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نگاهی به محصول

دو سال پیش، R&M با موفقیت نسل جدید سیستم های توزیع فیبر نوری را به بازار FTTx معرفی کرد. رک ها و ماژول های فشرده و همه کاره PRIME ODF دقیقا نیازهای کابل کشی 
اپراتورهای شبکه را برآورده می کند. PRIME ODFبه ویژه مزایای خود را در مکان های تنگ، مانند کابینت های خیابان، ایستگاه های PoP و زیرزمین ساختمان ها نشان می دهد. همچنین 

می توان از آن با موفقیت در مراکزداده استفاده کرد.

باالی 384 کانکتور LC در سه یونیت
وجود چهار پلت فرم PRIME الزامات استاندارد را پوشش می دهند. این ها یونیت های فیبر در ارتفاع 3/4 برای اتصال پچ کوردها و همچنین کابل کشی خالص، اسپلیتر و برک اوت هستند. آن ها 
در ترکیب با رک های فرعی 1U و 3U، هسته توزیع کنندگان PRIME را تشکیل می دهند. تا 192 کانکتور SC یا E-2000™/Simplex یا 384 کانکتور LC روی سه یونیت ارتفاع قرار می گیرند.

R&M همچنین یک پلت فرم PRIME در ارتفاع 3/4 برای کابل های فیبر ریبون توسعه داده است: خاتمه زنی و پیوند زدن RTU و RSU 8 و 12 فیبر برای فیبر ریبون. با این کابل ها، شرکت های 

مخابراتی به گسترش شبکه های FTTx سرعت می بخشند. هزینه های اتصال در مقایسه با کابل های لوله گشاد مرکزی معمولی به شدت کاهش می یابد. لوله های موجود می توانند فیبر بیشتری 
را در خود جای دهند.

مدل دو و چهار فیبر
این مدل ها اکنون توسط PRIME ODF واحد یونیت  تک خاتمه یا STU و یونیت تک اسپالیس یا SSU دنبال می شوند. آن ها به اپراتورهای شبکه این فرصت را می دهند که فیبرها یا مشترکین 
مستقل را در دوازده سینی اتصال فشرده FMTS اختصاصی مدیریت کنند. به عنوان مثال، الحاقی های جدید از کانسپت های دو فیبر و چهار فیبر برای شبکه های دسترسی پشتیبانی می کنند.

_ PRIME STU یک واحد فیبر 3/4 یونیت ترکیبی با ظرفیت 48 اتصال دهنده پالگین )LC-D، SC یا E-2000™( است.
PRIME SSU_ برای اتصال کابل به کابل فیبرها استفاده می شود. هر سینی تا چهار فیبر را در خود جای می دهد. کنداکتورهای اتصال ANT یا HV از فیبرها محافظت می کنند.

کشو دوازده سینی اتصال SCM کوچک )SCM = Single Circuit Management( را در خود جای می دهد. R&M همچنین سینی های اسپالیس را دوباره توسعه داده است و آن ها از 
اصل مونتاژ بدون ابزار پیروی می کنند و چسباندن آن ها فقط چند مرحله طول می کشد.

برای تکنسین ها پی گیری آسان است:
_ فیبرهای ورودی و خروجی در هادی های یونیت فیبر بدون متقاطع هستند.

_ هر سینی فقط دو یا چهار فیبر دارد و فیبرها را می توان با یک نگاه شناسایی کرد.
_ مفاهیم دو فیبر و چهار فیبر بر روی معماری شبکه موجود ساخته شده است و این امر نیاز به مستندسازی اضافی را از بین می برد.

یک نمای کلی بهتر به معنای مدیریت واحد فیبر هوشمند، انتقال و اتصال بدون خطا، تعمیر و نگهداری ساده و سریع، افزایش قابلیت اطمینان عملیاتی است.

یونیت فیبر جدید برای PRIME با مدیریت فیبر واحد
دو مــاژول بــرای مدیریــت فیبــر واحــد در حــال گســترش دامنــه PRIME هســتند. یونیــت  تــک 
 SSU (Single ــا ــا STU (The Single Termination Unit) و یونیــت تــک اســپالیس ی خاتمــه ی
Splice Unit)  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.
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کار سریع و ایمن
کانال فیبر متحرک )کانال متحرک( فیبرهای ورودی را مستقیمًا به ناحیه اتصال محافظت شده هدایت می کند و مکانیزم بیرون کشی به طور کامل در کشوها یکپارچه شده 
است. موقعیت های Snap-in اطمینان حاصل می کنند که برای اتصال، پچ کردن و کارهای تعمیر و نگهداری ثابت هستند. این پایه پایدار تکنسین ها را قادر می سازد تا 
وظایف خود را به سرعت و به طورمعمول انجام دهند. این پایه پایدار تکنسین ها را قادر می سازد تا وظایف خود را به سرعت و به طورمعمول انجام دهند و همچنین به 

قابلیت اطمینان عملیاتی کمک می کند.

