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همکاران محترم تجاری
ــا  ــد. ب ــه می کنن ــتری را تجرب ــکوفایی بیش ــزداده، ش مراک
ایجــاد کارایــی بیشــتر، آن هــا در جهــت منافع مشتریانشــان 
ــه   ــر هزین ــب پُ ــاخت اغل ــت زیرس ــد. مدیری ــت می کنن رقاب
اســت،چراکه یــک هزینــه ضــروری اســت. درهرحــال، ایــن 
ــا را  ــت پوی ــا مدیری ــه اپراتوره ــوع ارزش آن را دارد ک موض
در فرایندهایشــان وارد و کارشناســان را نیــز در مراحــل 
ــل  ــک راه ح ــه ی ــرد R&M ارائ ــد. رویک ــر کنن ــه درگی اولی
ــک  ــز را از ی ــا همه چی ــتریان م ــت. مش ــع( اس کل نگر)جام
منبــع تامیــن و دریافــت می کننــد. در داســتان Focus ایــن 
شــماره، نشــان خواهیــم داد کــه اپراتورهــای مرکــزداده بایــد 

ــد. ــر بگیرن ــی را در نظ ــه معیارهای چ

گسترش مراکز تعالی
ــورت  ــد به ص ــبکه می خواهن ــزداده و ش ــای مراک اپراتوره
ــور  ــوند. R&M به ط ــه ش ــان عرض ــر جه ــی در سراس محل
ــود را  ــزوده خ ــره ی ارزش اف ــمند زنجی ــتماتیک و روش سیس
ــادر  ــا را ق ــه م ــد ک ــترش می ده ــه ای گس ــز منطق ــا تمرک ب
ــای  ــا هزینه ه ــی، ب ــریع، محل ــای س ــا راه حل ه ــازد ت می س
ــده  ــم. تولیدکنن ــه کنی ــدار ارائ ــه پای ــر از هم ــه و مهم ت بهین
رک و محفظه هــای ایتالیایــی Tecnosteel S.r.l. از برونلــو 
ــده  ــروه R&M ش ــی از گ ــال 2022 بخش ــدای س ــز از ابت نی
اســت. محــل جدیــد قــرار اســت بــه برتریــن مرکــز رک هــا 
ــه مــا در بلغارســتان کــه  و محفظه هــا تبدیــل شــود. کارخان
ــت،  ــن گرف ــود را جش ــالگرد خ ــن س ــته دهمی ــال گذش س
ــال ها،  ــول س ــد. در ط ــل می کن ــه عم ــک نمون ــوان ی به عن

ــی دارای  ــز بین الملل ــه مرک ــه ب ــد در صوفی ــه تولی کارخان
مهــارت FO R&M تبدیــل شــده اســت کــه اکنــون بیــش از 
ــتر  ــرکتی بیش ــاالت ش ــتخدام دارد. در مق ــر را در اس 450 نف

مطالعــه کنیــد.

اگــر می خواهیــد در زمینــه اتصــال جلوتــر از همــه باشــید، 
بایــد بــا خواســته های آینــده کنــار بیاییــد. در ایــن شــماره 
به عنــوان مثــال می خوانیــد کــه چگونــه فیبرنــوری را 
می تــوان در ســوییس ســریع و کارآمــد بــه خانه هــا 
ــت. و  ــوم  اس ــن مفه ــی از ای درآورد. FO Field R&M بخش
ــبکه  ــر در ش ــن کیلومت ــه آخری ــان از این ک ــرای اطمین ب
انجــام  به ســرعت  می توانــد  اکنــون   FTTH دسترســی 
ــد آب  ــرده ض ــته فش ــدازی بس ــال راه ان ــود، R&M در ح ش
و گــرد و غبــار ZOONA اســت کــه می شــود آن را در 
ــه لطــف اصــل مدوالریتــی آن،  ــی نصــب کــرد و ب هــر مکان

ــد. ــترش یاب ــدم گس ــه ق ــدم ب ــد ق می توان

ــتاب  ــا ش ــی  )SPE( ب ــت تک زوج ــمت اترن ــش به س گرای
فزاینــده ادامــه دارد. R&M چندیــن ســال اســت کــه در خــط 
ــای  ــا و کمیته ه ــه در اتحادیه ه ــعه، از جمل ــن توس ــدم ای مق
ــل  ــبد کام ــک س ــون دارای ی ــه و اکن ــرار گرفت ــی، ق تخصص
محصــوالت SPE اســت. همچنیــن می توانیــد در ایــن مجلــه 
ــد  ــول و رون ــن محص ــورد ای ــتری را در م ــات بیش اطالع
ــوردی  ــات م ــن مطالع ــد. آخری ــب کنی ــتفاده از آن را کس اس
ــا در  ــای م ــوالت و راه حل ه ــه محص ــد ک ــان می ده ــز نش نی

حال حاضــر در چــه محل هایــی اســتفاده می شــوند.

ــعه  ــال را توس ــای اتص ــدی، R&M راه حل ه ــل بع ــرای نس ب
می دهــد و همــان رویکــرد پایــداری را بــرای آن هــا 
ــد.  ــاذ می کن ــازمانی اتخ ــای س ــایر فرآینده ــوان س به عن
ــداف  ــا اه ــتر و ب ــفافیت بیش ــا ش ــر ب ــن ام ــس ای ــن پ ازی
ــار  ــم انتش ــا می خواهی ــد: م ــد ش ــس خواه ــدت منعک بلندم
ــف  ــه نص ــال 2030 ب ــا س ــود را ت ــه ای خ ــای گلخان گازه
ــرای  ــرر ب ــد بی ض ــال 2050 تولی ــا س ــم و ت ــش دهی کاه
محیــط زیســت را نیــز تضمیــن کنیــم. توجــه داشــته باشــید 
ــه  ــن مقال ــه آخری ــتقیما ب ــما را مس ــه 33، ش ــه صفح مقال

ــرد. ــد  ب ــا خواه ــداری م ــزارش پای گ

برای شما یک مطالعه الهام بخش آرزو می کنم.

سرمقاله
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ــرمایه  ــت س ــد بازگش ــزداده نمی توانن ــدگان مرک ارائه دهن
ــا  ــرای آن ه ــد. ب ــاد کنن ــا ایج ــا و کابل ه ــا رک ه )ROI( را ب
ــن  ــت. همچنی ــر اس ــیار زمان ب ــی بس ــاخت موضوع زیرس
 )IT(ــات ــد فناوری اطالع ــتگاه جدی ــون دس ــر روز50 میلی ه
ــار  ــتریان انتظ ــوند، مش ــط  می ش ــا  برخ ــت چیزه و اینترن
ــع الزم  ــری )خــود( مناب ــد کــه مراکــزداده در فضــای اب دارن

ــند. ــته باش ــار داش را در اختی
امــروزه 51 درصــد از جمعیــت جهــان از طریــق تلفــن همــراه 
بــا هــم در ارتبــاط هســتند و هــر گوشــی هوشــمندی حداقل 
بــه مرکــزداده ای متصــل اســت. مشــترکین همچنیــن انتظــار 
ــورت  ــان به ص ــر زم ــا در ه ــای آن ه ــه برنامه ه ــد ک دارن

بالدرنــگ  کار کننــد.
ــت  ــان اس ــه در توانش ــر کاری ک ــزداده ه ــای مرک اپراتوره
ــارات  ــدن انتظ ــرآورده ش ــان از ب ــول اطمین ــرای حص ــن ب ای
مشــتریان انجــام می دهنــد. آن هــا به طــور مســتمر و 
ــزداده  ــاختن مراک ــال س ــری در ح ــان دیگ ــر زم ــش از ه بی

ــت. ــتار آن اس ــدن خواس ــی ش ــتاب دیجیتال ــتند، ش هس

ــازار ارتباطــات و مراکــزداده شــده اســت. شــتاب  همه گیــری  به طــور شــگفت انگیزی باعــث دیجیتالــی شــدن و در نتیجــه تحــوالت خیره کننــده در ب
نفس گیــر تکنولــوژی و نیازهــای بــازار به طــور پیوســته، قــدرت و منابــع بیشــتری را از اپراتورهــای شــبکه و مراکــزداده درخواســت می کنــد. هــر روز، 

زیرســاخت ها بایــد افزایــش یافته،گســترش یابنــد و بازســازی شــوند.

هشدار: هزینه ها
ــای  ــه هزینه ه ــود دارد ک ــز وج ــانه هایی نی ــال، نش ــا این ح ب
ســرعت  بــا  عملیاتــی   هزینه هــای  و  ســرمایه گذاری  
یکســان رشــد نمی کننــد. در حال حاضــر، اپراتورهــای 
 TCO  ــد ــی بای ــدگان مخابرات ــی و ارائه دهن ــزداده جهان مراک
ــن  ــا همچنی ــد. آن ه ــرار دهن ــش ق ــورد آزمای ــود را م خ
ــد،  ــش می دهن ــریع را کاه ــد س ــه رش ــی را ک ــد عوامل بای
ــرق،  ــن ب ــی، تامی ــداف آب وهوای ــد: اه ــد مانن ــر بگیرن در نظ
ــودی(،  ــود موج ــه )کمب ــای عرض ــایبری، تنگناه ــت س امنی
ــفر و  ــای س ــادی، محدودیت ه ــی و اقتص ــای سیاس چالش ه

ــر. ــران ماه ــود کارگ کمب

در  خدمــات  ارائه دهنــدگان  کــه  اســت  ایــن  ســوال 
ــه  ــد؟ چگون ــی دارن ــه گزینه های ــخت چ ــرایط س ــن ش ای
ــار مســئولیت را کاهــش دهنــد تــا بتواننــد بــر  می تواننــد ب

ــد؟ ــز کنن ــرمایه تمرک ــت س ــره وری و بازگش ــازار، به ب

ــا ســپردن برنامه ریــزی و مدیریــت زیرســاخت های  پاســخ: ب
مرتبــط بــا فنــاوری اطالعــات مولــد بــه ارائه دهنــده 
سیســتم! چــرا خودتــان مراقــب تک تــک پچ پنل هــا، 
حالی  کــه  در  باشــید،  رک هــا  و  کابل هــا  پورت هــا، 
ــرای  ــن کار را ب ــد ای ــد و می توانن ــود دارن ــی وج متخصصان

ــد؟ ــام دهن ــما انج ش

R&M ایــن پتانســیل را تشــخیص داده و مــدل تجــاری خــود 

ــه  ــاس تجرب ــر اس ــت. ب ــترش داده اس ــاس آن گس ــر اس را ب
جهانــی بــا پروژه هــای مراکــزداده، یــک رویکــرد سیســتمی 
گســترده بــرای راه حل هــای زیرســاختی توســعه داده اســت، 
ــز از  ــت: »همه چی ــتوار اس ــل اس ــن اص ــر ای ــیار ب ــه بس ک
یــک منبــع واحــد.« ایــن امــر کار را بــرای ارائه دهنــدگان 
مرکــزداده در زمان هــای پویــا آســان تر می کنــد، زیــرا 
آن هــا می تواننــد وظایــف زیرســاختی خــود را به طــور 

ــد. ــپاری  کنن ــل برون س کام

فوکوس
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ده معیار)شاخص(
عــالوه بــر این هــا، ده معیــار مرتبــط بــا کســب وکار و هزینــه 
ــا  ــرد ت ــتخراج ک ــراوان R&M اس ــه ی ف ــوان از تجرب را می ت
ــاختی را  ــای زیرس ــرده و راه حل ه ــک ک ــزداده کم ــه مراک ب

مــورد ارزیابــی قــرار دهنــد:

1. سرعت 
اپراتورهــای شــبکه و مراکــزداده دیگــر نمی تواننــد هفته هــا 
ــر  ــد. اگ ــین ها بمانن ــنهادها و تکنس ــا، پیش ــر طرح ه منتظ
مشــتری فــردا بخواهــد بخشــی از فناوری اطالعــات خــود را 
ــد  ــده بای ــد، ارائه دهن ــل کن ــی منتق ــاختمان هم مکان ــه س ب
فــوری واکنــش نشــان دهــد. حتــی ممکــن اســت الزم باشــد 
ــاده  ــل آم ــه های کام ــا قفس ــز ی ــال مجه ــای کام ــردا رک ه ف

کنــد.

