت فــرم توزیــع بــا چگالــی بــاال اســت کــه 

و  تطبیــق  مونتــاژ،  جداگانــه  بلوک هــای  ماننــد  می توانــد 
 PRIME ماژول هــای  یابــد. در حداکثــر ظرفیــت،  گســترش 
می تواننــد تــا 5376 فیبــر نــوری را در یــک ODF متصــل کننــد 
ــت.  ــازار FTTH اس ــد در ب ــتانداردهای جدی ــن اس ــن تعیی و ای
ایســتگاه های PoP زیرزمین هــای ســاختمان، توزیع کننــدگان 
اصلــی، دفاتــر مرکــزی و همچنیــن خانه هــای چندمنظــوره در 
ــه از  ــتند ک ــی هس ــه مکان های ــی PoP( ازجمل ــاز )مین ــای ب فض

اســتفاده می شــود.  PRIME ODF

R&M آلمــان در حــال تحویــل دادن ســلول های PoP بــا تریلرهــای 
ــه محــل اســتقرار. ایــن ســلول ها حــاوی همه چیزهایــی  ــد ب ــت ب فل
راه انــدازی  و  کابل کشــی  بــرای  شــبکه  اپراتورهــای  کــه 
ــث  ــن باع ــتند. ای ــد، هس ــاز دارن ــود نی ــبکه های FO خ ــای ش ُنوده
می شــود.  محــل  در  نصــب  و  ســاخت  کار  در  صرفه جویــی 

می کننــد. پیشــرفت  ســریع تر   FTTH پروژه هــای  بنابرایــن 

اخبار
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جدیــد  کاربــردی  امکانــات  بــا   PoE بــرای  تقاضــا 
)به عنوان مثــال در ســاختمان های هوشــمند( در حــال 
افزایــش اســت. بــرای کارکــرد دســتگاه های اتوماســیون 
ــک  ــا ی ــای دیت ــق کابل ه ــرق از طری ــن ب ســاختمان، تامی

ــت. ــده آل اس ــرد ای کارب
ــت  ــماری از اینترن ــال بی ش ــتگاه های ترمین ــروزه دس ام
اشــیا )IoT(، سنســورهای اتــاق، دوربین هــای IP و نقــاط 
PoE تغذیــه شــوند.  دسترســی می تواننــد از طریــق 
قابل کنتــرل  و   PoE باقابلیــت   LED چراغ هــای  حتــی 
توســط LAN )نــور متصــل( به طــور فزاینــده ای محبــوب 
ــد  ــر IP در تولی می شــوند. همچنیــن شــبکه های مبتنــی ب

ــه PoE متکــی اســت. صنعــت 4.0 ب

کابل ها می توانند داغ شوند
ــوند.  ــرم ش ــا گ ــود کابل ه ــث می ش ــه اول: 4PPoE باع نکت
هــر چــه تــوان انتقالــی بیشــتر باشــد به دنبــال آن 
گرمــای بیشــتری تولیــد می شــود. تعــدادی معیــار 
ــد  ــزی و نصــب شــبکه بای ــگام برنامه ری ــه هن هســتند ک
ــدازه  در نظــر گرفتــه شــوند: نــوع کابــل، قطــر کابــل، ان
ــاالت. ــول اتص ــل، ط ــای کاب ــای داکت ه ــته، ویژگی ه بس
و  باشــید  داشــته  مناســبی  کابل کشــی  نقشــه  اگــر 
محصــوالت مناســب را بــرای آن انتخــاب کنیــد، سیســتم 
ــل  ــری را تحم ــای باالت ــد دماه ــما می توان ــی ش کابل کش
ــما  ــه ش ــی از R&M ب ــاب PoE محصول ــد. ماشین حس کن
کمــک می کنــد تــا راهــکار مناســب را پیــدا کنیــد. یکــی از 
ــای  ــی لینک ه ــگیرانه، نقشه کش ــات پیش ــن اقدام مهم تری
ــد،  ــر باش ــل کوتاه ت ــک کاب ــه لین ــت. هرچ ــر اس کوتاه ت
ــال  ــول انتق ــری در ط ــف کم ت ــا و تضعی ــت، گرم مقاوم

ــرد. ــورت می گی ــا ص داده ه

فرسایش جرقه ای را در نظر بگیرید
اتصــال  یــک  هنگامی کــه  کانکتورهــا.  دوم:  نکتــه 
درحالی کــه در آن جریــان وجــود دارد قطــع شــود، 
ــه  ــد ب ــه می توان ــه ایجــاد می شــود. فرســایش جرق جرق
اتصال هــای فنــر در آداپتورهــا آســیب برســاند. هرچــه 

ــت.  ــتر اس ــر بیش ــد، خط ــتر باش ــی بیش ــوان انتقال ت

ــه ای  ــد به گون ــد بای دســتورالعمل های ساخت وســاز جدی
 CO2 باشــند کــه باعــث کاهــش مصــرف بــرق و انتشــار
ــه ایــن اهــداف  ــد بــه دســت یابی ب شــوند و PoE می توان

تعریف شــده کمــک کنــد.

Four-pair PoE استاندارد می شود
آخریــن نســل PoE بــرق را از طریــق هــر چهــار جفــت 
 )4PPoE( داده  کابــل   )twisted pairs( پیچ خــورده 
ــاژ 90 وات  ــل از PoE در ولت ــن نس ــد. ای ــال می کن ارس
ــدرت  ــی ق ــر بیشــتر از اســتاندارد قبل ــرق را ســه براب ب
الکتریکــی و بیــش از شــش برابــر اســتاندارد PoE اصلــی 

ارائــه می دهــد.

ــه  ــرد ب ــرار می گی ــر ق ــت تاثی ــک RJ45 تح ــا ج ــه آی این ک
ــتگی دارد.  ــاس آن بس ــی تم ــی و طراح ــاختار مکانیک س
ــول در  ــاب محص ــگام انتخ ــد در هن ــا بای ــن ویژگی ه ای
نظــر گرفتــه شــود و محصــول بــر اســاس آن مشــخص 

شــود.

تکنیک اتصال را در نظر بگیرید
نکتــه ســوم: تکنیــک اتصــال و کیفیــت انتقال دهنــده 
ــر به ســزایی داشــته باشــد.  ــد تاثی ــز می توان ســیگنال نی
در مــواردی کــه جریــان شــدید باشــد، اتصــال به مــرور 
ــگام انتخــاب  ــل هن ــن دلی ــان خــراب می شــود. به همی زم
محصــول بایــد مزایــا و معایــب دو فنــاوری سیم کشــی 

رایــج را در نظــر گرفــت.

در  می شــود  اســتفاده  پچ کــورد  در  اغلــب  کــه   IPC

ــدن  ــه ش ــورت کهن ــت. درص ــدار اس ــدت ناپای طوالنی م
ــن  ــال ممک ــل، اتص ــت کاب ــه ی حرک ــا در نتیج ــواد ی م
اســت ُسســت شــود. مقاومــت تمــاس بیــن قالــب تمــاس 
ــراه آن  ــد و به هم ــش می یاب ــده افزای ــته ش ــیم رش و س
خطــر ایجــاد گرمــا و از بیــن رفتــن تمــاس در کانکتــور 

افزایــش می یابــد.

 PoE یک پیشرو در R&M
Power over Ethernet  یــا )PoE( انتظــارات بســیاری را ایجاد 

می کنــد. ایــن فنــاوری باعــث گشــایش ســاختمان های 
 PoE ــعه ــد. R&M  در توس ــمند و Industry 4.0 می باش هوش
ــی  ــاوری سیم کش ــگام فن ــوان پیش ــص دارد و به عن تخص
IDC، اســتانداردهای جدیــدی را در ایــن زمینــه نیــز تعییــن 

می کنــد. موقعیــت ایــن شــرکت به عنــوان یــک پیشــرو  
فنــاوری در حــوزه PoE به طــور مــداوم در حــال گســترش 
اســت و ایــن موضــوع بــا فعالیت هــای مختلــف ســال 

2021 تاییــد شــده اســت:
ــده، ورودی  ــبه گر PoE اصالح ش ــبه گر PoE: محاس _ محاس
ــق  ــا را مطاب ــن داده ه ــل و همچنی ــته های کاب ــدازه دس ان
ــاده  ــتانداردهای ISO/IEC 14763-2 و EN 50174-2 س ــا اس ب

می کنــد.
_ نمایشــگر: ابــزار جدیــدی کــه تولیــد گرمــا را در کابل هــا 
R&M از آن  PoE نشــان می دهــد و  از  هنــگام اســتفاده 

ــد. ــتفاده می کن ــی اس ــداف آموزش ــرای اه ب
_ نمایشــگر PoE: R&M یــک نمایشــگر PoE ایجــاد کــرده 
ــه  ــای کابل کشــی ب ــا پیونده ــد آی ــه نشــان می ده اســت ک

ــر. ــا خی ــز هســتند ی PoE مجه

_ کابل هــای ویــژه: R&M در حــال معرفــی برنامه هــای 
کابــل نصــب ویــژه بــا قطــر ســیم باالتــر و دارای مقاومــت 

بهتــر در برابــر افزایــش دمــا هســت.

PoE پرقــدرت عواقــب قابل توجهــی بــرای کابل کشــی 
ســاخت یافته دارد. کاربــران بایــد خونســردی خــود 
وارد  دقیــق  برنامه ریــزی  بــدون  و  کننــد  حفــظ  را 
ورودی  بایــد  کاربــران  نشــوند.   PoE برنامه هــای 
و  ناگهانــی  به طــور  و  نگه دارنــد  خنــک  را  کابل هــا 
 PoE برنامه هــای  وارد  دقیــق  برنامه ریــزی  بــدون 
ــه  ــد ک ــود دارن ــط وج ــار و ضواب ــدادی معی ــوند. تع نش
ــگام انتخــاب کابل کشــی در نظــر گرفتــه شــود. ــد هن بای

ــا ســال 2027 دو  ــازار شــبکه ، تعــداد پورت هــای PoE ت ــق مشــاهدات انجام شــده در ب ــق اســت. طب  PoE در حــال رون
برابــر خواهــد شــد. دســتگاه های جدیــد باقابلیــت PoE بــرای شــبکه های محلــی )LAN(، صنعــت و اتوماســیون ســاختمان 
تقریبــا روزانــه وارد بــازار می شــوند، به همیــن دلیــل اســت کــه در حــال حاضــر توجــه بــه کابل کشــی درســت و مناســب 

اهمیــت بیشــتری دارد در غیــر این صــورت اجــزای کابل کشــی ممکــن اســت به طــور خطرناکــی داغ شــوند.

PoE : همراه با یک ورودی خنک برای کابل های خنک

ترندها
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عایــق جابه جایــی اتصــال )IDC(: کیفیــت تمــاس دائمــی 
باالیــی را در طــول کل عمــر محصــول تضمیــن می کنــد. 
ــیم ها را  ــته س ــکل رش ــی ش ــه چنگال ــک تیغ در IDC، ی
محکــم نگــه مــی دارد. تیغــه، عایــق را قطــع کــرده و پــس 
از عبــور از عایــق مغــذی رشــته ســیم را ثابــت و محکــم 
ــم  ــور دائ ــال به ط ــود اتص ــث می ش ــن باع ــد و ای می کن
ــی  ــار، آب و خوردگ ــرزش، گردوغب ــر کشــش، ل در براب

مقــاوم باشــد.

توصیــه R&M: IDC بایــد بــرای کانال هایــی بــا عملکــرد 
ــاب  ــتفاده از 4PPoE انتخ ــرای اس ــداوم PoE ب ــاال و م ب
شــود. پچ کوردهــا بــا پایانــه  IDC، امنیــت اتصــال 

می کننــد. تضمیــن  را  قابل اعتمــاد  و  طوالنی مــدت 

استانداردسازی پاسخ داده است
بــه  اســتاندارد  تنظیــم  بین المللــی  نهادهــای  اکنــون 

برده انــد.  پــی   PoE موضــوع  اهمیــت 
 ISO/IEC 14763-2( ــی ــب کابل کش ــتانداردهای نص اس
و EN 50174-2( توســط دســته های منبــع تغذیــه از 
ــته بندی  ــت. دس ــترش یافته اس راه دور RP1 – RP3 گس
)categorie(هــای مختلــف آن چــه را کــه قبــل از نصــب 
ــد  ــف می کنن ــت تعری ــرداری الزم اس ــن بهره ب و در حی
 PoE بــا  ایمــن  به طــور  را  کابل کشــی  بتــوان  تــا 
راه انــدازی کــرد. اپراتورهــای تاسیســات کابل کشــی 
بایــد نحــوه عملکــرد PoE را در ســاختمان های خــود 
ــه  ــد و باعــث خوشــحالی R&M اســت ک در نظــر بگیرن

هــر آن چیــزی کــه باعــث ایــده آل شــدن یــک مرکــزداده 
می شــود در مرکــزداده لبــه وجــود دارد. برخــی از 
ــی آن را  ــد و حت ــاز دارن ــک رک نی ــه ی ــط ب ــران فق کارب
ــتریان  ــد. مش ــتراک می گذارن ــه اش ــران ب ــا دیگ ــم  ب ه
ــای  ــا پکیج ه ــری مســتقل ی ــات اب ــار خدم ــر انتظ بزرگ ت
ــک  ــال ی ــه به دنب ــد و بقی ــن را دارن ــن جایگزی کولوکیش

ــتند. ــرای 5G هس ــی ب ــگاه عملیات پای
ــک  ــی ی ــت گاه ــترس اس ــه در دس ــتم تهوی ــی سیس گاه
ــا  ــه مطمئن ــد. لب ــکل می ده ــی را ش ــق بیرون ــر عای کانتین
ــو در بخشــی از زیرســاخت ها  ــر الگ ــک تغیی ــه ی ــاز ب نی

دارد.