 SSU و STU اتصاالت برای رک های 19 و 21 اینچی ارائه می دهد. برای PRIME به راحتی در رک های موجود نصب می شوند. طیف SSU و STU ساب رک ها برای الحاق
راهنماهای ورودی جانبی و پشتی کابل برای انواع رک وجود دارد. برای بلوک اتصال فیبر موجود، R&M یک صفحه نصب جدید را ارائه می کند که می توان سه لوله 

انتقال NW7 یا NW 10 را بدون ابزار روی آن نصب کرد.

PRIME ODF برای سناریوهای مختلف FTTx و خاتمه شبکه مناسب است. آن ها نصب سریع و آسان را در محیط های با فضای کم و همچنین در مکان هایی با تراکم 

باالی فیبر امکان پذیر می کنند. رویکرد سیستم بدون ابزار و اصل ماژوالر انتقال بدون عوارض به زیرساخت های شبکه موجود و جدید را تضمین می کند. بازسازی و 
مقیاس بندی توزیع کنندگان به همین راحتی است.

رک های سبک وزن و مستحکم PRIME-ETSI نیز در اندازه ها و نسخه های مختلف موجود هستند. نصب بدون ابزار رک های فرعی 3U و مدیریت پچ کورد از پیکربندی 
سریع و انعطاف پذیر توزیع کنندگان پشتیبانی می کند. R&M دارای مدیریت کابل به طور کامل یکپارچه برای ساده کردن بررسی است.

ظرفیت

– PRIME STU 

– 24 x LC Duplex (48 fibers) 

– 2448/ x SC )2448/ fibers) 

– 24 x E-2000™ (24 fibers) 

– 24 E-2000™ Compact (48 fibers) 

– PRIME SSU 

– 12 x 4 ANT/HS splices
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مقررات استفاده از سخت افزار سبز
برای تحقق فناوری پایدار در مراکزداده زیست سازگار، می توانید از

بسیار  خنک کننده  تجهیزات  و  رایانه  پردازش  تجهیزات سخت افزاری   ،UPS سیستم های   •
باقابلیت تری استفاده کنید.

• کاربری از سرورهای دارای رتبه Energy Star می توانند به بهترین حالت بهره وری انرژی 
را بهبود بخشند. به خصوص زمانی که قرار باشد از تجهیزات IT حداکثر استفاده انجام شود.

• در کنار آن می توانید سخت افزارهای قدیمی تر را با تجهیزات جدید جایگزین کنید.
یکپارچه سازی  از راه کار های مجازی سازی و  یا  • سرور های بی کاربرد را خاموش کنید، 

برای بهبود کاربرد سخت افزار ها استفاده کنید.
باالی  ظرفیت  داشتن  با  مدوالر  و  ترانسفورماتور  بدون  های   UPSپیاده سازی شرایط   •

کاربری را اجرایی کنید.
• زیرساخت های خنک کنندگی با بازدهی باال را در مراکزداده فراهم آورید.

• از تجهیزات خنک کننده غوطه ور مایع خنک کننده مستقیم مایع استفاده کنید.

چگونه مرکزداده خود را سبزتر کنم؟
• ادغام سرورها: سرورهای مرده را خاموش کنید و سرورهای موجود خود را بهینه کنید.

• ارتقای سرورها: تجهیزات سرور های موجود را به امکانات مدرن مجهز کنید.
• تغییر به برق با راندمان باال: شرایط مصرف برق را با اعمال راه کارهای مدرن و بهینه 
سبز کنید. از دستگاه های مبدل  انرژی سازگار با طبیعت برای شارژ منبع نیرو استفاده کنید. 

مانند باد و آب...