ســرعت، زمانــی امکان پذیــر اســت کــه فناوری هــای 
کلیــدی از یــک منبــع واحــد تهیــه شــده باشــند و 
ــده )در  ــوی ارائه دهن ــل از س ــاختی کام ــای زیرس راه حل ه
ــا  ــد ب ــامانه ها  بای ــد. س ــترس باش ــا( در دس ــورت تقاض ص
ــن  ــر گرفت ــدون در نظ ــد ب ــوده و بتوانن ــازگار ب ــر س یکدیگ
ــام  ــود ادغ ــط موج ــه  در محی ــور یکپارچ ــا به ط ــدازه آن ه ان

ــوند. ش

2. نوآوری 
ــد  ــزداده بخواهن ــه مراک ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــرعت ب س
از آســتین خــود در آوریــد.  محصــوالت اســتاندارد را 
ــد  ــردی  جدی ــای کارب ــا برنامه ه ــتریان آن ه ــه مش هنگامی ک
را راه انــدازی می کننــد، ممکــن اســت بــه راه حل هــای 
ــم  ــل تنظی ــاص قاب ــور خ ــا به ط ــر ی ــه، مقیاس پذی نوآوران

ــند. ــته باش ــاز داش نی

ارائه دهنــدگان  توســط  کــه  نوآوری هایــی  مراکــزداده 
ــازار  سیســتم عرضــه شــده اســت پیــدا می کننــد. آن هــا ب
را می شناســند و بــه آینــده فکــر می کننــد. آن هــا در 

ــای  ــاد دنی ــد و ایج ــای تولی ــف، روش ه ــای مختل فناوری ه
ــاص  ــای خ ــا نیازه ــق ب ــا مطاب ــب آن ه ــول و ترکی محص

ــد. ــارت دارن مه

3. یکپارچه سازی 
کــه  می داننــد  پــروژه  مدیــران  و  برنامه ریــزان 
ــل  ــول کام ــر محص ــز ب ــر چی ــل از ه ــدگان قب تامین کنن
بخواهنــد  مراکــزداده  اگــر  می کننــد.  تمرکــز  خــود 
ــب  ــم ترکی ــا ه ــف را ب ــدگان مختل ــوالت تولیدکنن محص
کننــد، ممکــن اســت مجبــور بــه پذیــرش مصالحــه شــوند. 
ــورت،  ــم پ ــل، تراک ــت کاب ــامل مدیری ــی: ش ــای معمول تله ه

اســت. نظــارت  سیســتم های 

اپراتورهــای مرکــزداده بایــد به دنبــال تامین کنندگانــی 
ــد،  ــه می دهن ــوالت را ارائ ــی در محص ــه یکپارچگ ــند ک باش
به عبــارت دیگــر، ارائه دهندگانــی کــه فراتــر از حــوزه 
معمــول  به طــور  می بیننــد،  را  خــود  اصلــی  فنــاوری 
ــه  ــاخت را ارائ ــک زیرس ــای ی ــه ماژول ه ــی از هم ترکیب
ــه در  ــکاران ک ــا از پیمان ــده آل، آن ه ــت ای ــد. در حال می کنن
مدیریــت پــروژه کلیــد در دســت  ماهر هســتند، درخواســت 
ــا بســته های کلیــد در دســت را تحویــل دهنــد. می کننــد ت

مزایــای یــک رویکــرد یکپارچــه )فراگیــر(: در چنیــن 
رویکــردی تامیــن تجهیــزات زیرســاخت توســط کارفرمایــان 
ــدگان دارد  ــن تامین کنن ــی بی ــن هماهنگ ــه کم تری ــازی ب نی
و یــا اصــال نیــازی بــه هماهنگــی در محــل پــروژه نیســت و 

ــن خــود یــک موفقیــت اســت. ای

4. عمق تولید 
در واقــع دوبــاره تاکیــد می کنیــم )بــه بــاال مراجعــه 
کنیــد.( در زمــان رونــق نبایــد اجــازه داد هزینه هــای 
تــدارکات نادیــده گرفتــه شــوند. بنابرایــن هنــگام انتخــاب 
ــده  ــا ارائه دهن ــه آی ــی این ک ــاختی، بررس ــای زیرس راه حل ه
ــع  ــتای مناف ــای کار را در راس ــه  هزینه ه ــیوه ای بهین ــه ش ب

ــت. ــم اس ــر، مه ــا خی ــت ی ــده اس ــزداده دی مرک

بــا خریــد Tecnosteel S. r.l  در برونلــو، ایتالیــا، در آغــاز ســال R&M ،2022 توانســت مجموعــه خــود را تکمیل 
و حجــم پروژه هــای بزرگ تــر را مدیریــت کنــد. ســایت جدیــد در برونلــو بــه یــک قطــب تعالــی R&M بــرای 
ــک  ــه« از ی ــزداده یکپارچ ــای R&M، »مرک ــا راه حل ه ــت. ب ــترش یاف ــا گس ــا و محفظه ه ــه ها و یراق ه قفس

منبــع واحــد بــه واقعیــت تبدیــل خواهــد شــد.

از  بســیاری  می تواننــد   R&M ماننــد  ارائه دهندگانــی 
ــه:  ــد ک ــر دهن ــود را تغیی ــدی  خ ــل کلی ــای عوام هزینه ه
شــامل درجــه باالیــی از عمــق تولیــد )کیفیــت بــاال در عمــق 
تولیــد(، تخصــص تولیــد داخلــی، شــبکه تولیــد هماهنــگ 
مرکــزی و لجســتیک )تــدارکات( انعطاف پذیــر اســت. 
ــا  ــه ای و ب ــرز ماهران ــریال به ط ــد س ــا تولی ــراه ب ــا هم آن ه
ــک  ــد ی ــای خری ــا و طرح ه ــام پروژه ه ــه انج ــیت ب حساس

ــد. ــز می پردازن ــزداده نی مرک

ــی  ــد نگران ــق تولی ــی از عم ــطح باالی ــا س ــده ب تولیدکنن
ــدگان  ــایر تامین کنن ــون س ــدارد چ ــت ن ــه قیم از مقایس
ــروش  ــه ف ــاال ب ــت ب ــا قیم ــود را ب ــل خ ــات راه ح قطع
می رســانند و کاالهــای نهایــی را در شــرایط ثابــت بــا 

می دهنــد. تحویــل  قابل توجهــی  اضافــی  هزینــه 

ــاخت از  ــت زیرس ــل مدیری ــردن کام ــی ک ــدا از دیجیتال ــان ابت R&M از هم

ــد. ــت می کن ــا  حمای ــه انته ــا ب انته

 فیبرنوری دائما در کارخانه کابل جمهوری چک در حال تولید است.



 CONNECTIONS 62 |  1402www.LavanErtebat.com 6

5. تمرکز
ــتند  ــی هس ــال مخاطبین ــزداده به دنب ــدگان مرک ارائه دهن
و  خــوب  محصــوالت  از  بیــش  چیــزی  بتواننــد  کــه 
ــتمی  ــل سیس ــر راه ح ــد. اگ ــه دهن ــب ارائ ــای مناس قیمت ه
را ســفارش دهیــد، بایــد فــورا بــا مــدل تجــاری و معمــاری 

ــد. ــب باش ــزداده متناس ــبکه مرک ش

ــادر  ــروش ق ــدگان ف ــتمی، نماین ــرد سیس ــف رویک ــه لط ب
ــرعت  ــت به س ــر اس ــه امکان پذی ــه را ک ــود آن چ ــد ب خواهن
و نســبتا دقیــق بیــان کننــد. تخصص شــان در یافتــن 
ــزداده  ــای مرک ــد. اپراتوره ــان می ده ــن را نش ــا ای راه حل ه

ــده  ــد. ارائه دهن ــی را بخواهن ــن تخصص ــواره چنی ــد هم بای
انتخــاب شــده بایــد بتوانــد یــک پــروژه زیرســاختی را نیــز 

ــد. ــش ده ــزداده را کاه ــار مراک ــا ب ــد ت ــت کن مدیری
R&M چنــد قــدم جلوتــر گام برمــی دارد و »مشــاوری مــورد 

اعتمــاد « بــرای مراکــزداده در زمینه هــای راهبــردی  اســت. 
ــزی کمکــی  و کتابچــه مهاجــرت  اســنادی  از قبیــل طرح ری

ــت. ــص اس ــن تخص ــر ای ــی ب ــی ، گواه هم مکان

6. حضور 
کار  فرامنطقــه ای  ســطح  در  عمدتــا  ارائه دهنــدگان 
از  می خواهنــد  امــکان،  صــورت  در  آن هــا  می کننــد. 
ــتفاده  ــاختمان ها اس ــه س ــان در هم ــاخت های یکس زیرس
ــار و  ــتراک ب ــت و اش ــر اس ــوع کارآمدت ــن موض ــد. ای کنن
ــد. ــاده می کن ــا س ــر مرزه ــت از راه دور را در سراس مدیری

دقیقــا به همیــن دلیــل اســت کــه ارائه دهنــدگان مرکــزداده 
انتظــار دارنــد رویکــرد سیســتمی توصیــه شــده، بایــد بتواند 
ــار  ــن انتظ ــا همچنی ــود. آن ه ــازی ش ــا پیاده س در همه ج
ــا  ــرارداد ب ــاخت دارای ق ــده زیرس ــه تامین کنن ــد ک دارن
آن هــا، نزدیک شــان باشــد و بتواننــد واحدهــای کامــل را در 
هــر جایــی در کوتاه تریــن زمــان تحویــل دهنــد. ایــن امــر 
ــات تولیــد  مســتلزم آن اســت کــه تامین کننــده دارای امکان

ــن در  ــد در چی ــه جدی ــوری در کارخان ــد فیبر ن ــط تولی خ
ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــن 2021 ب ژوئ

باشــد.  جهانــی  لجســتیک  قابلیت هــای  و  بین المللــی 
ــه  ــه اولی ــک نمون ــه ی ــه ب پــس بســیار مهــم اســت زمانی ک
ــل  ــریع در مح ــد، س ــاز باش ــورد نی ــازی م ــا سفارشی س ی

ــل شــود. تحوی

7. کیفیت 
ــت  ــم در کیفی ــوز ه ــتانداردها، هن ــام اس ــود تم ــا وج ب
محصــوالت تفاوت هایــی وجــود دارد. مثــال: برخــی از 
ــان  ــاری را نش ــد انتظ ــر از ح ــال ضعیف ت ــاالت FO،  اتص اتص
می دهنــد – کــه ایــن یکــی از بزرگ تریــن نگرانی هــا 
ــر  ــر تاخی ــد مقادی ــزداده نتوانن ــر مراک ــت. اگ ــت اس در صنع
ــا  ــا اپراتورهــای شــبکه ب ــد ی ــرآورده کنن توافــق شــده را ب
ــا  ــتریان آن ه ــد، مش ــرم کنن ــت وپنجه ن ــبکه دس ــی ش قطع

ــود. ــد ب ــی نخواهن راض

ــر  ــت مهم ت ــت و کیفی ــره، دق ــات روزم ــر عملی از نقطه نظ
ــرای مراکــزداده، کیفیــت انتقــال دایمــی  از قیمــت اســت. ب
ــاخت  ــاب زیرس ــای انتخ ــی از معیاره ــده یک ــن ش و تضمی
خــوب  اتصــال  اســت.  بهینــه  کابل کشــی  ســامانه  و 

مزیت هــای رقابتــی را نیــز تضمیــن می کنــد.