تراکم باال
ــدی  ــالح کلی ــک اصط ــاال )UHD( ی ــاده ب ــی فوق الع چگال
یونیــت رک و  هــر  در  پــورت  از 100  بیــش  اســت. 
قابلیت هــای هیبریــدی بــرای آینــده مطلــوب خواهــد 
بــود. پچ پنل هــا بایــد ترکیــب رســانه ها و برنامه هــا 
ــتفاده  ــخت قابل اس ــای س ــرده و در محیط ه ــال ک را فع

ــند. باش

R&M از PoE نشانگر
بــه  اســتاندارد  تنظیــم  بین المللــی  نهادهــای  اکنــون 

برده انــد. پــی   PoE موضــوع  اهمیــت 
 ISO/IEC 14763-2( ــی ــب کابل کش ــتانداردهای نص اس
و EN 50174-2( توســط دســته های منبــع تغذیــه از 
ــته بندی  ــت. دس ــترش یافته اس راه دور RP1 – RP3 گس
)categorie(هــای مختلــف آن چــه را کــه قبــل از نصــب 
ــد  ــف می کنن ــت تعری ــرداری الزم اس ــن بهره ب و در حی
 PoE بــا  ایمــن  به طــور  را  کابل کشــی  بتــوان  تــا 
راه انــدازی کــرد. اپراتورهــای تاسیســات کابل کشــی 
بایــد نحــوه عملکــرد PoE را در ســاختمان های خــود 
ــه  ــد و باعــث خوشــحالی R&M اســت ک در نظــر بگیرن

ــد. ــک کن ــی کم ــن ارزیاب در ای

ــد. ــک کن ــی کم ــن ارزیاب در ای
متــن زیــر عکــس: ســه عامــل گرم کننــده روی کابل کشــی 
ــته های  ــدن دس ــرم ش ــذارد: گ ــر می گ ــا 4PPoE  تاثی ب
کابــل به دلیــل حمــل، فرســایش جرقــه ای هنــگام از بــرق 
درآوردن، مقاومــت تیغــه در تمــاس بــا ســیم. اســتفاده 

ــود  ــد ب ــق خواهن ــی موف ــدگان Edge در صورت ارائه دهن
ــز  ــواع مرک ــه ان ــر هم ــان ب ــور هم زم ــد به ط ــه بتوانن ک
داده تســلط داشــته باشــند. شــاید یــک مشــتری در 
حــال برنامه ریــزی یــک اترنــت متوســط 40 گیــگا بیتــی 
باشــد و در همــان زمــان مشــتری دیگــری انتظــار دارد 
ــد و  ــوار کن ــی هم ــت 400 گیگابایت ــرای اترن ــه راه را ب ک
ــواده  ــوان خان ــت عن ــکاری تح ــا راه ــرای این ه R&M ب

Netscale را نشــان می دهــد. 

مدیریت مرکزی
به صــورت  بتواننــد  بایــد  اساســا  لبــه  مراکــزداده 
مرکــزی و از راه دور مدیریــت شــوند. در دســترس 
داشــتن پرســنل متخصــص در هــر ســایت ازنظــر مالــی 
مقرون به صرفــه نخواهــد بــود. به همیــن دلیــل اســت 
ــه  ــرل و مداخل ــد گزینه هــای کنت ــه سیســتم DCIM بای ک

ــد. ــه ده ــی را ارائ ــز داده داخل ــا مراک ــابه ب مش

از محاســبه گر  PoE و تکنولــوژی اتصــال بهینه شــده 
زیرســاختی  می تواننــد  کاربــران   ،R&M از   PoE بــا 
ــداری  ــا پای ــاال ب ــدرت ب ــن باق ــای ایم ــرای برنامه ه را ب

ــد. ــدازی کنن ــدت راه ان طوالنی م

اســتانداردها شــامل نظــارت بی درنــگ، اندازه گیــری 
ــی اســت.  ــع و عملکردهــای امنیت ــت مناب عملکــرد، مدیری
ــی و  ــت، دارای ــت کیفی ــرای مدیری ــری ب ــای بص ابزاره
ــی  ــداری پیش بین ــک، نگه ــی ریس ــر، ارزیاب ــه عم چرخ

ــد. ــترس باش ــد در دس ــه بای ــرل هزین ــده و کنت کنن

 DCIM ادغــام کامــل فنــاوری شــبکه پســیو در سیســتم
بســیار مهــم اســت. اپراتورهــا بــه اطالعــات دیجیتــال و 
بــه روز در مــورد هــر پــورت و هــر لینــک نیــاز دارنــد. 
به عنوان مثــال، آن هــا بایــد بتواننــد افــت عملکــرد در 
شــبکه داده را بالفاصلــه و به طــور دقیــق مکان یابــی 

ــا از اتفاقــات جلوگیــری شــود. ــد ت کنن

 R&M›s DCIM inteliphy ایـن پـتانسیل در نـرم افــزار
 AIM R&MinteliPhy نهفته است. اتصال با سیستم net

برای تحت کنترل نگه داشتن شبکه ضروری است.

ــت.  ــورد نیس ــد پچ ک ــا چن ــرور ب ــت س ــک کابین ــه ی ــزداده لب ــک مرک ی
مفهــوم لبــه در مراکــزداده تمامــا در مــورد بعــد جدیــدی از نــوع 
عملکــردی در کوچک تریــن فضاهــا اســت و ایــن نیــاز  بــه درک جدیــدی 
ــه  ــه وجــود دارد ک ــد جنب ــن موضــوع چن از زیرســاخت ها دارد و در ای

ــت. ــوردار اس ــادی برخ ــت زی اهمی

مفهوم لبه در دیتاسنرت

ترندهاترندها
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ــر موسســه بهداشــت و ســالمت  ــر، مدی ــورگ اوتزینگ ی
می گویــد:   )TPH( ســوییس  گرمســیری  و  عمومــی 
»مــا بــرای خانــه جدیــد خــود بســیار هیجــان زده 
آزمایشــگاه های  جدیــد  ســاختمان  »ایــن  هســتیم.« 
ــیوه ای  ــه ش ــای کاری را ب ــوزش و فضاه ــرفته، آم پیش
منحصربه فــرد ترکیــب می کنــد و مــا را قــادر می ســازد 
تــا وظایــف خــود را در جهــت بهبــود ســالمتی مــردم در 

ــم.« ــام  دهی ــر انج ــان را بهت ــر جه سراس

در   BaseLink محــل  در   Swiss TPH جدیــد  خانــه 
Allschwil، درســت خــارج از بــازل واقع شــده اســت 
از  بیــش  بــا  زیســتی  علــوم  کانــون جدیــد  یــک  و 
6000 محــل کار خواهــد بــود. TPH ســوییس یکــی 
مــکان  هفــت  اســت.  ســرمایه گذاران  بزرگ تریــن  از 
ــع شــده اند. ــک ســقف جم ــر ی ــون زی ــی اکن مجــزای قبل

ساختمان چندمنظوره
ســاختمان جدیــد چندمنظــوره بــا نمــای ســبزرنگ 
و  کارکنــان  همــه  و  شــد  تکمیــل   2021 پاییــز  در 
نقل مــکان  آن  بــه   2022 مــارس  تــا  دانش آمــوزان 
خواهنــد کــرد. ایــن ســاختمان حداکثــر 725 محــل کار و 
ــع  150 فضــای آزمایشــگاهی در حــدود 13000 مترمرب
ــد  ــه می ده ــه ارائ ــش طبق ــتفاده و در ش ــای قابل اس فض
ــه،  ــگاه ها، دارای کتابخان ــر و آزمایش ــر دفات ــالوه ب و ع
ــزداده  ــی و مرک ــای آموزش ــش، اتاق ه ــالن های نمای س

نیــز می باشــد.

R&M راهکار
ســاختمان  در  ســاخت یافته  کابل کشــی  سیســتم های 
جدیــد TPH ســوییس بــا R&Mfreenet پیاده ســازی 
 R&M شــد کــه توســط مدیریــت زیرســاخت خــودکار بــا

ــل شــد. inteliPhy تکمی

اداری، آزمایشــگاه ها، ســالن ها،  LAN محیــط  شــبکه 
اتاق هــای آموزشــی، مرکــزداده و فنــاوری ســاختمان را 
ــر می شــود: ــوارد زی ــد و شــامل م ــم متصــل می کن به ه

_ ستون فقرات با کابل فیبر نوری 10 کیلومتری
 Cat. ــر کابــل مســی ــا 190 کیلومت _ یــک شــبکه افقــی ب

7A

Cat. 6A 5000 اتصال دوشاخه با ماژول های_

Cat. 6A 10000 پچ کورد_

بــرای توزیع کننــدگان ســاختمان و  _ 100 عــدد رک 
مرکــزداده

R&M ایــده all-in-one بــرای مرکــزداده توســعه داد که 

شــامل محفظه هــای رک، پنل هــا، کابل کشــی داخلــی 
ــده  ــتم های خنک کنن ــا، سیس ــل، PDUه ــت کاب ــا مدیری ب

ــا R&M inteliPhy اســت. ســری رک و نظــارت ب
سیســتم مدیریــت زیرســاخت R&M inteliPhy تمــام 

مناطــق شــبکه را در ســاختمان نظــارت می کنــد.

ایــن   ،Renato Mösch و   Philipp Kunz معمــاران 
ماموریــت را بــا زیبایی شناســی جاودانــه و طراحــی 
ــود را  ــاهکار خ ــا ش ــد. آن ه ــب می کنن ــش ترکی دوراندی
ــار  ــه معم ــاره ب ــه اش ــد ک » Belo Horizonte« می نامن
Mendes da Rocha و خانــه معمــاری مــدرن، شــهر 

ــا( دارد. ــق زیب ــه )اف ــو هوریزونت ــی بل برزیل

بــرای انجــام طیــف وســیعی از وظایــف TPH ســوییس 
ــبکه  ــک ش ــد ی ــد، بای ــع یافتن ــقف تجم ــک س ــر ی ــه زی ک
ــرای  ــر و چندمنظــوره ایجــاد می شــد. ب داده انعطاف پذی
دســتگاه هایی  و  پروژه هــا  بــا  آزمایشــگاه ها  مثــال، 
ــال  ــات اتص ــد، الزام ــر می کنن ــرر تغیی ــور مک ــه به ط ک

ــد. ــای کار اداری دارن ــه محل ه ــبت ب ــی نس متفاوت

یک شبکه LAN قوی موردنیاز است
همچنیــن  ســوییس   TPH اطالعــات  فنــاوری  واحــد 
ــن  ــد. آل ــرفته ش ــبکه داده پیش ــک ش ــاد ی ــتار ایج خواس
ــح  ــات، توضی ــاوری اطالع ــش فن ــس بخ ــی، ریی برتولوت
می دهــد: »وظایــف مــا بســیار فراتــر از طیــف معمولــی 
مســئولیت  واحــد  ایــن  اســت.«  اطالعــات  فنــاوری 
ــا و  ــتیبانی، فرآینده ــاوره، پش ــی، مش ــت، مهندس مدیری
همچنیــن نگهــداری زیرســاخت های فنــاوری اطالعــات و 
ــی  ــای بین الملل ــده دارد، از پروژه ه ــر عه ــات را ب ارتباط
ــد. ــد و متخصصــان را آمــوزش می ده پشــتیبانی می کن
ــی  ــزداده داخل ــات مرک ــن، مســئولیت عملی ــر ای عــالوه ب

Espazium، مجلــه سوییســی فرهنــگ ســاختمان، اعــالم 
ــات را  ــوزش و خدم ــات، آم ــاری، تحقیق ــن معم ــرد: ای ک
می دهــد  قــرار  همدیگــر  روی  جداگانــه  به صــورت 
تبــادل  کــه  می کنــد  ترکیــب  به گونــه ای  را  آن هــا  و 

ارتقــا می دهــد. بین رشــته ای علمــی را 

شریک نوآوری
ــالمت  ــود س ــرای بهب ــدی ب ــای جدی ــر، افق ه ــن نظ از ای
مــردم، این جــا در بــازل ســوییس و در سراســر جهــان 
در حــال ظهــور اســت. به عنوان مثــال، TPH ســوییس از 
ژوئــن 2021 بــا اســتارت آپ بیوتکنولــوژی مســتقر در 
بــازل بــه نــام RocketVax همــکاری می کنــد و همــکاران 

در حــال ســاخت واکســن هایی بــرای آینــده هســتند.

»Belo Horizonte«  ســاختمان جدیــد TPH ســوییس در 
ــدی را  ــای جدی ــازل – افق ه ــی ب ــل در نزدیک ــش وی آل

ــد. ــاز می کن ــان ب ــت و درم ــرای بهداش ب

ــرای  ــژه ای ب ــای وی ــده دارد و کاربرده ــر عه ــز ب را نی
ذخیره ســازی داده هــا، مدیریــت محتــوا و اســناد و 
ــش  ــد. بی ــه می ده ــکاری ارائ ــرم هم ــک پلت ف ــن ی همچنی
از 900 کاربــر در مقــر TPH ســوییس و 25 دفتــر در 
سراســر جهــان انتظــار انتقــال داده هــای مطمئــن بــرای 
ــود را  ــی خ ــی و خدمات ــی، آموزش ــای تحقیقات فعالیت ه

ــد. دارن

R&M دالیل انتخاب
_ کیفیت اجناس

All-in-one راهکار _
_ مشاوره تخصصی

_ پشتیبانی در انتخاب محصول
_ همکاری در داخل پروژه

_ رک های از قبل خاتمه زنی شده
_ تحویل سر موقع

ــل  ــواه س ــا خ ــواه ماالری ــف خ ــای مختل ــیار بیماری ه ــال های بس ــول س در ط
یــا کرونــا بارهــا و بارهــا ســالمت مــردم را تهدیــد کــرده و موسســه بهداشــت 
ــه  ــر ب ــریع تر و موثرت ــازل س ــوییس در ب ــیری س ــی و گرمس ــالمت عموم و س
ــد  ــن موسســه در ســاختمان جدی ــد. ای ــا کمــک می کن ــن بیماری ه ــا ای ــارزه ب مب
»Belo Horizonte« می توانــد وظایــف خــود را بهتــر از همیشــه انجــام دهــد. 