چگونه مراکزداده می توانند پایدارتر باشند؟
با  سازگاری  و  اقتصادی  بهبودهای  ایجاد  برای  مختلفی  راه های  خوشبختانه  امروزه 

محیط زیست برای کاربری از مراکزداده وجود دارد.
ECO ها به حالت USP تغییر حالت استفاده از •

• تنظیم دما
• استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

• بازیافت یا استفاده مجدد از تجهیزات

کدام کشور ها در زمینه ی تاسیس مراکزداده سبز پیشرو هستند
در قاره اروپا کشور هایی از جمله نروژ، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، پرتغال، ایرلند و فرانسه و 
ایاالت متحده بیشترین مراکزداده سبز را در جهان دارند. در این میان اروپا دارای بیشترین 
و خاورمیانه و آفریقا کم ترین مراکزداده سبز را به خود اختصاص داده اند. در سال 2۰19 
نیز فیس بوک و گوگل ساخت یک کابل فیبر زیردریایی جدید ماورای اقیانوس اطلس به نام 

HAVFRUE را در پرونده کاری خود ثبت کرده اند.

تاثیر  محیط زیست  بر  می توانند  چگونه  سازگار  زیست  مراکزداده 

بگذارند؟
مراکزداده در زمینه ی انتشار گازهای گلخانه ای، 2 درصد از کل انتشار جهانی را به خود 
اختصاص داده اند. جدای از آن می توان به E-Waste همان زباله های الکترونیکی که از 

فعالیت های به روزرسانی مرکزداده است نیز اشاره کرد.
از   2٪ برابر  میزانی  الکترونیکی  زباله های  به طورکلی   ،EPA اخیر  گزارش  اساس  بر 

زباله های جامد و ٪۷۰ از زباله های سمی جهان را تشکیل می دهد.

چرا کاربری از مراکزداده زیست سازگار مهم هستند؟
انرژی، بلکه  پایدار و سبز نه تنها برای صرفه جویی در  تغییر ماهیت مراکزداده به فناوری 
برای کاهش نیاز به زیرساخت های خنک کنندگی گران قیمت و البته نجات سالمت محیط زیست 
منبع  داشتن یک  نوید  تجدیدپذیر می توانند  یا  پایدار  انرژی های   از  استفاده  است.  نیز موثر 
انرژی فراوان و قابل اعتماد را که می تواند به طور قابل توجهی بازده مصرف برق )PUE( را 

کاهش دهد را به جهان معرفی کند.
استفاده از چه فناوری هایی در مرکزداده سبز اهمیت دارد؟

• احداث دیتاسنتر در مناطق سردسیر
• استفاده از حداقل مصالح ساختمانی در اتاق سرور

• استفاده از منابع طبیعی برای سیستم های خنک کنندگی و تامین برق مانند باد و آب
• استفاده از فناوری های تجدیدپذیر مانند: پمپ های حرارتی، فتوولتاییک و خنک کننده های 

تبخیری
• استفاده از سیستم های رایانش ابری و مجازی سازی شده

• استفاده از سیستم های سرمایشی و عایق بندی
• استفاده از تجهیزات بازیافت پذیر مانند کف کاذب از جنس گالوانیزه

نتیجه
استفاده از مراکزداده زیست سازگار به نیت نجات زندگی در سیاره زمین، موجب کاهش 
زمینه ی  در  می تواند  فناوری  این  دیگر  طرف  از  شد.  خواهد  کربن  گاز  انتشار  و  تولید 
صرفه جویی و مصرف بهینه از منابع انرژی نیز بسیار کارآمد باشد. با توجه به پیشرفت علم 
و وجود تنوع در فعالیت  کسب وکارها، روزانه نرخ تولید داده ها افزایش یافته و نیاز به استفاده 
به همین  بیشتر می شود.  داده ها  از  تحلیل  به هدف  از سیستم های جمع آوری، ذخیره سازی 
دلیل اهمیت استفاده از مراکزداده زیست سازگار نیز روزبه روز بیشتر خواهد شد. شرکت 
کامپیوتری  شبکه های  حوزه ی  در  برجسته  شرکت های  از  یکی  به عنوان  نیز  ارتباط  الوان 
برترین  از  با سرمشق  این جنبش و تحول جهانی،  با  و مراکزداده کشور، همگام و همراه 
اساس  بر  همچنین  و  بزرگ  و  کالن  استراتژی های  از  بهره گیری  و  بین المللی  شرکت های 
فرآیندهای ارتباطات و مدیریت فرهنگی و اجرای مسئولیت های اجتماعی خود پس از تشکیل 
کمیته های فرهنگ سازمانی و مسئولیت های اجتماعی در واحد روابط عمومی، برنامه ریزی 
بلندمدتی را برای طرح ریزی و اجرای پروژه های مختلف در این مسیر مهم و مهین انجام 
می دهد و در این راه گام های موثری برداشته است. که یکی از عناوین این جستار نوبهار 

زمین)کمک به محیط زیست( است.
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فصل جدید برای صنعت مرکزداده کره جنوبی
دیجیتالی شدن روزافزون اقتصاد کره جنوبی و هجوم به فضای ابری، در را به روی یک تغییر اساسی در صنعت مرکزداده شبه جزیره باز می کند.