فوکوس
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8. پایداری 
صنعــت داده اکنــون 2 درصــد از انــرژی الکتریکــی )مصــرف 
ــن  ــت و ای ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــان را ب ــرق( جه ب
ــا  ــراه ب ــزداده هم ــا مراک ــت. ام ــش اس ــال افزای ــم در ح رق
تامین کننــدگان خــود هــر کاری کــه می تواننــد بــرای 
ــد.  ــام می دهن ــار CO2 انج ــرق و انتش ــرف ب ــش مص کاه
معیــار پایــداری نیــز بایــد در انتخــاب سیســتم های 

ــد. ــته باش ــش داش ــاختی نق زیرس

ــن  ــود؟ ای ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــه چیزی های ــد چ ــال بای ح
ســه مــورد: خنک کننــده، بســته بندی، حمل ونقــل 

– امــروزه رک هــا و ســامانه های کابل کشــی را می تــوان 
ــا  ــا ب ــوای خنک کننده ه ــه ه ــرد ک ــی ک ــه ای طراح ــه گون ب
اثربخشــی قابــل مالحظــه ای در محیــط جریــان یابــد کــه این 

ــود. ــرق می ش ــرف ب ــش مص ــث کاه ــوع باع موض

- بســته بندی فناوری هــای شــبکه را می تــوان به طــور 
چشــم گیری کاهــش داد اگــر تامین کننــدگان قفســه ها، 
پچ پنل هــا و مجموعه هــای از رک هــای از پیــش کامــل 
ــای  ــن به معن ــد، ای ــه کنن ــب را عرض ــاده نص ــده و آم ش

ــت. ــر اس ــات کم ت ضایع

ــتیک  ــق لجس ــوان از طری ــل را می ت ــیرهای حمل ونق - مس
ــز  ــد غیرمتمرک ــن و تولی ــره تامی ــت زنجی ــمند و مدیری هوش
 R&M .کوتــاه کــرد. پــس مصــرف ســوخت کاهــش می یابــد

در ایــن راه پیشــرو اســت.

9. دیجیتالی شدن 
ــج  ــورد و نتای ــد، پچ ک ــورت و پیون ــزاران پ ــه ه در جایی ک
آزمایــش و مــوارد دیگــر بایــد مدیریــت شــوند، هــر 
ــه  ــود. ب ــی ش ــد دیجیتال ــه کاری بای ــر مرحل ــد و ه فرآین
ــود  ــدا نمی ش ــز داده ای پی ــچ مرک ــان هی ــود زم ــر کمب خاط
ــا  ــد و ی ــام ده ــتی انج ــرل را دس ــازی و کنت ــه مستندس ک

ــد. ــاص ده ــرای آن اختص ــدی ب کارمن

ــدن را در  ــی ش ــتر دیجیتال ــدار بس ــه مق ــده چ ارائه دهن
ــد  ــتفاده می کن ــزاری را اس ــه نرم اف ــود دارد؟ چ ــه خ کارنام
ــد؟  ــوذ می کن ــاخت نف ــه زیرس ــد ب ــه ح ــا چ ــل ت و راه ح
اپراتورهــای مرکــزداده بایــد ایــن ســواالت را از خــود 

ــند. بپرس

 DCIM  ــانی ــب و به روزرس ــزداده نص ــاخت مرک ــد از س بع
ــیار  ــک رک بس ــمند در ی ــورت هوش ــرل پ ــور کنت ــه منظ ب
ــان  ــه R&M از هم ــت ک ــل اس ــن دلی ــت. به همی ــکل اس مش
ــور  ــاخت به ط ــت زیرس ــردن مدیری ــی ک ــدا از دیجیتال ابت
کامــل از انتهــا بــه انتهــا پشــتیبانی و حمایــت می کنــد )بــه 
وبــالگ مراجعــه کنیــد: »DCIM: بــه اتصــال دهنده هــا فکــر 

ــد!«(. کنی

10. خدمات 
ــت  ــبکه می بایس ــز داده و ش ــای مرک ــت، اپراتوره و در نهای
ــل  ــا راه ح ــد ب ــرویس بای ــدار س ــه مق ــه چ ــد ک ــن کنن تعیی
زیرســاخت ارائــه شــود: برنامه ریــزی شــبکه، برنامــه 
ــل،  ــاژ در مح ــازی، مونت ــه س ــات یکپارچ ــتیبانی، خدم پش
کیفیــت،  تضمیــن  گواهی نامه هــا،  برخــط،  پشــتیبانی 
داده هــای اندازه گیــری و مدیریــت مــواد، تعمیــر و نگهــداری 
ــورد  ــزار م ــه نرم اف ــوط ب ــات مرب ــن خدم از راه دور و همچنی
ــک  ــه ی ــت ک ــی اس ــی از خدمات ــا بخش ــاز )DCIM( تنه نی

ــد. ــه می ده ــروزه ارائ ــد R&M ام ــی مانن ــرکت جهان ش

دو سوال
ــا  ــت و آی ــدر باالس ــا چق ــد: هزینه ه ــی می مان ــوال باق دو س
زیرســاخت  از  راه حل هــا  همــه  زمانی کــه  وابســتگی ها 
از  خدمــات،  شــامل   ،DCIM نرم افــزار  تــا  کابل کشــی 
یــک منبــع واحــد می آینــد، افزایــش می یابــد؟ ایــن 
ــدت  ــم و بلندم ــه محک ــک پای ــتلزم ی ــا مس ــرد مطمئن راهب

ــت. ــازی اس اعتمادس

ــتریان  ــداف مش ــای کاری و اه ــا روش ه ــد ب ــده بای ارائه دهن
ــر دو  ــه ه ــت ک ــدان معناس ــن ب ــد. ای ــنا باش ــز داده آش مرک
ــاختی  ــل زیرس ــه راه ح ــد ک ــرض کنن ــد ف ــرف می توانن ط
ــن  ــد. ای ــد ش ــدا خواه ــی پی ــی و فن ــر مال ــب از نظ مناس
ــان تر  ــا آس ــای پوی ــز داده را در زمان ه ــات مراک ــر حی ام

. می کنــد

رویکرد سامانه گسترده
گــروه R&M در حــال اتخــاذ رویکــرد جدیــدی اســت تــا بتوانــد 

عرضــه بــه اپراتورهــای مرکــز داده و شــبکه را در سراســر جهــان 

ــرای  ــی را ب ــه زندگ ــت ک ــن اس ــدف ای ــد. ه ــهولت بخش س

مشــتریان در زیرســاخت فناوری اطالعــات مولــد آســان تر 

ــد  ــع واح ــک منب ــز را از ی ــکان، همه چی ــورت ام ــم و در ص کنی

ــوع  ــن موض ــه ای ــت ک ــان داده اس ــه نش ــم. تجرب ــفارش دهی س

ــده را  ــگ ش ــای هماهن ــا راه حل ه ــد ت ــاه می کن ــیر را کوت مس

ــورت  ــوارد به ص ــی م ــرعت و در برخ ــروژه به س ــر پ ــرای ه ب

ــق  ــن طری ــم. از ای ــدی کنی ــا پیکره بن ــاد ی ــم ایج ــی بتوانی محل

ــرد. ــه ک ــز بهین ــا را نی ــوان هزینه ه می ت

ــد اضافــه در گــروه در  یکپارچگــی کامــل فرصت هــای تولی

ــرا  ــزوده بســیار مهــم اســت. R&M اخی ــره ارزش اف طــول زنجی

شــرکت های مرتبطــی را بدیــن منظــور خریــداری کــرده اســت: 

ــد  ــز جدی ــک، مراک ــوری چ ــوری در جمه ــل فیبرن ــه کاب کارخان

ــن  ــده، و همچنی ــاالت متح ــل و ای ــوری در برزی ــی فیبرن تعال

تولیدکننــدگان محفظــه و رک هــای مراکــزداده در چیــن و 

ــزار و  ــعه نرم اف ــرای توس ــاوره ب ــن، مش ــر ای ــالوه ب ــا. ع ایتالی

ــزداده  ــاخت مرک ــت زیرس ــرای مدیری ــی ب ــای الکترونیک بخش ه

ــره  ــک زنجی ــا در ی ــه عملیات ه ــد. هم ــام می ده )DCIM( انج

ــده اند. ــه ش ــزی یکپارچ ــت مرک ــن مدیری تامی

ایــن  R&M ســازماندهی  همه گیــری،  به دلیــل  گام  بــه  گام 

شــبکه را بــا موفقیــت و بــا ســرعتی شــتابان حرفه ای تــر کــرده 

ــا وجــود تنگناهــای  اســت. در طــول دو ســال گذشــته، R&M ب

فــراوان در صنعــت حمل ونقــل و همچنیــن بــا پیمانــکاران 

ــت. ــته اس ــان را داش ــر جه ــه در سراس ــی  عرض ــی، توانای فرع

برای اطالعات بیشتر:

www.rdm.com/solutions/data-center/

مراکــز تعالــی  R&M FO در صوفیــه دهمیــن ســالگرد خــود را در 

پاییــز 2021 جشــن گرفــت.
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ــود  ــرای خ ــه ب ــدف بلندپروازان ــک ه TBS Strom AG ی
تعییــن کــرده اســت: تــا پایــان ســال 2023، تمــام 
ــد  ــادر خواهن ــهرداری Suhr ق ــکونی در ش ــای مس واحده
ــل  ــور منتق ــرعت ن ــا س ــی را ب ــته های داده عظیم ــود بس ب
ــاخت  ــال س ــرکت در ح ــن ش ــور، ای ــن منظ ــرای ای ــد. ب کنن
ــک و 5300  ــرای 2000 مل ــاز ب ــار ف ــبکه FO در چه ــک ش ی

ــت. ــر اداری اس ــان و دفت ــد آپارتم واح

شــبکه  جایگزیــن   Fiber To The Home)FTTH(
ــه  ــی TBS می شــود. یــک گیگابیــت در ثانی ــی کابل تلویزیون
 TBS ــروز ــار ام ــود، معی ــذاری و آپل ــت، بارگ ــر دو جه در ه
اســت. همچنیــن خدمــات مخابراتــی، اینترنــت و تلویزیــون 

را ارائــه می دهــد.
ــرعت(  ــر س ــی Quickline )پُ ــات اینترنت ــده خدم ارائه دهن
حتــی می خواهــد 10 گیگابیــت بــر ثانیــه را در شــبکه ارائــه 

ــران. ــرای کارب دهــد – کــه خــود جهشی ســت کوانتومــی ب

اندازه گیری هوشمند FTTH پالس
تجهیــز  حــال  در   TBS به خانــه،  فیبــر  مــوازات  بــه 
ــده،  ــت. در آین ــال اس ــای دیجیت ــود کنتوره ــای خ دارایی ه
ــرف  ــای مص ــودکار داده ه ــور خ ــمند به ط ــای هوش کنتوره
ــهری  ــرکت های ش ــه ش ــبکه FO ب ــق ش ــرژی را از طری ان
ــرق  ــای ب ــدن کنتوره ــه خوان ــاز ب ــرده و نی ــل ک ــرق منتق ب
مــوازی  ســرمایه گذاری  می کننــد.  برطــرف  را  آنالــوگ 
در FTTH و اندازه گیــری هوشــمند باعــث صرفه جویــی 
در هزینه هــای ساخت وســاز اســت و باعــث هم افزایــی 
می شــود. تــا ســال 2027، 80 درصــد از ســاختمان های 

ــد. ــد ش ــمند خواهن ــور هوش ــوهر دارای کنت ــهر س ش

ــک  ــدن ی ــی ش ــوی دیجیتال ــزرگ به س ــک گام ب ــن ی ای
ــا  ــه اتفاق ــت ک ــی اس ــات عموم ــده خدم ــرکت ارائه دهن ش

ــت.  ــگان اس ــهروندانش رای ــرای ش ب

آینــده  بــرای  خــود  جیــب  از   TBS Strom AG
ــا  ــت: ب ــن اس ــتراتژی ای ــت. اس ــرده اس ــرمایه گذاری ک س
 TBS ،درگیــر شــدن فعاالنــه بــا روندهــا و نوآوری هــا

ــارت را در  ــت و تج ــدی از فعالی ــای جدی ــد حوزه ه می توان
گام هــای نخســت بگشــاید.