ــد. ــف پشــتیبانی می کن ــن وظای ــوی و چندمنظــوره از ای ــک شــبکه ق ــرا ی زی

افق های جدید
برای بهداشت و درمان

ــه  ــور بهین ــود را به ط ــع خ ــه جام ــتیم برنام ــا R&M توانس »ب
ــم.« ــرا کنی اج

Pro Engineering AG  ،راجر بروگلى، مدیر پروژه برق

ــوان  ــر ت ــاال و حداکث »شــبکه R&M دسترســى ب
ــد.« ــن مى کن داده را تضمی

آلن برتولوتى، رییس IT، TPH سوییس

موفقیت
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» ارتباطات با R&M به راحتى کار مى کند.«
Jaisli-Xamax AG ریاست نصب ،Marco Erbsmehl

کابل کشی از یک منبع واحد
Pro Engineering AG  به عنــوان مهنــدس برنامه ریــزی 
Jaisli-Xamax AG به عنــوان شــریک نصــب  بــرق و 
بــرای  قابل قبــول  کلــی  یــک کانســپت  تاثیــر  تحــت 
شــبکه چندمنظــوره موردنظــر قــرار گرفتنــد. قــرار بــود 

ــد: ــد بیای ــع واح ــک منب ــز از ی همه چی

 ،IT،ســاختمان ها بــرای  ســاختاریافته  کابل کشــی   -
مراکــزداده و  آزمایشــگاه ها  دفاتــر، 

_ اتصال به شبکه پهنای باند عمومی
ــر  ــبکه در سراس ــاخت ش ــر زیرس ــارت ب ــتم نظ – سیس

ــاختمان س

 Pro Engineering AG راجــر بــرو گلــی از شــرکت
انتخــاب محصــوالت خــود آزاد  می گوید:»مــا بــرای 
بودیــم و R&M را انتخــاب کردیــم و بــا R&M توانســتیم 
به طــور بهینــه رویکــرد جامــع خــود را پیاده ســازی 

کنیــم،« R&M کابل کشــی مرکــزداده را مســتقیما بــا 
ــعه داد. ــا توس ــر کارفرم نظ

پشــتیبانی مســتقیم تامین کننــده از مناقصــه تــا پذیــرش 
ــود و  ــم ب ــیار مه ــزی بس ــک برنامه ری ــرکت، ی ــرای ش ب
ــاوره  ــتیبانی، مش ــا پش ــروژه ب ــول پ ــام ط R&M در تم
ــول  ــاب محص ــزی و انتخ ــی، برنامه ری ــورد طراح در م
Jaisli- از Marco Erbsmehl .همیشــه در دســترس بــود

ــی  ــا R&M به راحت ــات ب ــد:» ارتباط ــد می کن Xamax تایی
کار می کنــد.«

بــا وجــود برنامــه فشــرده بــا تحویــل به موقــع موافقــت 
ــق ســفارش  ــا را طب ــن، R&M رک ه ــر ای شــد. عــالوه ب
محــل  بــه  شــده  زنــی  خاتمــه  قبــل  از  به صــورت 
ساخت وســاز تحویــل داد تــا تــالش نصــب در محــل را 
بــه حداقــل برســاند و ایــن پــروژه به موقــع و بــا توجــه 

ــه خواســت مشــتری اجــرا شــد. ب

TPH سوییس
ســوییس        گرمســیری  و  عمومــی  بهداشــت  موسســه 
 The Swiss Tropical and Public Health Institute(

ــه   ــی در زمین ــر جهان ــه معتب ــک موسس ــا Swiss TPH( ی ی
ــا  ــورهای ب ــر کش ــژه  ب ــز وی ــا تمرک ــی ب ــت جهان بهداش
درآمــد متوســط و یــا کــم اســت. TPHســوییس مرتبــط بــا 
دانشــگاه بــازل، تحقیقــات، آمــوزش و خدمــات را در ســطح 
ــش از 800  ــد. بی ــب می کن ــی ترکی ــی و بین الملل ــی، مل محل
نفــر از 80 کشــور در TPH ســوییس در زمینــه هایــی ماننــد 
بیماری هــای عفونــی و غیــر واگیــر، محیط زیســت، جامعــه 
و ســالمت و همچنیــن سیســتم ها و برنامه هــای بهداشــتی 

فعالیــت می کننــد.
از نــوآوری  TPH ســوییس کل زنجیــره ارزش افــزوده 
ــی و  ــت جهان ــکالت بهداش ــل مش ــرای ح ــرد را ب ــا کارب ت
ــد  ــش می ده ــی پوش ــت عموم ــتم های بهداش ــت سیس تقوی
و رویکــرد میــان رشــته های درســی منحصربه فــرد در 

ــود. ــه می ش ــر گرفت نظ
عفونــی  بیماری هــای  مــورد  در  بین المللــی  تیم هــای 
و  داروهــا  عالیــم،  و  می کننــد  تحقیــق  گرمســیری  و 
ــا هــدف  ــد. TPH ســوییس ب واکســن ها را آزمایــش می کنن
توســعه سیســتم های بهداشــت، توجــه زیــادی را بــه 
ــی  ــالمت عموم ــر س ــت محیطی ب ــی و زیس ــرات اجتماع اث

می دهــد. اختصــاص 
 300 از  بیــش  شــامل  مجموعــه  ایــن  گذشــته،  ســال 
ــود و TPH ســوییس 868  ــال در 135 کشــور ب ــروژه فع پ
متخصــص را اســتخدام می کنــد، از جملــه 694 نفــر در 
بــازل و 174 نفــر در 25 دفتــر در سراســر جهــان )2021(.
TPH ســوییس از نزدیــک بــا همــکاران علمــی، ســازمان های 

بهداشــتی ماننــد WHO، صنعــت و حامیــان مالــی همــکاری 
و   Basel-Landschaft بخش هــای  توســط  و  می کنــد 
Basel-Stadt پشــتیبانی می شــود و ایــن موسســه یــک 

ــا دانشــگاه بــازل اســت. موسســه مرتبــط ب
 ،Alain Bertolotti :مـتن زیـر عـکس: از چـپ به راسـت

 Matthias Kummer. R&M سوییس؛ IT، TPH سرپرست
 Pro Engineering AG; ،مدیر پروژه برق .Roger Brogli ؛

.Jaisli-Xamax AG ،سرپرست نصب ،Marco Erbsmehl

 )SPE( جفــت  تــک  اترنــت  شــبکه،  جدیــد  فنــاوری 
 )LAN( محلــی  داده  شــبکه های  کابل کشــی  امکانــات 
و سیســتم های کابل کشــی ســاختاریافته را گســترش 
می دهــد. بــرای انتقــال ســیگنال و داده فقــط بــه دو 
ــای  ــا به ج ــی ی ــیم مس ــت س ــای هش ــی به ج ــیم مس س
چهــار ســیم بــه یــک جفــت ســیم نیــاز دارد. درنتیجــه، در 
قســمت کابل کشــی RJ45 کابل هــای SPE از کابل هــای 
ــر  ــا کوچک ت ــر و کانکتوره ــود نازک ت ــم رده خ ــنتی ه س

ــتند. هس

ــای  ــه فض ــی SPE ب ــازی: کابل کش ــم س ــای کم حج مزای
بســیار کمــی نیــاز دارد و پتانســیل آتش ســوزی را 
ــه  ــاط در هم ــا احتی ــوان آن را ب ــد. می ت ــش می ده کاه
جــای ســاختمان نصــب کــرد. کانکتورهــای کوچــک 
تنگ تریــن  در  را  دســتگاه  زیــادی  تعــداد  می تواننــد 

ــد. ــل کنن ــم متص ــه ه ــا ب فضاه

بــرای  مهــم  فنــاوری  یــک  بــه   SPE نتیجــه،  در 
ســاختمان های هوشــمند تبدیل شــده اســت. SPE بــه 
لطــف وســعت زیــاد دامنــه انتقــال خــود، پروتــکل اترنت/

ــا  ــه ی ــک محوط ــه های ی ــن گوش ــه دورافتاده تری IP را ب
دســتگاه های   SPE کابل کشــی  مــی آورد.  ســاختمان 

پایانــه دیجیتــال و حســگرها را در ســاختمان ها بــا 
ــه  ــد و درنتیج ــد می ده ــت پیون ــبکه های داده و اینترن ش

اینترنــت اشــیا )IoT( ایجــاد می شــود.

کاربرد در سقف دیجیتال
در ابتــدا بزرگ تریــن حوزه کاربــرد در کنار اتوماســیون 
صنعتــی،  ســقف دیجیتــال، کابل کشــی ســاختاریافته 
ــت.  ــاختمان اس ــیون س ــرای اتوماس ــال ب ــقف دیجیت س
بــا شــروع بــا توزیع کننده هــای کــف یــا ســرویس 
ــیر  ــد مس ــی SPE می توان ــقف ها، کابل کش ــا در س پریزه
طوالنــی را گســترش دهــد. سیســتم SPE از R&M بــرد 
انتقــال 600 متــر را عرضــه می کنــد. البتــه ایــن محــدوده 
بــه این کــه منبــع تغذیــه از راه دور و در چــه ســطح 

ــتگی دارد. ــود، بس ــتفاده می ش ــردی اس عملک

R&M اولیــن تولیدکننــده ای اســت کــه یــک سیســتم 
از  مســیر  کل  بــرای  را   SPE کامــل  کابل کشــی 
 R&M می کنــد.  معرفــی  خروجــی  تــا  توزیع کننــده 
دو سیســتم کانکتــور ارائــه می دهــد: LC-Cu مطابــق 
سیســتم های  بــرای   IEC 63171-1 اســتاندارد  بــا 
ســاختمان  اتوماســیون  و  ســاختاریافته  کابل کشــی 
و MSP مطابــق بــا اســتاندارد IEC 63171-2 بــرای 

SPE در ساختمان
IP   سراسری

R&M معتقــد اســت کــه آینــده متعلــق بــه ســاختمان های 
به صــورت  کل  در  ســاختمان  مدیریــت  اســت.  هوشــمند 
دیجیتــال و مبتنــی بــر IP خواهــد بــود. راهکارهــای پیشــروها 
ــتند  ــال هس ــقف دیجیت ــد س ــدی مانن ــبکه جدی ــاختارهای ش س
ــا  ــن متراژه ــرای کابل کشــی آخری ــت ب ــک جف ــت ت ــا اترن ــه ب ک
ــث  ــن باع ــترش یافته اند و ای ــاده گس ــق دورافت ــال مناط ــا اتص ی
ــک  ــای اتوماســیون ســاختمان در ی ــام زمینه ه ــا تم می شــود ت

ــوند. ــام ش ــاختاریافته ادغ ــکار  س ــوم راه مفه
ــماری را  ــال بی ش ــال دیجیت ــتگاه های ترمین ــد دس SPE می توان

شــبکه کنــد. بــرای مثــال:
- چراغ ها و نشانگرهای LED هوشمند
- دوربین ها، مانیتور، کنترل دسترسی

_ سنسورهای دما، نور و آب وهوا
- کنترل کننده ها و تنظیم کننده های گرمایش و تهویه

- پایانه های سلف سرویس
در  را  ممکــن  کاربردهــای  از  گســترده ای  طیــف   R&M
ــد. ــات اداری می بین ــز اداری و امکان ــی، مراک ــای صنعت پارک ه

محیــط صنعتــی. محصــوالت جدیــد را می تــوان بــا 
خروجی هــای )R&M )outlet موجــود و پنل هــای 19 

ــرد. ــب ک ــی ترکی اینچ

کانکتــور  دســتگاه های  و  پچ کوردهــا   :R&M از   SPE کارهــا  نمونــه 

مطابــق بــا اســتانداردهای LC-Cu و MSP را می تــوان بــا پنل هــا و 

کــرد. ترکیــب   R&Mfreenet محــدوده  خروجی هــای 

SPE برای ساختامن های هوشمند
و خودکارسازی صنعتی

کابل کشــی اترنــت تــک جفــت)SPE( از یــک منبــع واحــد! R&M اولیــن تولیدکننــده ای اســت کــه بــه ایــن هــدف دســت یافته 
ــازار  ــون در ب ــی هم اکن ــازی صنعت ــمند و خودکارس ــاختمان های هوش ــرای س ــل ب ــی کام ــتم کابل کش ــک سیس ــت. ی اس

موجــود اســت.

اخبارموفقیت



 CONNECTIONS 61 |  1401 CONNECTIONS 61 |  1401 www.LavaErtebat.comwww.LavaErtebat.com 2627

 FO Field کانکتورهــای فیبرنــوری پایانــه دار، ماننــد
اتصــال  تــا  می کنــد  کمــک  نصابــان  بــه   ،R&M از 
موردنظــر را در همه جــا ایجــاد کننــد. FO Field بــه 
ــا به طــور مســتقل، خودجــوش،  آن هــا اجــازه می دهــد ت
ــه  ــت ک ــن معناس ــادی کار کننــد و بدی ــریع و اقتص س
آن هــا می تواننــد پیشــرفت ســریع تری در اتصــاالت 

ــند. ــته باش ــاختمان داش ــر س ــوری ه فیبرن

R&M به طــور مــداوم توســعه کانکتــور FO Field را 
ــی  ــردن کابل کش ــاده تر ک ــدف آن س ــد و ه ــه می کن بهین
ــدا  ــال FO Field ،2022 )در ابت ــت. از س ــوری اس فیبرن
را   )butterfly( پروانــه ای  کابل هــای   )SC کانکتــور 
ــده  ــور اصالح ش ــوع کانکت ــد داد. ن ــش خواه ــز پوش نی
ــب آن  ــت و نص ــازگار اس ــت س ــل فل ــی کاب ــا طراح ب
ــن  ــی اســت و ای ــواع معرفی شــده قبل ــی ان به همــان راحت
ــواده FO Field در حال حاضــر  ــدان معناســت کــه خان ب

کامــل شــده اســت.

 )drop( درآپ  کابل هــای  یــا  پروانــه ای  کابل هــای 
به طــور  خــود  میلی متــری   2×3 مشــخصات  بــا 
قابل توجهــی بــا ســاختار کابل هــای گــرد کالســیک 
ــمت  ــش به س ــه ای کش ــای پروان ــد. کابل ه ــاوت دارن تف
ــد آن،  ــت )flat( مانن ــد. طراحــی فل ــت می کنن ــا هدای بال ه
ــرای  ــد و R&M  ب ــوار می کن ــیم را دش ــردن س ــار ک مه
حــل ایــن مشــکل یــک سیســتم مهــار ســیم قابل اطمینــان 

ــت. ــعه داده اس توس

عملکرد انتقال باال
FO Field به عنــوان یــک کانکتــور LC یــا SC در تمــاس با 
ــا PC موجــود اســت و در رنگ هــای ســبز، آبــی  APC ی
ــا  و بــژ عرضــه می شــود. خــواص مکانیکــی و نــوری ب
کیفیــت کانکتورهــای پیش ســاخته و آزمایش شــده در 
کارخانــه مطابقــت دارد. الزامــات انتقــال ســطوح عملکــرد 
 )Cf/2 PC( ــه ــه )Cf/1 APC( و درج ــود درج ــینگل م س
و ســطح عملکــرد مولتــی مــود درجــه Bmf/3 بــرآورده 
شــده اســت. پایــداری بــاالی آن همچنیــن بــرای اســتفاده 
ــده  ــاق کنترل ش ــای ات ــارج از دم ــق خ ــی در مناط احتمال

مناســب اســت.