از منظر یک خارجی، اقتصاد کره جنوبی خود را چیزی شبیه به تضاد نشان می دهد. اقتصاد کره جنوبی چهارمین اقتصاد بزرگ در آسیا )دهمین در جهان( است و از 
بسیاری جهات در میان بازارهای دیجیتالی روی کره زمین مطرح است. اولین شبکه تجاری 5G در کره راه اندازی شد، این کشور میزبان بزرگ ترین تولیدکننده لوازم 
الکترونیکی در جهان )سامسونگ( است و دولت کره در حال سرمایه گذاری بیشتر برای استفاده از فناوری های نوین به عنوان پایه و اساس اقتصاد کره در آینده پیش بینی 

کرده است.

جدای از اقتصاد سخت، سرمایه فرهنگی کره جنوبی نیز در حال افزایش است. این کشور به شدت دارایی های فرهنگی )از K-Dramas و مد گرفته تا BTS( را در خارج از 
کشور تبلیغ، بسته بندی و فروخته است و آرام آرام قدرت آن به طوری مناسب رشد کرده است.

از  یکی  بین المللی،  فناوری  برای شرکت های  این حال،  با  است.  دیجیتال جهانی شده  دنیای  در  اجتماعی  و  اقتصادی  اصلی  بازیگر  یک  کره جنوبی  همه حساب ها،  با 
اقتصادهای دیجیتال پیشرو در جهان تا حد زیادی دست نخورده و غیرقابل دسترسی باقی مانده است. با این حال، این وضعیت در حال تغییر است.

جی وون کیم، مدیر کشور در Digital Realty، با اشاره به شرکت های بزرگ صنعتی، معروف به chaebol که بر اقتصاد کشور تسلط دارند، توضیح می دهد: »اقتصاد 
کره جنوبی مدت هاست که توسط گروه منتخبی از کنگلومرا رهبری می شود.«

سامسونگ، هیوندای، گروه اس کی و گروه ال جی از برجسته ترین شرکت های بزرگ این کشور هستند و هر کدام تحت مالکیت و اداره یک خانواده واحد هستند. این 
سیستمی است که در آستانه الیگارشی قرار دارد، با شرکت هایی که تقریبا در تمام سطوح و جنبه های جامعه کره فعالیت می کنند، از امالک و مستغالت و فروشگاه های 

رفاهی گرفته تا فناوری های پیشرفته مخابراتی و به طور فزاینده ای، زیرساخت های دیجیتال را تشکیل می دهند.

Khym توضیح می دهد که در سال های اخیر، تحول دیجیتالی رو به رشد اقتصاد کره، که توسط صنایع نسل بعدی مانند فناوری های پرداخت، AdTech، بازی و فین تک 

هدایت می شود، فضای جدیدی برای تنفس شرکت های دیجیتال مبتنی بر خدمات ایجاد کرده است. در نتیجه، تقاضای کشور برای دیجیتالی شدن زیرساخت ها با سرعتی 
شتابان در حال رشد هستند.

تغییر به اقتصاد دیجیتال سطوح قابل توجهی از تقاضا برای زیرساخت های مبتنی بر اینترنت را ایجاد کرده است. بسیاری از استارت آپ ها و شرکت های کره ای در حال 
استقرار پلت فرم های زیرساخت ابری هستند و اکوسیستم پشتیبان در اطراف این زیرساخت به رشد خود ادامه می دهد. Kyme توضیح می دهد: ظهور کره جنوبی به عنوان 
یک بازار رو به رشد مرکزداده، ارائه دهندگان مراکزداده را بر آن داشته تا فعالیت های خود را در این کشور گسترش دهند. REITهای جهانی یا مدیریت دارایی در حال 

ساخت یا برنامه ریزی برای ساخت مراکزداده خود در کشور از طریق سرمایه گذاری مشترک با شرکت های ساخت وساز و مهندسی محلی هستند.
Digital Realty یکی از آخرین اپراتورهای مرکزداده جهانی است که از تقاضای رو به رشد کره برای زیرساخت های دیجیتال سرمایه گذاری کرده و اولین مرکزداده 

خنثی خود را در اوایل سال جاری در این کشور افتتاح کرده است. تغییر به اقتصاد دیجیتال نیز سطوح قابل توجهی از تقاضا را برای زیرساخت های مبتنی بر اینترنت 
ایجاد کرده است.