بسته بندی با تراکم باال
در  صرفه جویــی  باعــث   :TBS AG بــرای  مزیتــی 
کارهــای زمینــی گــران قیمــت می شــود. TBS مالــک 
زیرســاخت های قدیمــی شــبکه کابلــی و تامیــن بــرق اســت. 
ــوژی  ــا توپول ــد FTTH ب ــاخت های جدی ــیاری از زیرس بس

ــا  ــوان در این جــا جــای داد. ب ــه چنــد نقطــه را می ت نقطــه ب
ــامانه  ــفورماتور در س ــن ترانس ــی از 28 کابی ــال، برخ این ح
ــن،  ــتفان س ــد. اس ــگ و باریک ان ــال تن ــه کام ــع تغذی منب
ــد:  ــای TBS Strom AG می گوی ــاوری و پروژه ه ــس فن ریی
  PoP ــتگاه های ــرار دادن ایس ــرای ق ــی ب ــختی فضای ــه س »ب
بــرای شــبکه FO بــا رک هــای اســتاندارد 19 اینچــی وجــود 
ــای  ــال راه حل ه ــه او به دنب ــت ک ــل اس ــن دلی دارد«. به همی
توزیع کننــده فشــرده تر بــود کــه تمــام عملکردهــای 
غیرفعــال یــک نقطــه حضــور )PoP( را در خــود جــای دهــد 

ــرد. ــا بگی ــود ج ــای موج ــا و اتاق ه و در فضاه

همان طور که نشان دادیم، فیبرنوری می تواند اینترنت و سرگرمی را در یک خانه جذاب تر و هیجان انگیزتر کند.
شرکت برق TBS در شهرداری سوییس. با شبکه جدید فیبرنوری، به طور همزمان راه را برای اندازه گیری هوشمند هموار می کند.

Suhr برای آینده
سرمایه گذاری می کند

چرا R&M؟

- سکوهای توزیع فشرده مناسب برای فضاهای محدود
- طراحی مدوالر و ترکیبات احتمالی سامانه ها

- بسته کلی راه حل محور برای مطابقت با الزامات
- خدمات نگهداری و نصب، تدارکات، مبنای اعتماد

ــهرداری را از  ــان ش ــتنی، کارکن ــت داش ــی دوس TBS، ربات
ــد. ــروژه FTTH آگاه می کن ــرفت پ پیش

موفقیت
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توضیــح می دهــد:  را  ارزیابــی  نتیجــه  اســتفان ســن 
ــم  ــر تراک ــمت PoP از نظ ــاب در س ــن انتخ »R&M بهتری
ــژه  ــوالت R&M به وی ــت. محص ــردازش اس ــته بندی و پ بس
ــرای اتصــاالت و کارهــای تعمیــر  ــرای فضاهــای محــدود، ب ب
ــب  ــت، مناس ــدود اس ــا مح ــه فض ــداری در جایی ک و نگه

ــتند. هس

پلت فرم های مدوالر
دیگــر معیارهــا، ارگونومــی  و پتانســیل  آتــی اســت. 
ــن  ــد. ممک ــر می کن ــده فک ــه آین ــه ب ــت TBS همیش مدیری
ــده  ــوری در آین ــای فیبرن ــترش کابل ه ــه گس ــاز ب ــت نی اس
یــا مقاوم ســازی آن هــا بــرای ارائه دهنــدگان جدیــد و 

ــد. ــد باش ــات جدی خدم

به همیــن دلیــل، مجموعه هــای اســپلیتر ، اســپالیس  و 
پــچ  بایــد به راحتــی در دســترس باشــند تــا بتــوان 
ــاد  ــالش زی ــدون ت ــان و ب ــر زم ــتگاه های PoP را در ه ایس
ــا نگهــداری  کــرد. توزیع کننــدگان بایــد بتواننــد  تنظیــم  ی
ــد،  ــض رش ــت به مح ــل پرداخ ــتای اص ــج در راس به تدری

ــد. ــعه دهن توس

 R&Mfoxs و R&M ODF PRIME پلت فرم هــای مــدوالر
ــا  ــد قطع ــن فراین ــرد و ای ــتفاده ک ــم اس ــا ه ــوان ب را می ت
مدیــر پــروژه اســتفان ســن را در ایــن زمینــه متقاعــد کــرده 

اســت.
نصب سریع

ــود  ــرار ب ــده ای دارد. ق ــش تعیین کنن ــان نق ــت زم در نهای
ــوان  ــن به عن ــان ممک ــریع ترین زم ــتگاه های PoP در س ایس
ــل  ــن دلی ــوند. به همی ــاخته ش ــرده س ــه فش ــی از برنام بخش
ــاژ  ــده، مونت ــک تامین کنن ــوان ی ــه R&M، به عن ــت ک اس
ــا  ــد: »م ــن می گوی ــتفان س ــد. اس ــت می کن ــز مدیری را نی
ــدر  ــتگاه های PoP چق ــه ایس ــدیم ک ــند ش ــیار خرس بس

ــدند.« ــدازی ش ــان راه ان ــریع و آس س

در پایــان ســال TBS ،2021 توانســت 200 مشــترک اول را بــه 
شــبکه جدیــد FTTH متصــل کنــد

ــته بندی و  ــم بس ــر تراک ــمت PoP از نظ ــاب در س ــن انتخ  ))R&M بهتری
ــردازش اســت.(( پ

TBS Strom AG استفان سن، رییس فناوری و پروژه های
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گروه هــای ذی نفــع SPE در اکتبــر 2021 یــک ســیگنال 
کنسرســیوم  کردنــد.  ارســال  را  روشــنی  و  واضــح 
ــا  )Consortium( اترنــت تــک زوج TIA تصمیــم گرفــت ب
اتحادیــه ســامانه اترنــت تــک زوج همــکاری نزدیــک داشــته 
ــود.  ــت می ش ــه، SPE تقوی ــت ک ــی اس ــن معن ــد. بدی باش
ــت. ــش اس ــال افزای ــا در ح ــه برنامه ه ــه ب ــص و عالق تخص

در  اترنــت  شــکاف  کــه  دارد  را  پتانســیل  ایــن   SPE
ــد.  ــر کن ــاختمانی را پُ ــدی و س ــی، فرآین ــیون صنعت اتوماس
  LAN ــق ــگر ها از طری ــع را از حس ــدون مان ــاط ب SPE ارتب
  IP بــه ابــر بــا اســتفاده از پروتــکل شــبکه جهانــی اینترنــت
ــت  ــه اترن ــت ک ــل اس ــن دلی ــد. به همی ــر می کن امکان پذی
تــک زوج یــک فنــاوری کلیــدی بــرای ســاختمان های 
هوشــمند و صنعــت نســل 4.0 اســت. و یــک فعال کننــده ای 
ــی  ــای صنعت ــت چیزه ــا )IoT(، اینترن ــت چیزه ــرای اینترن ب
 )ALL-IP(  در اتوماســیون ســاختمان IP و برنامه هــای )IIoT(

ــت. اس

تجارب هوشمند 
ــد.  ــیار الهام بخش ان ــازی بس ــا و هوشمندس ــت چیزه اینترن
ــق  ــت از طری ــگام حرک ــه هن ــال، صاحب خان ــوان مث به عن
ــتات های  ــا ترموس ــری ب ــمند و اب ــن هوش ــه تلف ــک برنام ی
چمن زنــی  ماشــین  یــا  تصویــری  نظــارت  رادیاتــور، 
 WLAN  ــن ــک آنت ــه، ی ــد. در خان ــرار می کن ــاط برق ارتب
ــه  ــزات پایان ــت و تجهی ــه اینترن ــی ب ــن دسترس ــاط بی ارتب
ــد،  ــروزه امکان پذیرن ــا ام ــه این ه ــد. هم ــرار می کن را برق
ــی  ــتقل اختصاص ــای مس ــاس راه حل ه ــر اس ــا ب ــا عمدت ام
ــردی را در  ــات کارب ــن تجربی ــد چنی ــتند. بیایی ــرار هس برق
ــاری،  ــاختمان های تج ــم. در س ــال کنی ــر اعم ــاد بزرگ ت ابع
صنعتــی و عمومــی، برنامه هــای کاربــردی زیــادی در انتظــار 
دیجیتالــی شــدن و هوشمندســازی پیوســته هســتند. 
کابل کشــی LAN و SPE آن هــا را بــه شــبکه تبدیــل 
تطبیــق  به منظــور  ســاختمان ها  آینــده،  در  می کننــد. 
بهینــه بــا نیازهــای کاربــران، خــود را کنتــرل خواهنــد کــرد. 