تقاضای بیشتر برای هزینه کم تر
پســیو  تجهیــز  بــه  تبدیل شــدن  حــال  در   FO Field
ــت.  ــب اس ــین نص ــان مهندس ــد در می ــه جدی موردعالق
و  باالتــر  تعــداد  اســت.  افزایــش  حــال  در  تقاضــا 
ــن  ــا ای ــادر می ســازد ت ــد، R&M را ق بهینه ســازی فرآین
ــرار  ــترس ق ــه در دس ــرایط بهبودیافت ــور را در ش کانکت

ــد. ده

فزاینــده ای  به طــور  می توانــد  کانکتــور  درنتیجــه، 
آن  از  زیــادی  تعــداد  بــه  کــه  عملیاتــی  مناطــق  در 
اتصــال  ماننــد  دارنــد،  کم نیــاز  هزینه هــای  بــا 
ــر  ــی دیگ ــود. گام ــتفاده ش ــکونی اس ــاختمان های مس س

خانــه. هــر  بــرای  اینترنــت ســریع  به ســوی 

ــد ســاده تر  ــاوری نصــب بای هــر چــه کابل کشــی فیبرنــوری گســترده تر شــود، فن
ــوری را  ــاالت فیبرن ــم زدن اتص ــم به ه ــد در یک چش ــد بتوانن ــا بای ــود. نصاب ه ش
ــد. چــرا آن هــا بایــد منتظــر متخصصــان فیبرنــوری و  در هــر مکانــی برقــرار کنن

تجهیــزات اتصــال باشــند؟

کاربرد جهانی:

 FO Field

اخبار
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ــات  ــاک خدم ــدان دردن ــتایی فق ــق روس ــی مناط در برخ
هم اکنــون  دارد.  وجــود  نــوری  فیبــر  بانــد  پهنــای 
ــمت  ــبکه به س ــترش ش ــوزه از گس ــن ح ــز در ای همه چی
ــت  ــت. در صنع ــت اس ــال حرک ــی در ح ــترش هوای گس
به طــور  عمومــی  مالــی  تامین کننــدگان  و  مخابــرات 
ــد. ــخیص می دهن ــو را تش ــن الگ ــای ای ــده ای مزای فزاین
در  ارزان  نســبتا  و  به ســرعت  می تــوان  را   FTTH
مســیرهای قدیمــی گســترش داد. بــرای اپراتورهــای 
شــبکه آســان اســت کــه کابل هــای فیبــر نــوری را 
آویــزان  موجــود  در  ســر  نماهــای  و  دکل هــا  روی 
ــاخت های  ــی زیرس ــد از برخ ــن می توانن ــد و همچنی کنن
و  امــالک  بــرق،  شــرکت های  تلفــن،  شــرکت های 

کننــد. اســتفاده  شــهرداری ها 

مناسب بودن برای فضای خارجی نقش 
تعیین کننده ای دارد 

ــش  ــزی بی ــه چی ــی ب ــی هوای ــن کابل کش ــال، ای بااین ح
از کابل هــای فیبــر نــوری خــود نگهــدار و فنــاوری 
ــع  ــای توزی ــن، جعبه ه ــر ای ــالوه ب ــاز دارد. ع ــال نی اتص
مناســب بــرای اســتفاده در فضــای خارجــی، بســته های 
دکل هــا  بــر روی  نصــب  بــرای  کوچــک  اســپالیس 
 ،IP67 حفاظتــی  کالس  بــا  اتصــال  ســاختمان ها،  و 
مجموعه هــای کابــل از قبــل خاتمــه زنــی شــده، کابل هــا 
و جعبه هــای دراپ، پایانه هــای بــا کاربــرد خــاص و 

ــتند. ــاز هس ــر موردنی ــوارد دیگ م

ــه کار  ــک نمون ــاد ی ــال ایج ــر R&M در ح در حال حاض
مناســب بــرای چنیــن گســترش هوایــی اســت.

خارجــی  الین هــای  بــرای  فلــت   ADSS کابل هــای   –
)outdoor(: در انــدازه 70 متــری هســتند. آن هــا در 

شــبکه های بانــد پهــن بــه انــرژی الکتریکــی نیــاز دارنــد. 
ــوند.  ــما نمی ش ــه ی ش ــود وارد خان ــا به خودی خ داده ه
شــبکه های دسترســی )access network( 70 تــا 80 
درصــد بــرق مصرفــی ایــن بخــش را تشــکیل می دهنــد 
کــه اغلــب در زندگــی روزمــره فرامــوش می شــود. 
ــر و آرام کار  ــدون دردس ــد ب ــن بان ــاالت په ــی اتص وقت
می کننــد کســی متوجــه حضــور موثــر آن هــا نمی شــود 
مرکــزی  دفتــر  از  الکتریکــی  سیســتم  درحالی کــه 
ــت  ــا مشــترکین، به صــورت شــبانه روزی فعالی ــه ت گرفت
ــال  ــانند و انتق ــا برس ــه خانه ه ــا را ب ــا داده ه ــد ت می کنن
اینترنــت بــه خانه هــا صــورت گیــرد کــه در طــول 
ــار  ــتقیم در انتش ــور مس ــتگاه به ط ــر دس ــیر ه ــن مس ای

ــش دارد. ــه ای نق ــای گلخان گازه

دو تا سه درصد در سراسر جهان
ــد  ــه درص ــا س ــی دو ت ــرویس های مخابرات ــروزه س ام
مصــرف  را  جهــان  در سراســر  تولیدشــده  انــرژی 
ــش  ــل پخ ــان به دلی ــک داده همچن ــال ترافی ــد. مث می کنن
افزایــش  یــا دورکاری در حــال  ویدیــو کنفرانس هــا 
اســت. انتقــال داده می توانــد تــا 80 درصــد از مصــرف 

ــد. ــکیل ده ــالس را تش ــوی اج ــش ویدی ــرق پخ ب
ــا حفاظــت  ــد در تضــاد ب ــای بان ــه پهن ــا ارائ بنابرایــن آی

ــوا اســت؟ از آب وه

داخــل کابل هــای loose tube  بــا شــش یــا دوازده 
فیبــر را در خــود جــای می دهنــد.

- ِســری آزمایش شــده بســت های گــره ای SYNO بــا 
ــد و فشــرده  ــرم دسترســی چندمنظــوره جدی ــک پلت ف ی
 »ZOONA اســپالیس  )»بســت های  می شــود  تکمیــل 
کــه قــرار اســت در ســال 2022 راه انــدازی شــود(. کــف 
از  مــاژوالر آن دارای کابل هــای توزیــع چنــد فیبــر 
ــر  ــک فیب ــای درآپ ت ــده و کابل ه ــی ش ــش خاتمه زن پی
اســت. بســت های اســپالیس همچنیــن بــرای تکنســین ها 
کــه  کابل کشــی  بــرای  مناســب  اتصــال  ســینی های 
و  شــده   خاتمه زنــی  پیــش  از  آن  طــرف  یک نیمــه 
فضــای اضافــی بــرای ماژول هــای اســپلیتر فراهــم 

می کنــد. ظرفیــت اتصــال جدایی پذیــر: 48 فیبــر.
بــدون  نصــب  بــرای  نیــز   »RIO« توزیــع  جعبــه   –
ــخت  ــای س ــی و در محیط ه ــای خارج ــوارض در فض ع
طراحی شــده اســت. ظرفیــت اتصــال جدایی پذیــر: 16 

کانکتــور، 48 اســپالیس.

در مورد فیبرنوری این طور نیست. 
طبــق یــک گــزارش از انجمــن پهنــای بانــد آلمــان برکــو 
در ژانویــه 2021: بــر اســاس رده بنــدی مصــرف انــرژی 
در هــــــر بیت، شبکــــــه هــــای مبتنی بــــــــر مـــس 
)VDSL2 vectoring، super vectoring( تــا هفــده برابر 
ــرف  ــرق مص ــوری ب ــل فیبرن ــبکه های کام ــتر از ش بیش
ــرژی اســت. ــا از ان ــره وری بی همت ــک به ــه ی ــد ک می کنن

 europacable بــا  همــراه   BREKO را  گــزارش  ایــن 
ــر آن  ــالوه ب ــرد. ع ــر ک ــا منتش ــورای FTTH اروپ و ش
ــط  ــه توس ــت ک ــه ای اس ــل از مطالع ــزارش حاص ــن گ ای
ــاه  ــردی TH Mittelhessen در م ــوم کارب ــگاه عل دانش

مــی 2020 انجام شــده اســت.

قوی تر از مس
بــه   PoP از  انتقــال  بــرای  فیبرنــوری  شــبکه های 
ــد و درعین حــال،  ــاز ندارن ــرق نی ــه ب ــال ب مشــترکین عم
آن هــا می تواننــد داده هــای بیشــتری را ســریع تر در 
مکان هــا  دورافتاده تریــن  بــه  طوالنی تــر  فواصــل 
انتقــال دهنــد. اگــر شــبکه های FTTH بــرای ایــن منظــور 
ترافیــک  می تواننــد  حتــی  باشــند،  پیکربندی شــده 
ــز در خــود  داده هــای آنتن هــای 5G اطــراف خــود را نی

ــد. ــای دهن ج

بانــد  پهنــای  ارائه دهنــدگان  بــرای  بــرق  مصــرف 
نه تنهــا در حفاظــت از آب وهــوا بلکــه در هزینــه آن نیــز 
نقــش دارد. مشــاوران صنعــت WIK Consult محاســبه 
کرده انــد کــه خامــوش کــردن مــس 60 درصــد در 

Verizon مقایسه فیبرنوری اپراتور شبکه
اپراتــور شــبکه Verizon مزایــای هزینــه ای شــبکه های 

فیبرنــوری خــود را در ایاالت متحــده تعییــن کــرد:
-به صورت کلی: 60٪ ارزان تر از مس

- مستغالت: 60٪ تا 80٪ ارزان تر
- مصرف برق: 40 تا 60 درصد کم تر
-قابلیت اطمینان: 70 تا 80 درصد بهتر

-تعمیر و نگهداری، رفت و آمد: 40٪ تا 60٪ کم تر
ــی FTTH را  ــبکه های دسترس ــد ش ــی می توانن ــرکت های مخابرات ــپالیس ZOONA از R&M، ش ــت های اس ــا بس ب

ــد. ســریع تر گســترش دهن

باکس هــا  ســوالریس  ســری   کوچک تــر  انــواع 
ممکــن  پایانــی  نقــاط  به عنــوان   )6 و   4 )پوالریــس 
کــه  دراپ  کابل هــای  می کننــد.  عمــل  ســاختمان  در 
به صــورت دوطرفــه ماننــد یک طرفــه از قبــل خاتمــه 
ــتری  ــتفاده مش ــط اس ــوان توس ــده اند را می ت ــی ش زن

از اســپالیس یــا پــچ در جعبــه خاتمــه داد.

بــا  جداگانــه  به صــورت  را   FTTH واحدهــای   R&M
توجــه بــه نیــاز اپراتورهــای شــبکه و توپولــوژی شــبکه 
پیکربنــدی می کنــد یــا آن هــا را متناســب بــا یــک مــکان 
ــترش  ــدوده گس ــر مح ــالوه ب ــد. ع ــه می کن ــاص بهین خ
هوایــی، R&M چندیــن دهــه تجربــه باعرضــه FTTH در 

ــد. ــه می ده ــخت ارائ ــرایط س ش

می کنــد. صرفه جویــی  انــرژی  هزینه هــای 
ــبت  ــوری نس ــبکه های فیبرن ــد: ش ــه می کن BREKO اضاف
وقفه هــای  بــا  مــس  بــر  مبتنــی  جایگزین هــای  بــه 
نگهــداری  ســرویس کم تــر، خرابی هــا و هزینه هــای 
همچنیــن  ایــن  کــه  هســتند  قابل اعتمادتــر  کم تــر 
از   R&M می شــود.  انــرژی  در  صرفه جویــی  باعــث 
ــد  ــی پشــتیبانی می کن ــا راهکارهای ــای شــبکه ب اپراتوره
مرحلــه  در  را  باالیــی  کارایــی  حال حاضــر  در  کــه 

می کننــد. تضمیــن  ســاخت  و  برنامه ریــزی 

ــزارش  ــاس گ ــر اس ــه ب ــت ک ــر اس ــن الزم به ذک همچنی
ــی  ــرژی کل ــدت ان ــرژی )IEA(، ش ــی ان ــس بین الملل آژان
کاهــش  نصــف  بــه  ســال  دو  هــر  داده  شــبکه های 
ــرق  ــرف ب ــزان مص ــد می ــی می مان ــه باق ــد. آن چ می یاب
ــون  ــه تلویزی ــر و چ ــه روت ــترکین، چ ــتگاه های مش دس
ــر  ــال 2/7 براب ــا هرس ــرژی آن ه ــره وری ان ــت و به اس

می یابــد. افزایــش 

ــای  ــرای مکان ه ــوا ب ــن در ه ــرق و تلف ــی های ب ــل کابل کش ــت مث ــا درس ــه خانه ه ــوری ب ــی فیبرن ــده کابل کش در آین
ــی های  ــر از کابل کش ــریع تر و مقرون به صرفه ت ــا س ــی کابل ه ــترش هوای ــرا گس ــد زی ــد ش ــر خواه ــت امکان پذی دوردس
ــد ایــن مســیر جایگزیــن را در  ــا بتوانن ــد ت ــرای اپراتورهــای شــبکه فراهــم می کن ــز را ب زیرزمینــی اســت. R&M همه چی

پیــش بگیرنــد.
وقتــی صحبــت از محافظــت از اتمســفری 
کــه در آن زندگــی می کنیــم می شــود، 
فیبرنــوری یــک انتخــاب خــوب اســت. بــه 
 CO2 ایــن صــورت کــه می تــوان انتشــار
ــد مــدرن را  ــای بان ناشــی از عرضــه پهن
بــا اجــرای فیبــر بــه خانــه )FTTH( تحــت 

کنتــرل درآورد.