ذخیره سازی سرد در حال حاضر موضوعی بسیار داغ است
با افزایش اندازه مجموعه های داده، صنعت شاهد افزایش استفاده از ذخیره سازی سرد به عنوان روشی مقرون به صرفه برای ذخیره مقادیر زیادی از داده های بدون 

ساختار است.
رشد تصاعدی داده ها این پتانسیل را دارد که یک مانع بسیار سخت برای شرکت ها، سازمان های دولتی و اپراتورهای مراکزداده باشد. مقدار داده ای که روزانه در 
سراسر جهان تولید می شود حدود 2.5 کویینتیلیون بایت )یعنی 2.5 با 18 صفر در پایان( تخمین زده می شود - تقریبا معادل 7.5 میلیون ترابایت یا 937.5 میلیارد نسخه 
HD از Dance With Wolves با بازی کوین کاستنر. این رقم هر سال با سرعتی نگران کننده در حال افزایش است، به طوری که کل داده های ایجاد شده، کپی، ذخیره، 

تجزیه و تحلیل و مصرف شده در سال 2۰25 به 181 زتابایت تخمین زده می شود. باید بدانید که این برابر است با ارزش چند هزار فیلم کوین کاستنر!

برای پیچیده تر کردن مسایل، همه این داده ها به طور فزاینده ای ارزشمند می شوند. به یک دهه قبل برگردیم و اکثریت قریب به اتفاق اطالعات جمع آوری شده توسط 
حسگرها، برنامه ها و موارد مشابه دور ریخته شد. حاال داده یعنی پول! هرچه داده های بیشتری داشته باشید، بیشتر می توانید آن ها را برای ردیابی و پیش بینی روندها، 

برنامه ریزی نگهداری، کارآمدتر بودن، آموزش موتورهای یادگیری ماشین و پیش بینی رفتار مصرف کننده تجزیه و تحلیل کنید.

فقط به ورزش حرفه ای نگاه کنید. در حال حاضر بستر مناسبی برای فناوری و داده های نسل بعدی است. با گذشت هر فصل، ساعت ها محتوای دیجیتالی ایجاد می شود. 
از ردیابی آمار بازیکنان و تجزیه و تحلیل عملکرد گرفته تا فیلم ویدیویی که هر قطعه از عمل را در هر بازی، از زوایای مختلف دوربین، در استادیوم های سراسر جهان 
ثبت می کند. دیوید ویال، مدیر توسعه کسب وکار EMEAI در Western Digital، یک شرکت مستقر در کالیفرنیا که درایوهای هارددیسک تولید می کند، توضیح می دهد که 

این داده های زیادی ست و همه باید در جایی ذخیره شوند.

مشکل در یافتن مکان و نحوه ذخیره داده ها این است که مسیر صحیح اقدام به شدت، به کاری که برای انجام آن داده ها برنامه ریزی می کنید، بستگی دارد. ویال توضیح 
می دهد که در دنیای ورزش، برای ارائه فایل های غنی از داده ها دقیقه به دقیقه، تیم های مدیریت داده باید تصمیم بگیرند که هر نوع داده را در کجا ذخیره کنند )که بسته 
به سرعت و تعداد دفعات مورد نیاز دارد(. برای دسترسی به آن ذخیره سازی داده هایی که باید اغلب و به سرعت در یک حلقه نوار به آن ها دسترسی داشت، ایجاد شود.
عقب ماندگی و ناکارآمدی؛ ذخیره کردن همه چیز بر روی یک دیسک درایو یا آرایه فلش می تواند مقدار قابل توجهی از الکتریسیته مصرف کند، صرف نظر از این که به 

آن داده ها دسترسی دارید یا خیر.

البته این فقط یک مشکل برای صنعت ورزش نیست. ویال ادامه می دهد که کارشناسان تخمین می زنند که جریان های داده جهانی ساالنه حدود 3۰ درصد رشد می کنند و 
به طور بالقوه تا سال 2۰25، 175 زتابایت تولید خواهندداشت. در حالی که همه این داده ها نیازی به تجزیه و تحلیل فوری ندارند، ذخیره آن ها ضروری است، و این جاست 

که ذخیره سازی سرد وارد عمل می شود.

جریان داده های جهانی ساالنه حدود 3۰ درصد رشد داشته و تا سال 2۰25 به طور بالقوه 175 زتابایت تولید می کند.

راهکار فردای هوشمند
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