ســامانه شــبکه ای اطالعــات را تبــادل و یکدیگــر را کنتــرل 
ــد  ــوط می توانن ــران مرب ــده آل، مدی ــت ای ــد. در حال می کنن
ــد،  ــزی کنن ــر برنامه ری ــق اب ــوازم را از راه دور و از طری کل ل
ــر  ــر، ایمن ت ــاختمان ها اقتصادی ت ــوند س ــث می ش ــه باع ک
  SPE ــوان از ــه می ت ــا و چگون ــا کج ــند. ام ــر باش و راحت ت
ــه  ــا ب ــرد؟ در این ج ــتفاده ک ــر اس ــاختمان های بزرگ ت در س

ــم: ــاره می کنی ــه اش ــد نمون چن

ــای  ــی از عملکرده ــی برخ ــا یکپارچگ ــورها: غالب -  آسانس
ــی  ــه سیم کش ــت. مجموع ــن اس ــی غیرممک ــی و ایمن راحت
و  می کنــد  اشــغال  را  زیــادی  فضــای  فرعــی،   BUS
ــود  ــال داده وج ــرای انتق ــد ب ــای بان ــود پهن ــب کمب اغل
ــوان  ــازک را می ت ــبک و ن ــل SPE س ــت. کاب ــد داش خواه
 SPE تقریبــا در همــه جــا کشــید. یــک زیرســاخت 
WLAN را در چــاه  واحــد، مســیریاب ها و حســگرهای 
ــرل،  ــای کنت ــایLED، پانل ه ــا، چراغ ه ــور، دوربین ه آسانس
ــبکه  ــورت ش ــر را به ص ــوارد دیگ ــی و م ــای دسترس کنترل ه

ــی آورد. درم

SPE استفاده از
در سـاختمان ها

ــوده اســت. صنایــع  ــا وجــود لغــو برخــی از نمایشــگاه های تجــاری صنعتــی حضــوری، اترنــت تــک زوج )SPE( موضــوع اصلــی در ماه هــای اخیــر ب ب
اتوماســیون و مهندســی بــرق در مــورد دو ســیمی کــه دنیــا را تغییــر  می دهنــد، بحــث می کننــد. اولیــن محصــوالت بــه بــازار آمــد. زمــان آن رســیده 

ــم. ــری بیاندازی ــگاه دقیق ت ــی ن ــای احتمال ــه برنامه ه ــه ب ــت ک اس

ترند ها
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ــل  ــنایی کام ــرای روش ــی: SPE ب ــگ زیرزمین – پارکین
ــرل  ــت و دود، کنت ــگرهای حرک ــو، حس ــا WLAN، ویدی ب
ــوب  ــیار مطل ــگ بس ــای پارکین ــت فض ــی و مدیری دسترس
ــرای کنتــرل مرکــزی و خــودکار خدمــات  اســت. به عــالوه ب
ــز را  ــد همه چی ــت. SPE می توان ــوب اس ــز مطل ــاختمان نی س
بــا هزینــه کــم بــه یکدیگــر متصــل کنــد. کابل کشــی فقــط 
ــوییچ دارد.  ــا س ــرویس ی ــای س ــه پریزه ــال ب ــه اتص ــاز ب نی
ــل  ــه در مفاص ــور محتاطان ــوان به ط ــازک را می ت ــای ن کابل ه
و مجــاری کوچــک قــرار داد. زیرســاخت چند منظــوره میزان 

ــد. ــش می ده ــاز را کاه ــورد نی ــی م کابل کش

ــران،  ــادی از کارب ــداد زی ــرژی: تع ــی در ان - صرفه جوی
ــد  ــا می خواهن ــی گرم ــد. برخ ــی دارن ــته های فراوان خواس
و دمــا را بســیار بــاال می برنــد. دیگــران هــوای تــازه 
بیشــتری می خواهنــد. برخــی فرامــوش می کننــد کــه 
ــا را  ــر چراغ ه ــگام عص ــد و هن ــود را ببندن ــای خ پنجره ه
ــه اســت کــه انــرژی هــدر مــی رود.  خامــوش کننــد. این گون
ــرای تنظیــم وارد  اتــاق هوشــمند و اتوماســیون ســاختمان ب
ــوییچ ها  ــورها، س ــام سنس ــا SPE، تم ــوند. ب ــل می ش عم
و کنترلرهــا می تواننــد به طــور یکنواخــت و شــفاف از 
طریــق پروتــکل اینترنــت/IP آدرس دهــی شــوند. داده هــای 
ــا، و  ــالت و رویداده ــزی تعطی ــت، برنامه ری ــوا از اینترن آب وه

ــرای  ــوان ب ــری را می ت ــای اب ــوز در فض ــامانه های خودآم س
بهینه ســازی بیشــتر ســامانه کنتــرل ســاختمان و بهــره وری 

ــرد. ــه ک ــرژی یکپارچ ان

ــاختمان  ــیون س ــتگاه های اتوماس ــال: دس ــقف دیجیت – س
ــا از  ــرد ی ــه ک ــود اضاف ــاخت IP موج ــه زیرس ــوان ب را می ت
طریــق plug & play وصــل کــرد. یــک پریــز خدمــات یــا 
 LAN ــبکه ــه ش ــا را ب ــقف آن ه ــه در س ــده منطق توزیع کنن
ــال  ــقف دیجیت ــوم س ــد. SPE مفه ــل می کن ــت متص و اینترن
ــا  ــد. کجاه ــترش می ده ــالن ها گس ــاق و س ــف، ات ــرای ک را ب
ــک  ــال در ی ــتگاه های دیجیت ــداد دس ــود: تع ــتفاده می ش اس
ــرای  ــه ب ــت. چراک ــش اس ــال افزای ــدت در ح ــه به ش منطق
مثــال: قابلیت هــای جدیــدی اضافــه می شــوند. تعــداد 
اتصــاالت RJ45 نصــب شــده کافــی نیســت. بــا کمــک یــک 
به ســرعت  را  پورت هــا  تعــداد  می تــوان   SPE ســامانه 
ــا می تــوان از یــک ســوییچ منطقــه کوچــک  افزایــش داد. ی
ــا  ــرد، ی ــتفاده ک ــاالت SPE اس ــادی از اتص ــداد زی ــا تع ب
ــال  ــار اتص ــه چه ــود ب ــار زوج RJ45 موج ــای چه کانکتوره
SPE منفــرد تبدیــل کــرد. SPE جایگزیــن کابل کشــی 
عمومــی نمی شــود، امــا بــرای اتصــاالت نقطــه بــه نقطــه بــه 
تجهیــزات پایانــه مبتنــی بــر IP ایــده آل اســت. کــه شــامل 
ــال،  ــای دیجیت ــوا، تابلوه ــا، دود و ه ــور، دم ــورهای ن سنس
ــا و  ــش، دره ــه، گرمای ــا، تهوی ــا، پرده ه ــرل پنجره ه کنت

ــوارد دیگــر اســت. م

ــیون  ــردی اتوماس ــای کارب ــادی از برنامه ه ــداد زی ــال تع ــرای اتص SPE ب
ــت. ــده آل اس ــبکه داده ای ــه ش ــاختمان ب س

سبک، جهانی، ارزان
نکاتــی کــه ســبب می شــود SPE یــک کاندیــدای 
ــد. ــاختمانی باش ــی و س ــای صنعت ــرای حوزه ه ــده آل ب ای

برنامه های کاربردی:
– انتقــال تــا 1000 متــر بــا ســرعت 10 مگابیــت بــر ثانیــه تا 

40 متــر بــا ســرعت 1 گیگابیــت بــر ثانیه
IP/پروتکل جهانی اینترنت –

– معماری شفاف
محیــط  بی ضــرر،  کاربــرد  بی ضــرر،  تولیدکننــده   –
زیســت بی ضــرر- کابل هــای ارزان، باریــک و ســبک

-کابل های ارزان، باریک، سبک، کانکتورهای کوچک
- نصب آسان، فقط یک جفت سیم

 plug & یکپارچگــی تجهیــزات ترمینــال از طریــق -
 play

ــور  ــال کانکت ــور از اتص ــتر کانکت ــال بیش ــم اتص - تراک
RJ45

- قابلیت چند منظوره، چندین دستگاه در یک خط
- منبع تغذیه از راه دور روی کابل ها
- عدم لزوم به سامانه های فیلد باس

- کاهش هم افزایی هزینه های عملیاتی

سیستم SPE کامل
ــا  ــل SPE را ب ــی کام ــامانه کابل کش ــن س ــگام اولی ــوان پیش R&M به عن

ــرد.  ــه ک ــال 2021 ارائ ــاختمان در س ــت و س ــرای صنع ــال ب ــاوری اتص فن
ــده )1ا-LC-Cu(IEC 63171 و  ــوع اتصال دهن ــاس دو ن ــر اس ــامانه ب ــن س ای
 IDC  ــی ــه سیم کش ــامانه ب ــر دو س ــت. R&M در ه )2ا-MSP(IEC 63171 اس

ــت. ــی اس متک

بــا پروتــکل 10BASE-T1 L، ســامانه بــه فواصــل انتقــال تــا 600 متــر دســت 
ــه  ــت ک ــن معناس ــه ای ــامانه R&Mfreenet ب ــا س ــی ب ــد. یکپارچگ می یاب

ــتند.  ــترس هس ــز در دس ــا نی ــا و پانل ه پریزه
ــال انتقــال  به عنــوان مثــال، ایــن امــکان را فراهــم می کنــد کــه یــک کان
ــد  ــع واح ــک منب ــی از ی ــا محصوالت ــا 1ا-IEC 63171 ب ــق ب ــل مطاب کام

ــود. ــدازی ش راه ان

ــرده  ــاد ک ــعه ایج ــداف توس ــرای اه ــی SPE را ب ــای ارزیاب R&M کیت ه

ــل  ــر کاب ــاژول و ده مت ــن م ــورد، دو کانکش ــامل دو پچ ک ــه ش ــت. ک اس
نصــب هســتند. R&M از افــراد عالقه منــد بــه برنامه ریــزی، آزمــوِن 
 SPE ایــده، ارزیابــی و گام هــای بعــدی در جهــت اســتفاده موفــق از

می کنــد. پشــتیبانی 
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شـفافیت با
inteliPhy net

بــا وجــود تعــداد خیلــی زیــاد دارایی هــای فناوری اطالعــات 
ماننــد ســوییچ ها، ســرورها و ســامانه های ذخیره ســازی 
ــز داده  ــا در مراک ــی آن ه ــوند، ردیاب ــارت ش ــد نظ ــه بای ک
به طــور فزاینــده ای پیچیــده و مســتعد خطــا هســتند. 
ــی  ــان قدیم ــت زم ــا گذش ــتگاه ها ب ــن، دس ــر ای ــالوه ب ع

ــوند. ــض ش ــا تعوی ــرویس ی ــد س ــده و بای ش

وظایــف اصلــی ایــن برنامــه، مستندســازی تمــام دســتگاه ها، 
شناســایی ســایت ها ، برنامه ریــزی بــرای تعمیــر و نگهــداری  
ــزی  ــی و ممی ــت. بررس ــتهالک اس ــبه اس ــن محاس و همچنی
ــاز  ــن نی ــا، متضم ــر آن ه ــه عم ــر چرخ ــا در سراس دارایی ه

بــه تجهیــزات جدیــد اســت.

ــازی  ــرای ساده س ــزار ، ب ــر نرم اف ــی ب ــی مبتن ــی دارای  ردیاب
ایــن فرآیندهــا و دســت یابی بــه شــفافیت ضــروری اســت.