همه چیز برای

گسرتش هوایی فیربِنوری ِست شده است

تاثیر فیبـرِنـوری

در آب  و هوا

ترندهااخبار
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ایــن چیــزی اســت  امــا تزلزل ناپذیــر«  »کامــال آرام 
کــه شــرکت نوبنیــاد ارائه دهنــده خدمــات اینترنتــی 
Wiki Telecom در شــمال شــرق برزیــل در معرفــی 
ــو  ــا فیله ــو بایم ــو د تارس ــرد. پائول ــه کار می ب ــود ب خ
او  کــرد.  تاســیس   2010 ســال  در  را  شــرکت  ایــن 
در ســائو لوییــس و ایالــت مارانهائــو کار پیشــگامی 
ــبکه های  ــر ش ــداوم ب ــور م ــی به ط ــد. ویک ــام می ده انج
فیبرنــوری جدیــد و فنــاوری GPON متکــی اســت. ایــن 
ســایر  و   Maranhão در  بــازار  بیشــتر  ارائه دهنــده 
 Piauí، Ceará، Pará، Rio de ــد ــل مانن ــای برزی ایالت ه

می دهــد.  پوشــش  را   São Paulo و   Janeiro
پائولــو بایمــا در ابتــدا خدماتــی را منحصــرا بــرای 
مشــتریان تجــاری، دولــت و مقامــات تشــکیل مــی داد کــه 
ــت،  ــن اینترن ــی و ایم ــوط اختصاص ــامل خط ــا ش این ه
VoIP، فضــای ابــری و برنامه هــای کاربــردی از راه 

ــود.  دور ب

 بــا ایــن خدمــات و کیفیــت، Wiki قصــد دارد ســهم 
بیشــتری از بــازار و بخش هــای جدیــد بــازار در شــمال 
شــرق به دســت آورد. هــدف رشــد نیــز 30 درصــد 

ــت. اس

مــوج موفقیــت Wiki را تشــویق کــرد تــا در بهــار 
ــم  ــد. تی ــام ده ــتری انج ــرمایه گذاری های بیش 2020 س
مدیریــت کــه به دلیــل شــیوع بیمــاری ناامیــد نشــده 
بــود، تصمیــم گرفــت بــه دفتــر مرکــزی جدیــد نقل مــکان 
ــد.  ــدازی کن ــا راه ان ــود را در آن ج ــزداده خ ــد و مرک کن
ــود. ــاز ب ــت نی ــا به فوری ــه تقاض ــخ گویی ب ــرای پاس ب

آن هــا بــرج Mocelin را در مرکــز São Luís انتخــاب 
کردنــد کــه شــرایط زیربنایــی خوبــی را بــرای یــک 
ــر  ــبکه های فیب ــه ش ــی ب ــات و دسترس ــده خدم ارائه دهن

ــد. ــه می ده ــوری ارائ ن

سرعت زیاد، اجرای سریع
مدیریــت فناوری هــا و تامین کننــدگان مرکــزداده توســط 
ــاب  ــد انتخ ــیار کارآم ــاه و بس ــی کوت ــای ارزیاب روش ه
شــدند. در جــوالی R&M ،2020 به عنــوان یــک شــریک 
بــرای فنــاوری شــبکه وارد شــد و در ایــن زمــان، رک هــا 
ــد.  ــده بودن ــل نصب ش ــده از قب ــتم های خنک کنن و سیس
هفــت مــاه بعــد، اولیــن بخــش از مرکــز داده راه انــدازی 
شــد و بخــش دوم در دســت احــداث اســت. مراکــزداده 

نیاز به خطوط پایدار
ــه  ــداران ب ــد. طرف ــر ش ــتعدادهای Wiki منتش ــر اس خب
دنبــال کابل هــا و خطــوط پایــدار بودنــد تــا بتواننــد 
و  کننــد  اســتفاده  اینترنــت  از  نگرانــی  هیــچ  بــدون 
ــازار  ــه ب ــرکت Wiki ب ــای ش ــه پ ــود ک ــل ب ــن دلی به همی
از  دقیــق  به طــور  ارائه دهنــده  شــد.  بــاز  گســترده 
و  شــد  مطلــع  خصوصــی  مشــترکین  خواســته های 

ســرعت پیشــرفت محصــول را تســریع کــرد.

از ســال 2021، کارنامــه آن بــرای بــازار عمومــی اکنــون 
شــامل: اتصــال فیبرنــوری، تلفــن ثابــت و وای فــای، 
ــول اچ دی  ــون ف ــه و تلویزی ــت به صرف ــته های اینترن بس

ــود.  ــال می ش ــا 120 کان ب

ــروش  ــدام در حــال گســترش حــوزه ف شــرکت Wiki م
شــرقی  شــمال  سراســر  در  اکنــون  اســت.  خــود 
برزیــل گســترش یافته و بــه کالن شــهرهای جنوبــی 
نیــز در حــال حرکــت  ریودوژانیــرو و ســائوپائولو 
اســت. در ایالــت Maranhão، Wiki از پــروژه ایالتــی 
Maranet پشــتیبانی می کنــد کــه دسترســی رایــگان بــه 

اینترنــت را بــرای مــردم فراهــم می کنــد.

ــت. ــده اس ــتری برنامه ریزی ش بیش
عامــل تعیین کننــده، کیفیــت پشــتیبانی تیــم R&M و 
ــود کــه به صــورت  ــار  شــریک )R&M Integrar( ب اعتب
ــکاری  ــد و راه ــتری را درک کردن ــای مش ــژه نیازه وی
ــارات مشــتری را  ــل انتظ ــه به طــور کام ــد ک ــه کردن ارائ

ــرد. ــرآورده ک ب
ــد  ــده مشــتری مداری مانن لجســتیک در برزیــل، تولیدکنن
R&M را بــه چالــش کشــید. فاصلــه بیــن کارخانــه 
 Wiki محــل  و   Santa Rita do Sapucaí در   R&M
ــا  ــر ب ــن ام ــت. ای ــر اس ــس 2900 کیلومت ــائو لویی در س
محدودیت هــای ســفر درنتیجــه شــیوع بیمــاری تشــدید 
شــد. بــه همیــن دلیــل بــود کــه مشــاوران R&M عمدتــا 
رییــس  می کردنــد.  مدیریــت  دور  راه  از  را  پــروژه 
ــر  ــب را زی ــخصا کار نص ــت ش ــو کریس Integrar رنات
ــتانداردهای  ــتند اس ــم توانس ــا ه ــا ب ــت. آن ه ــر داش نظ
کیفیــت R&M، برنامــه زمان بنــدی فشــرده پــروژه و 

کننــد. بــرآورده  را  ضرب االجل هــا 

رشد شبکه فیبرنوری
ــل دارای  ــوری برزی ــبکه های فیبرن ــریع ش ــترش س گس
 Wiki .ــت ــده اس ــرای ارائه دهن ــایند ب ــت خوش ــک مزی ی
ــی  ــوری دسترس ــر ن ــوط فیب ــر خط ــه 12000 کیلومت ب
خدمات رســانی  منطقــه   250 از  بیــش  بــه  کــه  دارد 
می کنــد. در شمال شــرق، Wiki Telecom شــبکه 100 
گیــگا بیتــی خــود را به طــول 3000 کیلومتــر راه انــدازی 
می کنــد کــه ایالت هــای Piauí، Maranhão ، Ceará و 
Pará را پوشــش می دهــد. همچنیــن Wiki مشــتاقانه بــه 
مشــتریان تجــاری اختصــاص داده شــده اســت. شــرکت 
ارائه دهنــده ایــن نویــد را می دهــد کــه: »شــبکه شــما بــا 
شــرکت شــما رشــد می کنــد.« لینک هــای اختصاصــی را 
ــرد  ــدی ک ــدود مقیاس بن ــور نامح ــا به ط ــوان تقریب می ت
و به طــور انحصــاری و بالفاصلــه در هــر منطقــه در 

ــرارداد. دســترس ق

مرکزداده داخلی
Wiki به ســرعت در حــال گســترش و به روزرســانی 
بــرای  کــه  سرویس  هاســت  و   IP از  کارهــا  نمونــه 
بــزرگ  شــرکت های  نیازهــای  بــه  پاســخ گویی 
خدماتــی  اخیــرا  و  اســت  دولتــی  ســازمان های  و 
نرم افــزار                           بــا  تعریف شــده  مراکــزداده  ماننــد 
فضــای  و   SDDC Software-defined Data Center

معرفی شــده اند. خصوصــی  ابــر 

ــهر آرام و  ــت. ش ــل اس ــهر برزی ــاره ی کالن ش ــن درب ــال ای ــد. به هرح ــن می کن ــوب را تضمی ــات خ ــس اوق ــائو لویی س
درعین حــال ُپرشــور و زنــده اســت و ایــن چیــزی اســت کــه دربــاره ی Wiki Telecom نیــز صــدق می کنــد. ارائه دهنــده 
مســتقر در ســائو لوئیــس بــا اینترنــت فوق ســریع، آینــده ای آرام را بــرای مشــتریان خــود تضمیــن می کنــد و مراکــزداده 

جدیــد بــه آن هــا در تحقــق ایــن امــر کمــک می کنــد.

حـس دقیق و درست

بــــرای بــــــــــازار

» ارتباطات با R&M به راحتى کار مى کند.«
Jaisli-Xamax AG ریاست نصب Marco Erbsmehl

چرا  R&M؟
مورد اهمیت قرار دادن مشتری

سیســــتم قابل گسترش
کیفیت فوق العاده
تولیـــــد داخلی
تحویل به موقــع
ارجـــــاع نمونه

R&M و شرکای نزدیک

R&M  راهکار
 MM-OM4 و SM ترانک هــای فیبــر نــوری: کابل هــای
پلت فــرم  در   SC/APC اتصــال  و   MPO بــا  همــراه 
جابه جایــی  قابلیــت  بــا   Netscaler 72 مقیاس پذیــر 

Base 12 بــدون قطعــی بــا چگالــی بــاال، واریانــت
ــده،  ــزات فعــال: کابل هــای پیچی ــه تجهی کابل کشــی مســی ب

.Cat. 6A EL UTP :اتصــال
 SC R&M برزیــل، ترانک هــای MPO و  مرکــز تولیــد 

ــرد. ــاژ ک ــب را مونت ــاده نص ــی و آم سفارش

FTTH استاندارد است
بــازار پهنــای بانــد برزیــل به شــدت در حــال رشــد اســت. 
طبــق آمــار Statista، تعــداد اتصــاالت فیبرنــوری در نیمــه 
ــق  ــت. طب ــه اس ــد افزایش یافت ــال 2020، 20  درص دوم س
اعــالم دولــت، تــا ســال 2024، 99 درصــد کل شــهرداری ها 

از شــبکه فیبــر نــوری برخــوردار خواهنــد شــد.
فیبــر بــه خانــه )FTTH( بــرای 89 درصــد از ارائه دهنــدگان 
ســرویس اینترنــت برزیــل اســتاندارد اســت. دوســوم 
ــر  ــت ب ــش از 100 مگابی ــود بی ــرعت دانل ــدگان س ارائه دهن

ــد. ــه می دهن ــه را ارائ ثانی

»با کمپانى های R&M و Integrar، ما مطمئنا به اهداف خود رسیدیم.«
Wiki Telecom مدیرعامل Paulo Bayma

موفقیت
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جدیــد  نســل  موفقیــت  بــا   R&M پیــش،  ســال  دو 
 FTTx سیســتم های توزیــع فیبــر نــوری را بــه بــازار
معرفــی کــرد. رک هــا و ماژول هــای فشــرده و همــه کاره 
ــای  ــی اپراتوره ــای کابل کش ــا نیازه PRIME ODF دقیق
به ویــژه   PRIME ODF می کنــد.  بــرآورده  را  شــبکه 
مزایــای خــود را در مکان هــای تنــگ، ماننــد کابینت هــای 
خیابــان، ایســتگاه های PoP و زیرزمیــن ســاختمان ها 
ــت  ــا موفقی ــوان از آن ب ــن می ت ــد. همچنی ــان می ده نش

ــرد. ــتفاده ک ــزداده اس در مراک

مدل دو و چهار فیبر
ایــن مدل هــا اکنــون توســط PRIME ODF واحــد یونیــت  
 SSU ــا ــک اســپالیس ی ــت ت ــا STU و یونی ــه ی ــک خاتم ت
ــن  ــبکه ای ــای ش ــه اپراتوره ــا ب ــوند. آن ه ــال می ش دنب
ــا مشــترکین مســتقل  ــد کــه فیبرهــا ی فرصــت را می دهن
را در دوازده ســینی اتصــال فشــرده FMTS اختصاصــی 
مدیریــت کننــد. به عنوان مثــال، الحاقی هــای جدیــد از 
ــرای شــبکه های  ــر ب ــار فیب ــر و چه کانســپت های دو فیب

ــد. ــتیبانی می کنن ــی پش دسترس

_ PRIME STU یــک واحــد فیبــر 3/4 یونیــت ترکیبــی 
بــا ظرفیــت 48 اتصال دهنــده پالگیــن )LC-D، SC یــا

 ™E-2000( است.
ــا  ــل فیبره ــه کاب ــل ب ــال کاب ــرای اتص PRIME SSU_ ب
ــر را در  ــار فیب ــا چه ــینی ت ــر س ــود. ه ــتفاده می ش اس
ــا  ــال ANT ی ــای اتص ــد. کنداکتوره ــای می ده ــود ج خ

HV از فیبرهــا محافظــت می کننــد.

کوچــک                    SCM اتصــال  ســینی  دوازده  کشــو 
)SCM = Single Circuit Management( را در خــود 
ــپالیس  ــینی های اس ــن س ــد. R&M همچنی ــای می ده ج
را دوبــاره توســعه داده اســت و آن هــا از اصــل مونتــاژ 
ــد و چســباندن آن هــا فقــط  ــزار پیــروی می کنن ــدون اب ب

چنــد مرحلــه طــول می کشــد.