ســازمان هایی کــه چندیــن مرکــز داده بــزرگ و تعــداد 
ــا  ــد، ب ــه( را اداره می کنن ــک )لب ــزداده کوچ ــادی مرک زی

چالش هــای ویــژه ای مواجــه هســتند.
ــده در  ــداری ش ــودی نگه ــت موج ــال، کل لیس ــرای مث  ب
منظــم  ممیزی هــای  بــا  بایــد   inteliPhy net ســرور 
بررســی شــوند. ایــن اتفــاق معمــوال هــر چنــد مــاه یک بــار 
ــت  ــرا لیس ــت، زی ــر اس ــیار وقت گی ــود و بس ــام می  ش انج
ــه  ــتگاه ب ــه دس ــتگاه ب ــه رک و دس ــد رک ب ــودی بای موج

ــوند. ــه ش ــت مقایس دق

ممیزی های مستقیم
وظیفــه ردیابــی دارایــی فناوری اطالعــات در نرم افــزار 
ــتی  ــن کار را به درس ــد ای inteliPhy net از R&M می توان
ــرد  ــن عملک ــد؟ ای ــه کار می کن ــم چگون ــد. ببینی ــام ده انج
بــه هــر دارایــی یــک شناســه منحصــر بــه فــرد جهانــی در 
ــه  قالــب یــک کــد QR داده و در ســرور  inteliPhy net  ب

ــاند. ــت می رس ثب
ــک  ــتفاده از ی ــا اس ــادگی ب ــد به س ــا، ک ــی ممیزی ه در ط
ــود.  ــکن می ش ــتی اس ــکنر دس ــا اس ــمند ی ــی هوش گوش
ظاهــر شــده  گوشــی هوشــمند  روی  از رک  تصویــری 
بــا رنــگ  نادرســت  ناشــناخته یــا  کــه دارایی هــای 
خــاص مشــخص می شــوند. اطالعــات تکمیلــی ماننــد 
ــا  ــایت ب ــتقیما در س ــوان مس ــر را می ت ــت ها و تصاوی یادداش
اســتفاده از تلفــن هوشــمند ضبــط کــرد. بنابرایــن، ز مــان در 
ــزی را به شــدت  کاهــش داده و در عیــن حــال دقــت را  ممی

می دهــد. افزایــش 

inteliPhy net  همــه ممیزی هــا را ثبــت می کنــد، تــا 
در آینــده بــرای بازبینی هــای گســترده تر در دســترس 
ــاوری  ــای فن ــی دارایی ه ــزار ردیاب ــاژول نرم اف ــند. م باش
به راحتــی به هــر ســرور  اطالعــات مجــزا را می تــوان 

ــرد. ــه ک inteliPhy net  اضاف

و  شــبکه  از  کامل تــری  درک  مراکــز داده   ،DCIM inteliPhy net نرم افــزار  اســتقرار  بــا 
ــت  ــانده اس ــت رس ــد را به ثب ــرد جدی ــک عملک ــد.  R&M ی ــت می آورن ــود به دس ــی خ کابل  کش

ــد. ــم می کن ــات  را فراه ــای فناوری اطالع ــام دارایی ه ــی تم ــکان ردیاب ــه ام ک

تازه ها
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آینده برای
Midtjylland

 Midtjylland منطقــه ای  اداره  ؛  آینــه ای  مراکــزداده 
ــتان  ــز بیمارس ــع در مرک ــزرگ و واق ــد، ب ــل جدی در مح
Gødstrup ســاخته شــد. آن هــا چهــار مرکــز داده قدیمــی 
ــی  ــث صرفه جوی ــب باع ــن ترکی ــاخته اند. ای ــه  س را افزون
در هزینه هــای عملیاتــی و کاهــش مصــرف بــرق بــه میــزان 

ــت. ــده اس ــوم ش یک س
عملیــات  جدیــد،  زیرســاخت  ایــن  اســاس  بــر 
ــد  ــرت می کن ــی مهاج ــر ترکیب ــک اب ــه ی ــات ب فناوری اطالع
ــات داده  ــادی خدم ــدار و اقتص ــن، پای ــرد ام ــن کارک ــه ای ک
را تضمیــن می کنــد. هــر یــک از ایــن مراکــزداده 600 
متــر مربعــی در ســطح Tier III کار می کننــد. ســامانه 
ــون  ــه 1.3 میلی ــه، ک ــن منطق ــالمت در ای ــای س مراقبت ه
نفــر جمعیــت دارد، وابســتگی ویــژه ای بــه عملیــات IT دارد 

ــند. ــترس باش ــد در دس ــا بای ــه دائم ک

 MPO دسترسی آسان به
ترکیبــی  ماژول هــای  بــا  متقابــل  اتصــال  راه حــل 
R&Mfoxs و کابل کشــی OM5 زیرســاخت قابــل اعتمــادی 
ــدت  ــه، در درازم ــر از هم ــه مهم ت ــد ک ــن می کن را تضمی
قابــل انطبــاق اســت. بــرای افــراد مســئول مهــم بــود کــه 

ــای  ــای MPO و کابل ه ــه آداپتوره ــی ب ــد به راحت بتوانن
ــترش  ــر گس ــن ام ــند. ای ــته باش ــی داش MPO دسترس
شــبکه در آینــده و تطبیــق آن بــا زیرســاخت های رو 
 R&M .به رشــد فنــاوری اطالعــات را آســان خواهــد کــرد
ــژه  ــور وی ــه به ط ــی  ک ــای ترکیب ــا ماژول ه ــاز را ب ــن نی ای
ــرده  ــرآورده ک ــد، ب ــده بودن ــز ش ــاوری MPO مجه ــه فن ب

ــت. اس

توزیع کننــده Netscale 72 R&M در رک هــا نیــز مســیر 
ــد ســینی ها  آینــده را آســان می کننــد. مشــتری فقــط بای
ــوازی  ــوری م ــی های ن ــد کابل کش ــا بتوان ــد ت ــوض کن را ع
را تغییــر دهــد و بــه نســل بعــدی شــبکه مهاجــرت کنــد. 
ــای  ــرای پورت ه ــت را ب ــم صنع ــن تراک Netscale باالتری

ــد. ــه می ده ــی ارائ ــای 19 اینچ ــوری در کابینت ه فیبر ن
هــر یــک از دو مرکــز داده بــا 40 رک شــروع بــه کار کردنــد. 
ــت.  ــی اس ــا 70 رک کاف ــعه ت ــرای توس ــا ب ــاحت آن ه مس
ــد  ــده بای ــه ش ــی ارائ ــل کابل کش ــل راه ح ــن دلی به همی
 R&M Concept .شــامل امکانــات توســعه مربوطــه باشــد

ــرآورده کــرده اســت. ایــن نیــاز را ب

گزینه هــای تنظیــم و توســعه بســته بــا تراکــم بــاال عوامــل 
ــن  ــد. ای ــوالت R&M بودن ــاب محص ــده در انتخ تعیین کنن
تراکــم بــه اپراتــور فضایــی بــا حاشــیه ای امــن بــرای رشــد 
دیجیتالــی  و  می دهــد  فناوری اطالعــات  انتظــار  مــورد 

ــازد. ــن می س ــه ای را ممک ــت منطق ــتر مدیری ــدن بیش ش
ــدن  ــی ش ــه ای در راه دیجیتال ــت منطق ــه مدیری R&M ب
بلندمــدت کمــک خواهــد کــرد. پشــتیبانی در محــل، 
آمــوزش، تــدارکات و زمــان تحویــل کوتــاه بخشــی از 

ــت. ــدار اس ــات پای خدم

منطقــه Midtjylland دانمــارک موفقیــت دیگــری را در حــوزه اســتراتژی دیجیتالــی شــدن خود جشــن 
 R&M .گرفتنــد. دو مرکــز داده کامــال افزونــه در اداره ایــن منطقــه، اخیــرا بــه بهره بــرداری رســیدند
یــک راه حــل اتصــال متقابــل بــا پتانســیل رشــد زیرســاخت فنــاوری اطالعــات ایجــاد کــرده اســت. 

R&M راه حل
 Midtjylland، منطقــه ای  اداره  مراکــز داده  بــرای 
R&M یــک مفهــوم کابل کشــی پیوســته افزونــه را 
ــی  ــتری طراح ــای مش ــردن نیازه ــرآورده ک ــرای ب ب
ــا 22  ــل شــامل ده ODF ب کــرده اســت. اتصــاالت متقاب
مــاژول ترکیبــی R&Mfoxs – ســبد مجهــز  بــه اتصــال 
 OM5 ــه روشــی جدیــد. کابــل فیبــر 24تایــی MPO ب
ــع   ــاالت متقاط ــا اتص ــا را ب ــال MPO، رک ه ــا اتص ب
ــل  ــچ پن ــامل 40 پ ــای ش ــری رک ه ــد. س ــد می  ده پیون
 MPO/LC Duplex بــا قابلیــت اتصــال Netscale 72

ــتند. هس

چرا R&M؟
– کیفیت و شهرت 

– سفارشی سازی
– بسته با تراکم باال  

– نصب سریع 
– پشتیبانی در محل 

– آموزش 
– لجستیک 

– زمان تحویل کوتاه
– انعطاف پذیری

موفقیت
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راه حلی برای
FTTH کـامـل در 
خانه های خانوادگی

ــه )FTTH( تنهــا زمانــی کامــل اســت کــه فیبرنــوری بــه مــکان  فیبــر بــه خان
ــه تقریبــا همیشــه  ــه مــکان مناســب در خان ــه برســد. ســفر ب مناســبی در خان
ــعه داده  ــی را توس ــا Swisscom راه حل ــراه ب ــت. R&M هم ــش اس ــک چال ی

ــت. ــدار اس ــریع و پای ــه، س ــرون به صرف ــه مق ــت ک اس

 Swisscom رویکــرد جدیــدی را بــرای اتصــال نــوری 
خانه هــای خانوادگــی اتخــاذ کــرده اســت. کارمنــدان 
ــد  ــل کارآم ــک راه ح ــرکای آن ی ــئول Swisscom  و ش مس
را بــه صاحبــان خانــه توصیــه می کننــد. نقطــه ورود 
ســاختمان )BEP (  بــا یــک نقطــه انتقــال جدیــد و نوآورانــه 
ــال  ــه اتص ــک جعب ــد. OTO @BEPی ــد ش ــن خواه جایگزی
ــت.  ــه اس ــوری( یکپارچ ــرات ن ــز مخاب ــک OTO  )پری ــا ی ب
ــی  ــط سیم کش ــوان راب ــه به عن ــوری، ک ــرات ن ــز مخاب پری
ــه  ــتقیما در OTO@BEP یکپارچ ــد، مس ــل می کن ــه عم خان
ــود  ــاختمان موج ــاخت س ــا، زیرس ــت. از این ج ــده اس ش
ــت  ــیریاب اینترن ــه مس ــوری ب ــل فیبرن ــه کاب ــیری را ک مس
ــوارد، از  ــیاری از م ــرده و در بس ــن ک ــد، تعیی ــی می کن ط

ــود. ــاز می ش ــش آغ ــه چال ــت ک این جاس

سایر راه ها ...
تقریبــا هــر خانــه  خانوادگــی ســاختار ســاختمانی متفاوتــی 
پــس  اســت.  متنــوع  نیــز  کابل کشــی  مفاهیــم  دارد. 
ــای  ــت. اپراتوره ــخت اس ــت، س ــاده نیس ــال  FTTH س اتص
ــاخته  ــی س ــه به تازگ ــی ک ــا خانه های ــد ب ــب بای ــبکه اغل ش
ــز  ــه FTTH مجه ــت ب ــرار اس ــالک ق ــن ام ــده اند و ای ش
ــا  ــوال ب ــاختمان ها معم ــن س ــد. ای ــر و کار دارن ــوند، س ش
خانه هایــی  در  هســتند.  روبــه رو  کم تــری  چالش هــای 
ــش  ــز چال ــد، همه چی ــت دارن ــتر قدم ــا بیش ــال ی ــه 50 س ک
ــوز  ــت هن ــن اس ــا ممک ــن ویژگی ه ــود. ای ــر می ش برانگیزت
دارای ســامانه لوله هــای بــزرگ باشــند، امــا هیــچ رک 
مرکــزی بــرای ارتباطــات راه دور بــا فضایــی بــرای OTO هــا، 

نــدارد. مســیریاب ها  و  توزیع کننده هــا 

زیــادی  تنــوع  دیدیــد  همان طورکــه  طــرف،  یــک  از 
از طــرف  دارد.  وجــود   FTTH بالقــوه  بیــن مشــتریان 
ــل  ــد Swisscom  از اص ــبکه مانن ــای ش ــر اپراتوره دیگ
از  زیــادی  تعــداد  می کننــد.  پیــروی  استانداردســازی 
ســاختمان ها بــا مفاهیــم نصــب اســتاندارد می تواننــد 

به طــور کارآمــد عرضــه شــوند.
ــه  ــال ارائ ــرد انتق ــود دارد. عملک ــت وج ــل کیفی ــپس اص س
  OTO@ BEP ــه ــد ب ــوری نبای ــبکه فیبرن ــط ش ــده توس ش
ــه  ــیر ب ــام مس ــد در تم ــرویس بای ــن س ــود. ای ــم ش خت
ــی  ــه کابل کش ــاز ب ــن نی ــود. بنابرای ــل داده ش OTO تحوی
ــی  ــه خانوادگ ــک خان ــن در ی ــال ایم ــاال و اتص ــت ب ــا کیفی ب
ــت کــه در  ــا مســیریاب اینترن ــد ت وجــود دارد و حداقــل بای

ــد. ــرار دارد برس ــاختمان ق ــی از س جای

تازه ها
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توصیه واضح…
ــرای  ــی را ب ــای خاص ــل، Swisscom توصیه ه ــن دلی به همی
ــت. در  ــرده اس ــه ک ــان ارائ ــه و نصاب ــان خان ــالع صاحب اط
صــورت امــکان OTO@BEP بهتــر اســت در زیرزمیــن قــرار 
ــی Inhouse در  ــر فن ــرد. R&M و René Imholz، مدی گی
Swisscom، مفهــوم OTO@BEP را بــرای ایــن موضــوع در 
ســال 2017 توســعه دادنــد. در آن مرحلــه، بــرای کاربردهــای 

تجــاری در نظــر گرفتــه شــده بــود.
ــای Polaris، OTO و  ــد جعبه ه ــوالت R&M مانن ــا محص  ب
ــال  ــرد. از س ــب ک ــه ترکی ــک محفظ ــوان در ی BEP را می ت
 Swisscom یــک دســتورالعمل OTO@BEP 2021، مفهــوم

ــت. ــا اس ــرای خانه ه ب
ســپس Swisscom بــا چالشــی بــرای توصیــف یــک 
مســیر کارآمــد از OTO@ BEP بــه مســیریاب  اینترنــت در 
ــا  ــرای اطمینــان از این کــه ســیگنال ب ــه مواجــه شــد. ب خان
ــد،  ــه می رس ــیمن خان ــاق نش ــا ات ــر ی ــه دفت ــاال ب ــت ب کیفی
ــی  ــد راه حل ــد و بای ــته باش ــود داش ــن وج ــیری ام ــد مس بای
ــه ای  ــر خان ــده ای در ه ــوزش دی ــاب آم ــر نص ــط ه ــه توس ک

ــود. ــزی ش ــد، پایه ری ــرا باش ــل اج قاب
 OTO@BEP ــن ــوری بی ــورد فیبرن ــک پچ ک ــن ی ــل، ای در اص
و مســیریاب اینترنــت اســت. اغلــب بایــد در تمــام طبقــات 

ــازار  ــود. ب ــب ش ــا نص ــده ی ــف خوران ــه های مختل و گوش
ارائــه  از پیــش پایــان یافتــه  زیــادی را  راه حل هــای 
می دهــد، امــا هیــچ یــک از آن هــا نشــاِن »ســریع و 
نیاورده انــد. اگــر مســیر  زیســت محیطی « را به دســت 
ــد،  ــل باش ــر از کاب ــا کوتاه ت ــر ی ــه طوالنی ت ــور از خان عب
ــه هزینه هــای  ــل می شــود و منجــر ب ــش تبدی ــه یــک چال ب
ــی  ــات اضاف ــا، ضایع ــرش کابل ه ــا ب ــی ی ــی، کار اضاف اضاف
ــک  ــه ی ــود – ک ــا می ش ــردن آن ه ــرهم بندی ک ــل و س کاب

ــت. ــدار نیس ــل پای راه ح

FO Field در حــال پیشــگام شــدن اســت
Swisscom رویکــردی کارآمــد را همــراه بــا R&M تعریــف 
ــف از  ــازک و منعط ــر ن ــک فیب ــی ت ــل داخل ــک کاب ــرد: ی ک
OTO@ BEP در زیرزمیــن بــه یــک افزونــه OTO دوم، 
ــیریاب در  ــل مس ــی در مح ــده دایم ــب ش از راه دور و نص
ــوان  ــل را می ت ــن کاب ــت. ای ــده اس ــته ش ــاختمان گذاش س
 FTTH ــا دفترچــه راهنمــای ــق ب ــرش داد و مطاب در محــل ب
Swisscom نصــب کــرد. یــک کانکتــور FO Field خاتمــه 
ــه  ــود. ک ــل می ش ــه OTO وص ــا ب ــر دو انته ــه و در ه یافت
ــناختی  ــی ش ــاد و زیبای ــل اعتم ــاده، قاب ــل س ــک راه ح ی

ــت. اس

کانکتــور فیلــد قابــل خاتمــه FO Field از R&M کــه 
Swisscom بــرای نصابــان توصیــه می کنــد، به ویــژه 
ــت.  ــب اس ــیار مناس ــعه دهنده بس ــدل توس ــن م ــرای ای ب
ــت  ــن اس ــد ای ــام دهن ــد انج ــا بای ــه نصاب ه ــا کاری ک تنه
کــه کابــل انعطاف پذیــر R&M را از درام بیــرون کشــیده و آن 
ــد  ــرض چن ــد در ع ــپس می توانن ــد و س ــا کنن را وارد لوله ه
ــاط  ــه ارتب ــد. و بدین گون ــب کنن ــا را نص ــه کانکتوره دقیق

ــت. ــده اس ــل ش ــیریاب تکمی ــه مس ــوری ب فیبرن

Field FO آزادی با
 R&M شــرکت FO Field بــا اســتفاده از کانکتــور
ــد  ــا می توانن ــد. آن ه ــل دارن ــتقالل کام ــران اس کارب
ــد و  ــان کار کنن ــورد نیازت ــورد م ــول پچ ک ــر ط ــا ه ب
ــل  ــی  متص ــل نصب ــر کاب ــه ه ــور را ب ــن کانکت همچنی
کننــد و در نتیجــه نیــاز بــه اتصــال را از بیــن ببرنــد. بــا 
ــول  ــه ط ــر از 60 ثانی ــور کم ت ــب کانکت ــت، نص ــی دق کم

. می کشــد
Field FO الزامــات انتقــال مجــدد ســطوح عملکــرد تــک 
و   Grade Cf/2 (PC( و  Grade Cf/1 (APC( حالتــه
را   Grade Bmf/3 ســطح عملکــرد چنــد حالتــه
ــا 3  ــر 1.4 ت ــا قط ــل ب ــواع کاب ــا ان ــد. ب ــرآورده می کن ب

ــت ــازگار اس ــر س میلی مت
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منطقــه زیبــای مکلنبورگ-پومرانــی غربــی بــا بیــش از 1000 
آبگیــر غنــی از ماهــی، پارک هــا و ذخایــر طبیعــی، آرامــش 
ــا در  ــه تنه ــد. ک ــم می کن ــان فراه ــری برایم ــراوان کم نظی ف
فاصلــه 100 کیلومتــری شــمال برلیــن واقــع اســت و یکــی از 
ــت  ــتداران طبیع ــگران و دوس ــرای کاوش ــا ب ــای اروپ جاذبه ه

اســت.
ــادی  ــدت زی ــد م ــور بودن ــتایی مجب ــی روس ــاکنان نواح س
ــند.  ــریع باش ــت س ــه و اینترن ــرای خان ــر ب ــر فیب منتظ
ــی،  ــرق محل ــرکت های ب ــی، ش ــزرگ ارتباط ــرکت های ب ش
شــهرها و نواحــی هم اکنــون بــرای ایجــاد شــبکه های 
ــال  ــا س ــد. ت ــروم کار می کنن ــق مح ــرای مناط ــوری ب فیبرن
2026، قــرار اســت بیــش از 50000 کیلومتــر کابــل فیبرنــوری 
در ایالــت فــدرال مکلنبورگ-پومرانــی غربــی کشــیده 
ــا احتســاب یارانه هــا، 1.45 میلیــارد یورویــی بــرای  شــود. ب
ــود. ــرمایه گذاری می ش ــی س ــبکه های گیگابیت ــاخت ش س

ــان در 115  ــور همزم ــا به ط ــا تقریب ــاز و پروژه ه ساخت وس
 Landwerke  .منطقــه تــا ســال 2026 انجــام خواهــد شــد
 ،Neustrelitzدر مســتقر   ،M-V Breitband GmbH
ــرای 19  ــی را ب ــه دولت ــا یاران ــاز ب ــای ساخت وس قرارداده
ــای  ــی از پروژه ه ــت. یک ــرده اس ــت ک ــروژه دریاف ــه پ منطق
بــزرگ فعلــی آن شــامل 351 کیلومتــر کار مهندســی عمــران 
ــت. ــاری اس ــرکت تج ــوار و 684 ش ــال 4117 خان ــرای اتص ب

از همان ابتدا حمایت کنید
هیــات  در  مشــارکت  بــا  را   R&M اول  گام  در  شــرکت 
ــا  ــه ب ــد مناقص ــاز در فرآین ــب امتی ــور کس ــره به منظ مدی
ــرار  ــرد. ق ــذب ک ــی، ج ــاختی سفارش ــای زیرس راه حل ه
ــن  ــرای ای ــاز خاصــی ب ــود ایســتگاه های PoP در فضــای ب ب
ــم متخصــص FTTx از R&M آلمــان  ــه شــود. تی ــروژه ارائ پ
ــد. ــا، کار کردن ــم و نمونه ه ــاد مفاهی ــر روی ایج ــتاقانه ب مش

ــل  ــی در مح ــاوره فن ــا مش ــروژه،R&M  ب ــول کل پ در ط
ســایت مشــتری آن هــا را پشــتیبانی می کــرد.

ــا  ــوب و ب ــده خ ــاده ش ــی آم ــنهاد فن ــا پیش ــتری ب مش
توضیحــات ســامانه های حــاوی اطالعــات مفیــد برنــده بــود. 
ــرای 28  ــوری را ب ــع ن ــای توزی ــار R&M ،2021  فریم ه از به

ــرد. ــه ک ــتگاه عرض دس

گیگابیت
برای سرزمین دریاچه ها

دیــده  جنــگل  و  آب  می کنــد  کار  چشــم  تــا 
می شــود. منطقــه دریاچــه مکلنبــورگ یــک بهشــت 
 ،R&Mــتیبانی ــا پش ــت ب ــالت اس ــرای تعطی ــن ب بری
هم اکنــون در حــال تبدیــل بــه بهشــت پهنــای بانــد 
ــرعت در  ــوری به س ــبکه های فیبرن ــت! ش ــده اس ش

ــتند. ــد هس ــال رش ح

چرا  R&M؟
-  مشاوره فنی

-  پشتیبانی در مرحله برنامه ریزی
-  کابین های از پیش مونتاژ شده

-  راه حلی برای منبع تغذیه
-  تدارکات

-  انتقال تجهیزات به محل پروژه
-  تحویل در زمان بحرانی یا تحویل به موقع

 ))بــا زیرســاخت های فیبــر نــوری پوششــی، ایــن ناحیــه بــرای آینــده ای 
کــه بــه داده هــای فشــرده نیــاز دارد، محــل مناســبی اســت.((

فرانک اشمتزکه و کاسپار بومگارت،
Landwerke M-V Breitband GmbH مدیران عامل

موفقیت
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ایســتگاه های PoP و همچنیــن 189 محفظــه چنــد منظــوره 
از جملــه پایه هــای منبــع تغذیــه بــرای ایســتگاه های 