برای تکنسین ها پی گیری آسان است:
ــت  ــای یونی ــی در هادی ه ــای ورودی و خروج _ فیبره

ــدون متقاطــع هســتند. ــر ب فیب
_ هــر ســینی فقــط دو یــا چهــار فیبــر دارد و فیبرهــا را 

ــگاه شناســایی کــرد. ــک ن ــا ی ــوان ب می ت
ــاری  ــر روی معم ــر ب ــار فیب ــر و چه ــم دو فیب _ مفاهی
شــبکه موجــود ساخته شــده اســت و ایــن امــر نیــاز بــه 

ــرد. ــن می ب ــی را از بی ــازی اضاف مستندس

باالی 384 کانکتور LC در سه یونیت
ــتاندارد را  ــات اس ــرم PRIME الزام ــار پلت ف ــود چه وج
ــاع  ــر در ارتف ــای فیب ــا یونیت ه ــد. این ه ــش می دهن پوش
ــی  ــن کابل کش ــا و همچنی ــال پچ کورده ــرای اتص 3/4 ب
خالــص، اســپلیتر و بــرک اوت هســتند. آن هــا در ترکیــب 
ــدگان  ــته توزیع کنن ــی 1U و 3U، هس ــای فرع ــا رک ه ب
ــا  ــور SC ی ــا 192 کانکت ــد. ت ــکیل می دهن PRIME را تش
E-2000™/Simplex یــا 384 کانکتــور LC روی ســه 

ــد. ــرار می گیرن ــاع ق ــت ارتف یونی

یــک نمــای کلــی بهتــر بــه معنــای مدیریــت واحــد 
ــر  ــا، تعمی ــدون خط ــال ب ــال و اتص ــمند، انتق ــر هوش فیب
ــان  ــت اطمین ــش قابلی ــداری ســاده و ســریع، افزای و نگه

ــت. ــی اس عملیات

کار سریع و ایمن
کانــال فیبــر متحــرک )کانــال متحــرک( فیبرهــای ورودی 
ــت  ــده هدای ــال محافظت ش ــه اتص ــه ناحی ــتقیما ب را مس
می کنــد و مکانیــزم بیــرون کشــی به طــور کامــل در 
 Snap-in کشــوها یکپارچه شــده اســت. موقعیت هــای
اطمینــان حاصــل می کننــد کــه بــرای اتصــال، پــچ کــردن 
و کارهــای تعمیــر و نگهــداری ثابــت هســتند. ایــن پایــه 
پایــدار تکنســین ها را قــادر می ســازد تــا وظایــف خــود 
ــه  ــن پای ــد. ای ــام دهن ــول انج ــرعت و به طورمعم را به س
پایــدار تکنســین ها را قــادر می ســازد تــا وظایــف خــود 
ــن  ــد و همچنی ــام دهن ــول انج ــرعت و به طورمعم را به س

ــد. ــان عملیاتــی کمــک می کن ــه قابلیــت اطمین ب

ــی در  ــاق STU و SSU به راحت ــرای الح ــا ب ــاب رک ه س
 PRIME طیــف  نصــب می شــوند.  موجــود  رک هــای 
ارائــه  اینچــی   21 و   19 رک هــای  بــرای  اتصــاالت 
می دهــد. بــرای STU و SSU راهنماهــای ورودی جانبــی 
و پشــتی کابــل بــرای انــواع رک وجــود دارد. بــرای 
بلــوک اتصــال فیبــر موجــود، R&M یــک صفحــه نصــب 
ــال  ــه انتق ــوان ســه لول ــه می ت ــد ک ــه می کن ــد را ارائ جدی
NW7 یــا NW 10 را بــدون ابــزار روی آن نصــب کــرد.
و   FTTx مختلــف  ســناریوهای  بــرای   PRIME ODF
ــریع و  ــب س ــا نص ــت. آن ه ــب اس ــبکه مناس ــه ش خاتم
ــا فضــای کــم و همچنیــن در  آســان را در محیط هــای ب
ــد.  ــر می کنن ــر امکان پذی ــاالی فیب ــا تراکــم ب ــی ب مکان های
رویکــرد سیســتم بــدون ابــزار و اصــل مــاژوالر انتقــال 
ــود و  ــبکه موج ــاخت های ش ــه زیرس ــوارض ب ــدون ع ب
جدیــد را تضمیــن می کنــد. بازســازی و مقیاس بنــدی 

توزیع کننــدگان به همیــن راحتــی اســت.

R&M همچنیــن یــک پلت فــرم PRIME در ارتفــاع 3/4 
بــرای کابل هــای فیبــر ریبــون توســعه داده اســت: 
خاتمه زنــی و پیونــد زدن RTU و RSU 8 و 12 فیبــر برای 
ــی  ــا، شــرکت های مخابرات ــن کابل ه ــا ای ــون. ب ــر ریب فیب
FTTx ســرعت می بخشــند.  بــه گســترش شــبکه های 
هزینه هــای اتصــال در مقایســه بــا کابل هــای لولــه 
گشــاد مرکــزی معمولــی به شــدت کاهــش می یابــد. 
در  را  بیشــتری  فیبــر  می تواننــد  موجــود  لوله هــای 

ــد. خــود جــای دهن

ــز در  ــتحکم PRIME-ETSI نی ــبک وزن و مس ــای س رک ه
اندازه هــا و نســخه های مختلــف موجــود هســتند. نصــب 
ــورد  ــت پچ ک ــی 3U و مدیری ــای فرع ــزار رک ه ــدون اب ب
توزیع کننــدگان  انعطاف پذیــر  و  پیکربنــدی ســریع  از 
پشــتیبانی می کنــد. R&M دارای مدیریــت کابــل به طــور 

کامــل یکپارچــه بــرای ســاده کــردن بررســی اســت.

دو ماژول برای مدیریت فیبر واحد در حال گسترش دامنه PRIME هستند.
 SSU )Single Splice Unit( و یونیــت تــک اســپالیس یــا STU  )The Single Termination Unit( یونیــت  تــک خاتمــه یــا
بــه اپراتورهــای شــبکه کمــک می کننــد تــا مــدل دو و چهــار فیبــر را در یــک مــکان مرکــزی پیاده ســازی کننــد و درنتیجــه 

هماهنگــی در PRIME را کامــل کننــد.

PRIME یونیت فیرب جدید برای
با مدیریت فیرب واحد

ظرفیت
– PRIME STU 
– 24 x LC Duplex (48 fibers) 
– 24/48 x SC (24/48 fibers) 
– 24 x E-2000™ (24 fibers) 
– 24 E-2000™ Compact (48 fibers) 
– PRIME SSU 
– 12 x 4 ANT/HS splices

اخبار
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تعــدادی موانــع   5G بــه شــبکه های  بــرای رســیدن 
ــدگان  ــا ارائه دهن ــد ت ــول می کش ــال ها ط ــود دارد. س وج
بتواننــد بــا تعــداد زیــادی ســلول های رادیویــی کوچــک 
و ویژگی هــای مــدرن بــه پوشــش کافــی 5G دســت 
ــایت های  ــای س ــه ارتق ــای اولی ــی از چالش ه ــد. یک یابن
ســلول  )ســایت های  اضافــی  و  موجــود  آنتن هــای 
ماکــرو( بــا ســخت افزار 5G اســت. معمــاری شــبکه 
ــا  ــود ت ــم ش ــت و متراک ــی تقوی ــور قابل توجه ــد به ط بای

5G در مقیــاس بــزرگ امکان پذیــر شــود.

توســط  نیــز  کابل کشــی  آنتن هــا،  بــا  همــراه 
ارائه دهنــدگان بایــد گســترش یابــد. ســایت های ســلولی 
ــوری  ــبکه های فیبرن ــه ش ــتر ب ــی بیش ــه دسترس ــاز ب نی
)Fiber to the Antenna. FTTA( و منبــع تغذیــه بیشــتر 

دارنــد.  )Power to the Antenna. PTTA(

ــد،  ــای جدی ــد کابل ه ــرکت ها مجبورن ــات ش ــی اوق گاه
اضافــی یــا هیبریــدی را به روش هــای غیرعــادی نصــب 

کارخانــه کابــل R&M در Děčín، جمهــوری چــک، از 
زمــان ادغــام در گــروه R&M در ســال 2018، توانســته 
اســت به طــور مــداوم حجــم تولیــد کابــل خــود را 
افزایــش دهــد. از زمــان تصاحــب کارخانــه تولیــد، 
R&M به طــور مــداوم در تاسیســات تولیــد کابــل جدیــد 
ــد  ــعه و تولی ــای توس ــرده و فرآینده ــرمایه گذاری ک س
ــای  ــای کابل ه ــد تقاض ــا بتوان ــت ت ــرده اس ــه ک را بهین
فیبرنــوری پیشــرفته و سیســتم های کابــل پیــش پایانــه 

ــد. ــرآورده کن ــول ب ــه روش معم را ب

 FO ــرای کابل هــای عــالوه برافزایــش تقاضــا مســتمر ب
بــرای گســترش شــبکه های دسترســی و ســتون فقــرات، 
بــازار به طــور فزاینــده ای خواســتار مجموعه هــای کابــل 
آمــاده نصــب و از پیــش خاتمه زنــی شــده متناســب 
ــاه  ــان بســیار کوت ــب در زم ــاوری سیســتم و اغل ــا فن ب
ــن  ــه ای ــخ گویی ب ــرای پاس ــی را ب ــت. R&M تنظیمات اس
تقاضــا انجــام داده اســت. کارخانــه  در جمهــوری چــک 
ــود را در  ــص خ ــزی در Wetzikon تخص ــر مرک و دفت
ــد.  ــب می کنن ــوری ترکی ــر ن ــال فیب ــل و اتص ــد کاب تولی
مدیــران پــروژه در محــل کارفرماهــا دیگــر الزم نیســت 
نگــران تمــام جزییــات کابل کشــی باشــند. آن هــا اجــزای 
ــه  ــده در کارخان ــب و آزمایش ش ــاده نص ــی آم کابل کش
ــت  ــای R&M دریاف ــای R&M و کانکتوره ــا کابل ه را ب

می کننــد.

کننــد و در برخــی مــوارد می تواننــد از ظرفیت هــای 
ــت و  ــی و ثاب ــبکه های رادیوی ــدگان ش ــود ارائه دهن موج

یــا خدمــات شــهری اســتفاده کننــد.

نیاز به ایده های جدید
ایده هــای  بــه   5G راه انــدازی  بــرای  درهرصــورت 
جدیــدی بــرای کابل کشــی ســایت های ســلولی نیــاز 
ــعه  ــازی و توس ــال پیاده س ــون در ح ــت. R&M اکن اس

خــط تولیــد FTTA/PTTA بــا نــام CONEXIO اســت.

 ،FO outdoor ــای ــامل کانکتوره ــه کار ش ــن نمون  اولی
تقســیم کننده کابــل، جعبه هــای اتصــال و توزیــع، ســری 
 CONEXIO ــای ــام راهکاره ــت. تم ــا اس ــل و پایانه ه کاب
بــرای اســتفاده در شــرایط دمایــی و آب و هوایــی وخیــم 
طراحی شــده اند و همچنیــن شــامل کابل هــای داخلــی 
و خارجــی، کابل هــای جامپــر و پچ کــورد می شــود. 
ــتریان،  ــرای مش ــردی ب ــای منحصربه ف R&M راهکاره
ــرایط آب  ــاص و ش ــای خ ــی، مکان ه ــبکه های ترکیب ش

ــد. ــه می ده ــاص ارائ ــی خ و هوای

یــک عنصــر مهــم کانکتــور خارجــی  HEC16 )کانکتــور 
ــرح  ــه ط ــن س ــت. ای ــر( اس ــخت 16 میلی مت ــط س محی
 LC، اتصــاالت  ماننــد  اتصــاالت  از  مختلفــی  انــواع 
ــی  ــا مس ــوری ی ــر ن ــاالت فیب SC، MPO، RJ45 و اتص

پوشــش می دهنــد. را  هیبریــدی 

پالستیک های جدید
ــرفت  ــال پیش ــوآوری، R&M در ح ــرک ن ــوان مح به عن
فنــاوری کابــل اســت. کابل هــای FO بــا ویژگی هــای 
جدیدتریــن  از  بهبود یافتــه  شــدگی  جمع وجــور 
از  آن هــا  جکــت  هســتند.  کابل هــا  در  پیشــرفت ها 
پالســتیک جدیــد ساخته شــده اســت. در این جــا نیــز 
ــتر  ــازی بیش ــور بهینه س ــد را به منظ ــد تولی R&M فرآین

رفتــار جمــع شــدن، اصالح کــرده اســت.

ــود را  ــاختار خ ــا س ــر دم ــورت تغیی ــتیک در ص  پالس
ــرایط  ــه در ش ــت ک ــل اس ــن دلی ــد. به همی ــظ می کن حف
ــری  ــی فشــار کم ت ــه کابل هــای معمول ــی نســبت ب بحران
ــه  ــد ک ــن می کن ــن تضمی ــود و ای ــر وارد می ش ــه فیب ب
ــه  ــا همیش ــال داده ه ــت انتق ــف و در نهای ــر تضعی مقادی

ثابــت می ماننــد.

ــرای  ــک غــالف کشــیدنی ب ــروژه دیگــری، R&M ی در پ
توســعه  می شــوند  نامیــده  میکــرو  کــه  کابل هایــی 
داد. ایــن کابل هــا راحت تــر بــه لوله هــای زیرزمینــی 
کــه  چیــزی  می شــوند،  کشــیده  کانال هــا(  )میکــرو 
ســاخت شــبکه های Fiber-to-the-Home را تســریع 
شــرکت های  زمــان،  در  صرفه جویــی  بــا  می کنــد. 
ساخت وســاز  هزینه هــای  در  می تواننــد  مخابراتــی 
ــترکان را  ــن مش ــال بی ــرده و اتص ــی ک ــز صرفه جوی نی

ــد. ــرار کنن ــر برق زودت

امنیت و اعتماد بیشتر
کابل هایــی بــا قابلیــت اطمینــان عملیاتــی گســترده، 
به عنوان مثــال مجهــز بــه افزایــش حفاظــت در برابــر 
جونــدگان یــا آتــش، در حال حاضــر بخشــی از مجموعــه 
ــن  ــع از چنی ــی از صنای ــتند. برخ ــتاندارد R&M هس اس
کابل هایــی اســتفاده می کننــد تــا بتواننــد انتقــال داده 
بــدون وقفــه را همیشــه در صــورت اتصــاالت بحرانــی 
ــد. کالس هــای  ــا شــرایط ســخت محیطــی تضمیــن کنن ی
محصــوالت  مقــررات  یــا   CPR آتش ســوزی  رفتــار 
 )Construction Products Regulation( ساخت وســاز
ــط  ــد و از اواس ــی ش ــا معرف ــه اروپ ــط اتحادی ــه توس ک

FTTH به عالوه FTTA
امتحــان  و  آزمایــش  مجموعــه   CONEXIO نقشــه 
بانــد                                   پهنــای  عرضــه  بــرای  را   R&M شــده 
ــن  ــد. ای ــترش می ده )Fiber to the Home، FTTH( گس
بــه معنــی ایــن اســت کــه R&M و مشــتریان آن به طــور 
بهینــه بــرای همگرایــی شــبکه آینــده، کــه در آن ترکیبــی 
ــرنوری  FTTH RtmP و  ــاالت فیبــــ ــا و اتص از پیونده
FTTA PtP در همــان شــبکه وجــود دارد، آمــاده هســتند.

ــر  ــا در براب ــار کابل ه ســال 2017 قابل اجــرا اســت، رفت
ــه  ــن ب ــد و همچنی ــدی می کن ــن و طبقه بن ــش را تعیی آت
 R&M .تبدیل شــده اســت R&M ــم در ــک موضــوع مه ی
ــای  ــن کابل ه ــازی مهم تری ــر روی بهینه س در حال حاض
فیبــر نــوری بــرای کاربردهــای داخلــی از نظــر مقاومــت 
در برابــر آتــش کار می کنــد. کابل هــای جدیــد، مقــاوم در 
ــای  ــه نیازه ــدت ک ــم انتشــار طوالنی م ــش و ک ــر آت براب
و  می کننــد  بــرآورده  را  بــازار  روزافــزون  ایمنــی 
 )CPR )Cca/B2ca باالتــر  کالس هــای  نشــان دهنده 

ــتند. ــازی هس ــال آماده س ــتند، در ح هس

نوآوری هــای آینــده شــامل کابل هایــی بــا فیبرهــای 
فشــرده 0/6 و 0/9 میلی متــری و همچنیــن کابل هــای 
ــا  ــی اســت. این ه ــی خشــک و ضــدآب طول نصــب جهان
کابل هــای    و  فیبــر   24 بــا    loose tube کابل هــای 
loose tube  رشــته ای بــا 12 دســته کــه داخــل هرکــدام 
ــای  ــای کابل ه ــا مزای ــرای نصاب ه ــتند. ب ــر هس 12 فیب
ــگام  ــت. هن ــمند اس ــیار ارزش ــک بس loose tube  خش
ــاالت، الزم  ــردن اتص ــاده ک ــا آم ــا ی ــردن کابل ه ــدا ک ج
رســیدگی  بعــدا  همچنیــن  پاک کنیــد.  را  ژل  نیســت 
بــه طــول بیش ازحــد فیبــر در ســینی های اســپالیس 
ــد به صــورت مســتمر  آســان تر اســت. محصــوالت جدی

ــد. ــد ش ــر خواهن منتش

کارخانــه کابــل فیبــر نــوری R&M در Děčín، جمهــوری چــک 
ــای  ــف گســترده ای از محصــوالت، راهکاره ــا طی 050.7086، ب

ــه شــناخته می شــود. ــاال در ارائ ــی ب سفارشــی و توانای

 R&M 5 یــک موضــوع کامــال پیچیــده اســت امــاG راه انــدازی زیرســاخت های
راهکارهــای آن را توســعه می دهــد.

ســاالنه پانصــد میلیــون کیلومتــر کابــل فیبرنــوری در سراســر جهــان روی زمین، 
ــا  ــر کشــیده می شــود. ت ــای دیگ ــزداده و مکان ه ــا، در ســاختمان ها، مراک در دری
ســال 2023، ایــن رقــم بــه شــش صد میلیــون کیلومتــر در ســال افزایــش خواهــد 

یافــت. R&M  نیــز ایــن افزایــش تقاضــا را احســاس می کنــد.

پیشـروی فیبـر بـرای آنتــن 

کارخانه کابل های

نــویــن

راهکار R&M برای شبکه فیبر نوری
_ دفتر مرکزی، قاب توزیع کننده اصلی

FTTx بست اتصاالت _
_ خاتمه شبکه، اتصال ساختمان

_ کابل کشی هوایی و درآپ
FTTA. PTTA_

_ اتصال فیبر نوری

سازمانیاخبار
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ولفگانــگ،پایــداریمفاهیــممختلفــیدارد،درک
B2Bشــخصیشــماازآنچیســتودرمحیــط

بــاآنچــهارتباطــیداریــد؟
ــه  ــد، ک ــل متح ــازمان مل ــدار« س ــعه پای ــدف توس 17 »ه
ســوییس نیــز در دســتور کار 2030 خــود گنجانــده 
اســت، بــه مــن کمــک کــرد تــا موضــوع را بــرای محیــط 
کادر  )بــه  کنــم  ترســیم  قابل فهم تــری  به طــور   B2
ــوان  ــن مــوارد می ت ــد( و از ای صفحــه بعــد مراجعــه کنی
ــرای  ــرای اســتخراج نیازمندی هــا و اهــداف مســتقیم ب ب

ــرد. ــتفاده ک ــرکت اس ش

اصطــالح پایــداری اغلــب به عنــوان بهانــه ای بــرای 
عــدم اجــرای اقدامــات اســتفاده می شــود. بارهــا و 
ــه  ــا زمانی ک ــت«. ام ــدار نیس ــن پای ــنوم: »ای ــا می ش باره
پایــداری  می شــوند،  تعریــف  مشــخصی  اهــداف 
ــل درک می شــود. اگرچــه اهــداف توســعه  به ســرعت قاب
ــح  ــتند، واض ــی هس ــبتا کل ــد نس ــل متح ــازمان مل در س
ــرای  ــاص ب ــیار خ ــردی بس ــای ف ــه راهبرد ه ــت ک اس
ــا  ــاد از آن ه ــالش زی ــدون ت ــوان ب ــدار را می ت ــدام پای اق

ــرد. ــتخراج ک اس

را پایــدار رشــد میخواهــد مــا مدیریــت
ازنظــراســتراتژیکبیشــترکنــد.مهمتریــن
ــد؟ ــامیبینی ــت R&M راکج ــایفعالی حوزهه

R&M از زمــان آغــاز بــه کار خــود، موضــوع پایــداری 
ــک  ــدم ی ــن معتق ــت. م ــای داده اس ــود ج را در DNA خ
ــد  ــی می توان ــا در صورت ــی تنه ــت مدیریت ــرکت مالکی ش
زنــده بمانــد کــه ارزش هــای شــرکت روی پایــداری 
ــای  ــت باارزش ه ــا موفقی ــن را ب ــا ای ــز شــود و م متمرک

ــم. ــرا می کنی ــی اج ــاس جهان ــود در مقی خ

تالش هــای  تمرکــز  اخیــر،  ســال های  در  بااین حــال، 
کــرده  تغییــر  قابل توجهــی  به طــور  مــا  پایــداری 
اســت. حفاظــت از آب وهــوا نیــز در صنعــت مــا اهمیــت 

اکنــونودرآینــدهبزرگتریــنچالشهایــی
ــه ــاآنهــامقابل ــدب ــداریبای ــهازنظــرپای راک

ــد؟ ــامیبینی ــم،کج کنی
همان طــور کــه گفتــم هیچ کــس نمی توانــد یــا نبایــد 
چشــم خــود را روی موضــوع حفاظــت از محیط زیســت 
ــا  ــول پنج ت ــورد در ط ــن م ــش در ای ــدد. دان ــم ببن و اقلی
بهبودیافتــه  قابل توجهــی  به طــور  گذشــته  ســال  ده 
اســت. یکــی از چالش هــای مدیریــت پایــداری، ســاختار 
غیرمتمرکــز مــا از واحدهــای قدرتمنــد و بســیار مســتقل 
اســت. فرآینــد الزم و استانداردســازی داده هــا یــک 
پایــداری  انطبــاق محلــی تالش هــای  اســت.  چالــش 
ــاق  ــد بازنگــری اســت کــه فقــط یک شــبه اتف ــز نیازمن نی
ــی  ــای فرهنگ ــی و تفاوت ه ــرایط محل ــاد. ش ــد افت نخواه
ــی بســیار  ــه شــرکت های بین الملل ــرای هم ــز را ب همه چی

پیچیــده می کنــد.

فزاینــده ای پیــدا می کنــد. وقتــی صحبــت از اخــالق 
به میــان می آیــد، مــا مبنــای بســیار خوبــی داریــم، 
امــا به طــور فزاینــده ای بــا تعهــدات گــزارش دهــی 

اســتاندارد ســروکار داریــم.

هیجان انگیزتریــن کار، ادغــام کامــل بهبودهــای بلندمــدت 
معنــی دار در فرآیندهــای کمپانــی و درنتیجــه در اقدامــات 
امــا مــا »شــبه پایداری«  بــود.  روزانــه مــا خواهــد 
هســتیم.  واقعــی  بهبــود  خواهــان  مــا  نمی خواهیــم؛ 
ــد  ــارج، مانن ــوب از خ ــت خ ــا نی ــات ب ــکارات و الزام ابت
ــا الزامــات خــاص شــرکا، ممکــن اســت خطــر  قوانیــن ی
ــمی را در  ــه و رس ــی ُپرهزین ــه روش ــات ب ــرای الزام اج
پــی داشــته باشــد و در این جــا، مهــم اســت کــه تمایــزات 
ــد و  ــه شــیوه ای بســیار هدفمن ــم و ب ــول ایجــاد کنی معق

ــم. ــش بروی ــری پی ــل  اندازه گی قاب

R&Mــود ــیراخ ــداریخاص ــدافپای ــهاه چ
میکننــد؟ تنظیــم

ــرا  ــس KPI آینده گ ــک ماتری ــر روی ی ــا در حــال کار ب م
هســتیم کــه می توانــد به طــور کامــل بــرای اهــداف 

ــداری  ــر پای ــت تاثی ــرکت تح ــک ش ــای ی ــه حوزه ه هم
قــرار می گیرنــد. چگونــه می تــوان یــک تحــول بــا چنیــن 

ــرد؟ ــرا ک ــر اج ــور موث ــترده ای را به ط ــای گس پیامده
خوبــی پایــداری در ایــن اســت کــه امیــدوارم همــه بــا آن 
هم ذات پنــداری کننــد. روش هــای پیاده ســازی ممکــن 
اســت بــرای همــه یکســان نباشــد، امــا ایــن موضــوع بــر 

ــذارد. ــر می گ ــه تاثی هم

شناســایی اهــداف و تعریــف فرآیندهــا یــک وظیفــه 
واضــح مدیریتــی اســت. مــا در مســیر درســتی هســتیم 
راهکارهــای  و  می کنیــم  تعییــن  را  نیازمندی هــا  و 
قابل اجــرا را توســعه می دهیــم و ایــن تــالش اولیــه 
ــف  ــان در طی ــت. متخصص ــمند اس ــه و ارزش قابل توج
وســیعی از زمینه هــا بایــد به طــور فعــال درگیــر شــوند 
ــات شناســایی شــوند. ــا، هــدف و اقدام ــد بامعن و بتوانن
ارتبــاط منظــم و شــفاف، چــه در داخــل و چــه در خــارج، 
بــه همــان انــدازه مرتبــط اســت. هنگامی کــه کارکنــان بــا 
اهــداف و ذهنیــت کلــی آشــنا شــوند و اقدامــات مرتبــط 
را درک کننــد، بعیــد اســت کــه مقاومتــی وجــود داشــته 
ــد در  ــداری بای ــایل پای ــده آل، مس ــت ای ــد. در حال باش
کارهــای روزمــره ادغــام شــوند. R&M بــا ســیگنال های 
ــداری در ســطح  ــه پای ــر مرکــزی خــود ب واضــح از دفت
را  آن  کار  نیــروی  هنگامی کــه  و  می پــردازد  جهانــی 
الگــو  را  به طــور سیســتماتیک آن  می بینــد، مدیــران 
قــرار می دهنــد و اســتراتژی پایــداری را اجــرا می کننــد، 

ــذارد. ــگ شــرکت می گ ــر فرهن ــدار ب ــر پای ــن تاثی ای

آیــاشــرکتهایمــامیتواننــدازپتانســیل
بیشــتر پایــداری بــا بلندمــدت اقتصــادی

کننــد؟ بهرهبــرداری
ــازی  ــال بهینه س ــداوم در ح ــور م ــا به ط ــه. م ــا، بل قطع
ــه در  ــتیم ک ــود هس ــل خ ــرژی و حمل ونق ــای ان هزینه ه
ایــن بــاب فقــط یــک مثــال را ذکــر می کنیــم. بــرای مــن، 
ــر  ــتند. ه ــل نیس ــادی متقاب ــیل اقتص ــداری و پتانس پای
ــدد  ــداری ببن ــه روی پای ــود را ب ــم خ ــه چش ــرکتی ک ش
ــا مشــکالت اقتصــادی مواجــه خواهــد شــد. ــه زودی ب ب

ــابه  ــای مش ــا چالش ه ــا ب ــدگان م ــتریان و تامین کنن مش
ــه رو هســتند. ــری روب ــا بزرگ ت ی

به عنوان مثــال، ارائــه مــا نه تنهــا بــر روی محصــول، 
تمرکــز  نیــز  کاربــردی  تخصــص  روی  بــر  بلکــه 
بــه مشــتریان  را  راهکار هایــی  مــا  دارد. هنگامی کــه 
نیازمندی هــای  نه تنهــا  کــه  می کنیــم  ارائــه  خــود 

ــی را  ــداف واضح ــا اه ــود. م ــه ش ــا یکپارچ ــی م عملیات
بــرای کاهــش انتشــار CO2 و اجــرای اقدامــات مربــوط 
بــه آن تعییــن خواهیــم کــرد. مــا در حال حاضــر در 
حــال کار بــر روی تعریــف اثــر کربنــی کــه ایجــاد 
می کنیــم و اهــداف اســتراتژیک بیشــتری از آن هســتیم. 
به طــور  اســت  ممکــن   CO2 انتشــار  بهینه ســازی 

متوســط بهینه ســازی در هزینــه باشــد.

اهــداف و اقدامــات بــرای مناطــق کارکنــان، اخــالق 
بیشــتر  جهانــی  مقیــاس  در  نیــز  شــغلی  ایمنــی  و 

می گیــرد. قــرار  مورداســتفاده 

چگونــهدرایــنزمینــهپیشــرفتسیســتماتیک
ــود؟ ــریش ــتواندازهگی ــدثب میتوان

مــا هنــوز از نظــر رد کربنــی کــه ایجــاد می کنیــم، مبتــدی 
زیســت محیطی  عملکــرد  ماننــد  زمینه هایــی  هســتیم. 
مــا  البتــه  هســتند.  قابــل  اندازه گیــری  به راحتــی 
می توانیــم مصــرف انــرژی و آب، تولیــد زبالــه و میــزان 
کنیــم.  اندازه گیــری  دقیــق  به طــور  را  بازیافتیمــان 
ــای  ــه پروژه ه ــادی ب ــال های زی ــرای س ــا ب ــن داده ه ای

بهبــودی خــاص تبدیل شــده اســت.

بااین حــال مســایل دیگــر چالش برانگیزتــر هســتند.   
بااین کــه مــا می توانیــم حــوادث را در کار یــا نــرخ 
ــه  ــل همیش ــن عل ــا تعیی ــم ام ــری کنی ــان اندازه گی نوس
آســان نیســت. مســایل مربــوط بــه انطبــاق، ماننــد 
پیچیــده  بســیار  مزایــا،  پذیــرش  یــا  رشــوه خواری 
هســتند. در این جــا نیــز عــده ای از مــا انتظــار دارنــد کــه 
ــم.  ــام کلیــدی حمایــت کنی ــا ارق از چنیــن موضوعاتــی ب
اگــر شــرکتی در ایــن زمینــه مشــکلی داشــته باشــد، آن 
ــه  ــد، بلک ــل نمی کن ــدی ح ــام کلی ــع آوری ارق ــا جم را ب
تنهــا بــا اقــدام مســتمر و انطبــاق بــا فرهنــگ ســازمانی 

آن را حــل می کنــد.

ــر  ــداری غی ــات پای ــال، اطالع ــرای مث ــه ب ــردی، بلک عملک
ــه،  عملکــردی )حسابرســی CO2، اعالمیه هــای دفــع زبال
اعالمیه هــای زیســت محیطی و غیــره( را نیــز بــرای 
مزیــت  و  ارزش افــزوده  مــا  می کنــد،  فراهــم  آن هــا 
ــد:  ــم. مشــتری ممکــن اســت بگوی ــی ایجــاد می کنی رقابت
»در R&M، مــن تمــام مــدارک الزم بــرای راهــکار را 
ــری  ــز دیگ ــران چی ــت نگ ــم و الزم نیس ــت می کن دریاف
ــارات  ــی از انتظ ــده ای بخش ــور فزاین ــن به ط ــم.« ای باش

ــود. ــد ب ــتاندارد خواه اس

ــداری ــهپای ــدب ــهمیتوان ــدچگون ــرکارمن ه
ــد؟ ــککن کم

ــود  ــه خ ــای روزان ــم در کاره ــا می توانی ــک از م ــر ی ه
ــد رعایــت شــود،  ــن بای ــم. قوانی ــن امــر کمــک کنی ــه ای ب
ــت  ــنهاد ها در جه ــرای پیش ــی ب ــد جای ــن بای ــا همچنی ام
بهبــود وجــود داشــته باشــد و توجــه بــه ایــن موضــوع 
ــرکتمان را  ــن ش ــرد. م ــرار گی ــی ق ــورد قدردان ــد م بای
به عنــوان یک پایــه بســیار ســالم می بینــم کــه ایــن 
مســاله را تــا حــد بســیار زیــادی درونــی می کنــد. 
همچنیــن رویکردهــای خصوصــی بــرای پایــداری بایــد 

ــود. ــرا ش ــرکت اج در ش

افــراد،  بــا  صحیــح  و  محترمانــه  رفتــار  به عــالوه: 
صرف نظــر از جنســیت یــا ســوابق آن هــا، امــری بدیهــی 
اســت و نبایــد نیــاز بــه قوانیــن رفتــاری مناســبی داشــته 
باشــد، اگرچــه ایــن امــر طبیعتــا بایــد به درســتی مســتند 

باشــد.
رفتــار پایــدار بایــد هــم در خانــه و هــم در محــل کار یــک 

امر مســلم باشــد.

اهداف توسعه پایدار
 )SDGs( دســتور کار 2030 بــا 17 هــدف توســعه پایــدار
ــدار  ــاه پای ــح و رف ــرای ترویــج صل ــی ب یــک طــرح جهان
ــه  ــال 2016، هم ــت. از س ــا اس ــیاره م ــت از س و محافظ
کشــورها تــالش کرده انــد تــا ایــن دیــدگاه مشــترک 
کاهــش فقــر و نابرابــری را بــه برنامه هــای توســعه 
ــای  ــا و اولویت ه ــه نیازه ــه ب ــد. توج ــل کنن ــی تبدی مل
اهمیــت  از  کشــورها  و  گروه هــا  آســیب پذیرترین 
ویــژه ای برخــوردار اســت زیــرا 17 هــدف تنهــا در 
ــه  ــق شــوند ک ــا ســال 2030 محق ــد ت ــی می توانن صورت

هیچ کــس جــا نمانــد.

 R&M ولفگانــگ اوبــر از بهــار 2020 رییــس بخــش مدیریــت کیفیــت شــرکت در
بــوده اســت. نقــش او شــامل توســعه بیشــتر یــک اســتراتژی کل نگــر در زمینــه ی 
مســئولیت اجتماعــی و زیســت محیطی اســت. او در ایــن مصاحبــه از رشــد 

ــد. ــت می کن ــه آن صحب ــط ب ــای مرتب ــداف و چالش ه ــدار و اه پای

پـایـداری

 به عنوان یک عامل موفقیت

»برای من، پایداری و پتانسیل اقتصادی متقابل نیستند.«
R&M ولفگانگ هوبر، سرپرست کیفیت شرکت

ــرق و  ــرف ب ــى در مص ــوید، صرفه جوی ــرکت وارد مى ش ــى از درب ش »وقت
آب و غیــره نبایــد متوقــف شــود.«

R&M ،ولفگانگ هوبر، سرپرست کیفیت شرکت

سازمانی



 CONNECTIONS 61 |  1401 CONNECTIONS 61 |  1401 www.LavaErtebat.comwww.LavaErtebat.com 3839

مشاغل جذاب 

در خـــاور دور

دفتــر  اولیــن   Reichle & De-Massari زمانی کــه 
فروش آســیایی را در ســال 1994 در ســنگاپور تاســیس 
ــی در  ــن کمپان ــود. ای ــاال ب ــا ب ــارات از آن ه ــد، انتظ کردن
ســال 2005 وارد بــازار چیــن و در ســال 2006 وارد 
بــازار هنــد شــد. R&M همچنیــن دفاتــر فــروش محلــی 
خــود را در ســایر کشــورهای منطقــه دارد و آســیا برای 
R&M به عنــوان منطقــه ای بــرای آینــده در نظــر گرفتــه 
می شــود. آن چــه در 30 ســال گذشــته در این جــا اتفــاق 
افتــاده فراتــر از همــه انتظــارات اســت. در ایــن بخــش از 
جهــان کســب وکار و فنــاوری بــه شــکلی جــذاب در ایــن 

ــتند. ــعه هس درحال توس

و  آســیا  موفقیــت  بــرای  کــه  احترامــی  تمــام  بــا 
از  بزرگــی  بخش هــای  در  تاریخ ســاز  پیشــرفت های 
ــته  ــاد داش ــه ی ــه ب ــت ک ــم اس ــتیم، مه ــل هس ــه قائ منطق
باشــیم کــه سیســتم های تجــاری و اجتماعــی در خــاور 
به ســختی  و  دارنــد  را  خــود  خــاص  کار  روش  دور 

هســتند. اروپایــی  ســنت های  بــا  قابل مقایســه 

و همچنیــن توســعه یــک مرکــز تولیــد پچ کــورد در 
Pinghu از ســال 2020 در ایــن امــر بســیار مهــم بــوده 
اســت. آن هــا بــر تعهــد R&M بــه کارخانه هــای تولیــدی 
ــی  ــته های محل ــرآوردن خواس ــرای ب ــن ب ــد و چی در هن

ــد. ــد می کنن تاکی

سرمایه گذاری در مکان ها
ــود و  ــای خ ــئول در مکان ه ــای مس ــک کارفرم R&M ی
ــال  ــال، در س ــت. به عنوان مث ــز اس ــیا نی ــا در آس طبیعت
R&M ،2018 یــک کارخانــه جدیــد و مــدرن بــرای 
تولیــد محصــوالت فیبــر نــوری در بنگلــور هنــد افتتــاح 
کــرد. ایــن مــکان بــا حــدود 300 محــل کار، پروژه هــای 
بهداشــتی و زیســت محیطی، اســتانداردهای جدیــدی 
بزرگ تریــن  از  یکــی  اکنــون  و  می کنــد  تعییــن  را 
ــت. ــد R&M اس ــی تولی ــبکه بین الملل ــا در ش کارخانه ه
شــرایط اســتخدام منصفانــه و مترقــی بــرای کارمنــدان 
در همــه مکان هــا اعمــال می شــود. آمــوزش مــداوم، 
ــفاف،  ــات ش ــاد و ارتباط ــل کار، اعتم ــت در مح محافظ

ــم هســتند. ــه بســیار مه هم

روحیه تیمی خوب
امــر  ایــن  بیمــاری،  شــیوع  دور ی  در  به خصــوص 
مشــخص شــد کــه چقــدر کارخانه هــای R&M بــا 
 HQ ــی در ــای عملیات ــد. تیم ه ــتگی دارن ــر هم بس یکدیگ
ــل دور  ــا در فواص ــد تقریب ــور بودن ــا مجب و کارخانه ه
ــمند،  ــن هوش ــن، تلف ــن اکش ــک دوربی ــتفاده از ی ــا اس ب
کار  باهــم  کنفرانــس وب  و  یــا وی چــت  پیام رســان 
کننــد. امــکان آمــوزش کارکنــان جدیــد مطابــق بــا 
و  تولیــد  خطــوط  نصــب   ،R&M اســتانداردهای 
ــت.  ــود داش ــد از راه دور وج ــای تولی ــدور مجوزه ص

دو  دارنــد  نیــاز  همدلــی  و  مصاحبــت  بــه  آن هــا 
می تــوان  آن هــا  بــا  را  ســوییس  کــه  خصوصیتــی 
شــناخت. ایــن تنهــا راه بــرای درک اهمیــت آســیا، 
ــه  ــازش ناپذیر آن ب ــل س ــق آن، می ــب دقی ــله  مرات سلس

پیشــرفت و عالقــه آن بــه فنــاوری اســت.
R&M مسیر آسیا را دنبال می کند!

ــاوری  ــش فن ــیا در بخ ــود را در آس ــگاه خ R&M جای
ــروزه ده شــعبه  ــرار داده اســت. ام ــاز ق کابل کشــی ممت
مراکــزداده  هنــد،  و  چیــن  در  کارخانه هــا  و   APAC
 FTTH ســازمان های معــروف صنایــع مخابراتــی ماننــد
ــد. ــن می کنن ــوع LAN را تامی و FTTA و بازارهــای متن

ــر مشــتری  ــه از قابلیت هــای تمرکــز ب در سراســر منطق
 R&M ــه ای ــی و حرف ــتیبانی فن ــل، پش ــان تحوی و اطمین
و همچنیــن فلســفه کیفیــت ســوییس قدردانــی می شــود.
به عنــوان یــک قانــون، R&M افــراد محلــی را بــرای کار 
ــران کارخانــه اســتخدام  به عنــوان هیئت رییســه و مدی

در مناطقــی کــه بیشــتر تحــت تاثیــر ایــن بیمــاری 
ــیون در  ــای واکسیناس ــد، برنامه ه ــر قرارگرفته ان همه گی

انجــام شــد. کارخانه هــا 

انطباق پایدار دیدگاه های غربی
ــه دارد.  ــال تجرب ــا سی س ــیا تقریب ــازار آس R&M در ب
ایــن تجربــه نشــان می دهــد کــه بــرای منطقــه مشــارکت 

در میــدان، در منطقــه بســیار مهــم اســت. 

ایــن نگــرش باعــث ایجــاد احتــرام می شــود. دیدگاه هــای 
ــی،  ــردی و کارآفرین ــورد آزادی ف ــژه در م ــی، به وی غرب
از  حمایــت  و  ســالم  کار  شــرایط  عادالنــه،  رقابــت 
ــل  ــیوه ای منتق ــه ش ــوان ب ــر می ت ــوی معتب ــت معن مالکی
ــت  ــی اس ــکاری جهان ــگ هم ــک فرهن ــه آن ی ــرد. نتیج ک
کــه می توانــد در همه جــا مورداســتفاده قــرار گیــرد 
و همان طــور بــر اســاس سیســتم ارزش R&M کــه 

ــود. ــازگار ش ــی س ــرایط محل ــا ش ــد ب می توان

دســتورالعمل های  در  ایالتــی  الزامــات  بــر  عــالوه 
ــور  ــه ام ــتورالعمل های OECD، دبیرخان ــا، دس کارفرم
دســتورالعمل های  و   )SECO( ســوییس  اقتصــادی 
اصــول  مربوطــه  آزاد  تجــارت  موافقت نامه هــای 

هســتند.  R&M بــرای  الــزام آوری 

ــورد  ــاور دور م ــاط خ ــیاری از نق ــه در بس ــزی ک و چی
 R&M کــه  اســت  ایــن  می گیــرد  قــرار  اســتقبال 
ــتقل را  ــی مس ــرکت خانوادگ ــک ش ــنتی ی ــای س ارزش ه

می دهــد. نشــان 

ــراد  ــد: 100٪  از اف ــیون در R&M هن ــف واکسیناس ص
نیــروی کار در جــوالی 2021 واکســینه شــده و در 

برابــر ٪٪٪٪٪-19 محافظــت  شــده اند.

 R&M ،می کنــد. بــا ایــن نقــاط قــوت و تعهــد بــاال
ــت  ــه APAC به دس ــازار را در منطق ــهم ب ــد س می خواه

ــد. ــاد کن ــتری ایج ــاغل بیش آورد و مش

خریــد AFS در بنگلــور هنــد در مــارس 2014 و کارخانه 
 Durack Intelligent Electric ــه ــده محفظ تولیدکنن

Co. Ltd در Jinshan در ســال 2019 

ــن  ــری در ای ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــا درحال توســعه اســت وR&M بی ــه اقتصــادی آســیا و اقیانوســیه به طــور پوی منطق
منطقــه فعــال اســت. اســتانداردهای کیفیــت برنــد R&M قانع کننــده هســتند. در چیــن، R&M از ســال 2019 تاکنــون 100 

محــل کار جدیــد ایجــاد کــرده اســت.

ــهرت  ــن از ش ــان در چی ــوان کارفرمای ــى به عن ــرکت های سوییس » ش
بســیار خوبــى برخــوردار هســتند.«

Prof. Dr. Rudolf Minsch, Chief Economist at economiesuisse

ــتقل، R&M در  ــى مس ــنتى خانوادگ ــای س ــرکت باارزش ه ــک ش ــا ی »ب
ــد.« ــى مى کن ــاس راحت ــن احس ــد و چی هن

Laurent Amestoy, Executive Vice President, R&M Asia Pacific

R&M در آسیا و اقیانوسیه
APAC سنگاپور: مقر منطقه -

Jinshan چین: تولیدی رک در -
- چین: سایت جدید Pinghu  )پچ کوردهای مس و فیبر 

نوری(
- هند: کارخانه فروش و تولید در بنگلور

- ژاپن: محل فروش
- استرالیا: مکان های فروش

تولیدات در هند

دفتر کار کارخانه جدید در پینگو، چین

نمایشگاه در سایت Jinshan، چین

تولید پچ کورد در کارخانه جدید چین از پاییز 2020 آغاز شد.

سازمانی
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