.PoP ــک کوچ

زمانی برای از دست دادن نیست 
ــد.  ــرارداد آگاه بودن ــراد درگیــر از ماهیــت فــوری ق همــه اف
ــش  Landwerke M-V Breit-band GmbH و پیمانکاران
ــم  ــریع فراه ــی س ــزای الزم را خیل ــام اج ــدند تم ــق ش موف
ــی  ــان کوتاه ــدت زم ــع در م ــایت های توزی ــا س ــد ت کنن

ــوند. ــدازی ش راه ان
ســامانه R&M و مــدل لجســتیک نقــش مهمــی در ایــن امــر 
ــرای  ــی را ب ــامانه های کامل ــان س ــد. R&M آلم ــا کردن ایف
ــات  ــه قطع ــای این ک ــه ج ــه داد ب ــای FTTH ارائ ــروژه ه پ
ــه R&M در  ــد. کارخان ــه ده ــوگ ارائ ــک کاتال ــی از ی تک
 R&M همه چیــز را در انبــار داشــت. تیــم Wehnrath
مطابــق بــا مشــخصات و برنامه هــای مشــتری آن هــا را بــرای 
ــا  ــد. آن ه ــال کردن ــی و ارس ــاژ، بررس ــدگان مونت توزیع کنن
ــات  ــا خدم ــروژه خــاص اســتاندارد شــده اند ت ــر اســاس پ ب
ــن کار  ــند. ای ــان باش ــدگان یکس ــه توزیع کنن ــای هم و کاره

ــد. ــاده می کن ــات را س ــاوری خدم فن

تحویل، آماده نصب
ــای  ــده و پایه ه ــام ش ــوره تم ــد منظ ــای چن R&M محفظه ه
ــه  ــل ب ــده حمل ونق ــط نماین ــتقیما توس ــه را مس ــع تغذی منب
ســایت های ساخت وســاز منفــرد در مکلنبورگ-پومرانــی 

غربــی تحویــل دادنــد. تنهــا کاری کــه تیم هــای ســاختمانی 
ــه  ــا را تخلی ــه آن ه ــود ک ــن ب ــد ای ــام می دادن ــد انج بای

ــد. ــل کنن ــا وص ــه کابل ه ــد و ب ــه بگذارن ــد، روی پای کنن

 ،R&M ــدل ــا م ــه ب ــد ک ــان داده ش ــر نش ــار دیگ ــک ب ی
ــند. ــر باش ــیار کارآمدت ــد بس ــای FTTH می توانن پروژه ه

R&M با ستون های منبع تغذیه – راه حل Mini PoP
Landwerke M-V Breitband GmbH برای

ــات  ــت روی صفح ــمت راس ــه در س ــتند. ک ــی هس ــدگان اصل توزیع کنن
و  اتصــال  ماژول هــا شــامل ســینی های  می شــوند.  بســته  نصــب 
ــر هســتند. رک هــای  ــت 576 فیب ــرای مدیری ــچ( ب مجموعه هــای وصله)پ
19 اینچــی بــا 21 واحــد  ارتفــاع در ســمت چــپ محفظــه قــرار گرفته انــد. 
در صــورت لــزوم، اپراتــور شــبکه می توانــد یــک مــاژول ترکیبــی بــرای 

288 فیبــر را در آن جــا نصــب کنــد.

بــرای  کابــل  ورودی  می یابــد.  خاتمــه   R&M UniRack در  فقــرات 

ــده  ــدی ش ــازاد، mini Cables و Tubes پیکربن ــای Loose Tube م کابل ه
ــت. اس

ــا  ــوع کابین ه ــه مطب ــرای تهوی ــود را ب ــل خ ــود راه ح ــور ب R&M مجب

پیــدا کنــد، زیــرا فنــاوری فعــال  مــورد اســتفاده توســط مشــتری مقــدار 
ــدل  ــور مب ــن منظ ــرای ای ــرد. ب ــد می ک ــی تولی ــرارت اتالف ــادی ح زی
ــا دور  ــاالی ســقف تعبیــه شــد. پره هــای تهویــه کــه دور ت حرارتــی در ب

ــد. ــم می کنن ــوای الزم را فراه ــان ه ــد، جری ــرار گرفته ان ق

ــا  ــرد. آن ه ــی ک ــرژی طراح ــن ان ــرای تامی ــی را ب ــای خارج R&M پایه ه

ــورد  ــز م ــتند و همه چی ــطح هس ــوره همس ــد منظ ــای چن ــا محفظه ه ب
ــه بــرق را در خــود دارنــد. مزیــت: ابزارهــای ویــژه  ــرای اتصــال ب نیــاز ب
ایســتگاه  انــرژی  مصــرف  می تواننــد  نرم افــزاری  و  ســخت افزاری 

ــتگاه  ــد. دس ــت کنن ــبکه FTTH ثب ــور ش ــتقل از اپرات mini PoP را مس

ــل  ــی قاب ــه به راحت ــد ک ــرار گرفته ان ــتون ها ق ــا در س ــری آن ه اندازه گی

ــازی  ــرژی نی ــرف ان ــت مص ــرای ثب ــن mini PoP ب ــت. کابی ــی اس دسترس
ــدارد. ــاز شــدن ن ــه ب ب

 FTTH Landwerke M-V Breitband ــی ــروژه فعل ــرای پ ب

محفظه هــای  مشــتری،  مشــورت  بــا   GmbH، R&M

ــک               ــتگاه های کوچ ــرای ایس ــی را ب ــوره خاص ــد منظ چن

ا)Outdoor PoP) پیکربنــدی کــرد.   PoP

رک هــا هــر کــدام شــامل دو مــاژول ترکیبــی R&M بــرای 

مشتری
ــج  ــکل از پن ــی متش Landwerke M-V Breitband GmbH انجمن

شــرکت خدمــات شــهری در مکلنبورگ-وســترن پومرانیــا اســت و 
در اکتبــر 2016 تاســیس شــد کــه وظیفــه خــود را بــرای اســتفاده 
از قــدرت منطقــه ای بــرای پیشــبرد عرضــه اینترنــت پرســرعت 

ــعار »از  ــه ش ــادار ب ــت. وف ــرار داده اس ــرق ق ــمال ش ــه ش FO ب

منطقــه. بــرای منطقــه.«
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فرمــول جادویــی بــرای انتقــال اطالعــات بیشــتر، ســریع تر 
ــال  ــت: انتق ــن اس ــوری ای ــای ن ــر فیبره ــرون به صرفه ت و مق
ــع  ــن مقط ــر در کم تری ــای افزون  ت ــر در کانال ه ــور زیادت ن
ممکــن. بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، مرزهــای فیبرنــوری 

را بایــد بیشــتر و بیشــتر درنوردیــد.

ــه ســویه های نویــن اســت. پــس  ــوری در حــال ورود ب فیبرن
ــواع  ــه ان ــرد ک ــی ک ــوان پیش بین ــق، می ت ــال ها تحقی از س
ــازار معرفــی می شــوند کــه چندیــن  ــه ب جدیــدی از فیبــر ب
ــد.  ــور می دهن ــود عب ــی خ ــای داخل ــور را در فض ــو ن پرت

ــا  ــتند. آن ه ــته ای )MCF ( هس ــد هس ــای چن ــا فیبره این ه
ــال داده و  ــرای انتق ــوری را ب ــن فیبرن ــم ممک ــن تراک باالتری

ــد. ــم می کنن ــال فراه اتص

ــال  ــال انتق ــا کان ــته ی ــد هس ــا چن ــار ی ــن چه ــه بی فاصل
ــه  ــد ب ــال می توان ــر کان ــت. ه ــر اس ــد میکرومت ــا چن تنه
انــدازه یــک فیبــر تــک حالتــه معمولــی اطالعــات را منتقــل 
ــه،  ــدازه نوآوران ــان ان ــه هم ــب و ب ــال مناس ــد. روش انتق کن
 Space یــا   Spatial Division Multiplexing )SDM(

نامیــده می شــود – و ایــن همــان تقســیم فضایــی ســیگنال 
ــور اســت. ن

ــه  ــت ک ــتوار اس ــت اس ــن واقعی ــر ای ــی ب ــای قدیم روش ه
ــد.  ــار باش ــور در اختی ــت ن ــرای هدای ــته ب ــک هس ــا ی تنه
در این جــا، ظرفیــت انتقــال را می تــوان در درجــه اول 
ــوج،  ــول م ــان، ط ــیون )زم ــای مدوالس ــک تکنیک ه ــا کم ب
مالتــی پلکســی تقســیم قطبــی( افزایــش داد. بــا ایــن حــال، 
ــند. ــود می رس ــای خ ــه مرزه ــج ب ــا به تدری ــن رویه ه ای

سویه های نوین 
در فیبر نوری

ــای  ــر در کانال ه ــور زیادت ــال ن ــت: انتق ــن اس ــوری ای ــای ن ــر فیبره ــرون به صرفه ت ــریع تر و مق ــتر، س ــات بیش ــال اطالع ــرای انتق ــی ب ــول جادوی فرم
ــوری را بایــد بیشــتر و بیشــتر درنوردیــد. ــه ایــن هــدف، مرزهــای فیبرن ــرای رســیدن ب افزون  تــر در کم تریــن مقطــع ممکــن. ب

ترند ها
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ــع  ــاخت مان ــاوری س ــی فن ــت و پیچیدگ ــال، قیم ــا به ح ت
ــازار  ــای MCF در ب ــترده کابل ه ــه گس ــه عرض ــروع ب از ش
ــای  ــز نمونه ه ــوری، به ج ــچ کانکت ــوز هی ــت. هن ــده اس ش
اولیــه وجــود نــدارد. مراحــل استانداردســازی نیــز در حــال 

انجــام اســت.
دقت مورد نیاز

اتصــال MCF بــه کانکتــوری بــا شــکل جدیــد نیــاز نــدارد. 
همه چیــز در مــورد تــراز کــردن فیبــر نیــز بــه طــور دقیــق 
ــارج از  ــذاری خ ــت. عالمت گ ــه اس ــرار گرفت ــور ق در کانکت
ــراز  ــا و ت ــایی کانال ه ــرای شناس ــی ب ــه جهت یاب ــز  ب مرک
ــه نمــودار مراجعــه  درســت فیبرهــا کمــک خواهــد کــرد )ب

کنیــد(.
ــت،  ــال نیس ــدی از اتص ــوع جدی ــن ن ــر، ای ــارت دیگ به عب

ــت. ــاژ اس ــد مونت ــدی از فرآین ــوع جدی ــه ن بلک

چالــش دیگــر: در بســیاری از نقــاط، فیبرهــای چنــد 
هســته ای بایــد بــا فیبرهــای هســته جــدا جفــت شــوند تــا 
ــور را تقســیم کننــد و برعکــس. جفــت  کانال هــای حامــل ن
 fan-in/fan-out ــا ــام fan-out ی ــری به ن ــدن در عنص ش
ــاس  ــر اس ــد ب ــا می توانن ــود. FIFO ه ــام می ش FIFO انج
ــا روی  ــامل: موج بره ــه ش ــند ک ــی باش ــای مختلف فناوری ه
ــوری  ــی های ن ــا، عدس ــد زدن  تاره ــه های PLC، پیون تراش

و غیــره اســت.

راه حلی برای آینده
زیردریایــی  کابل هــای  بــرای  ابتــدا  در   MCF فنــاوری 
ــا در  ــه تنه ــود. ن ــده ب ــه ش ــر گرفت ــاره ای در نظ ــن ق بی
زمینــه یکپارچگــی فوتونیــک، جذاب تــر شــده اســت 

کــه به عنــوان جریــان توســعه، بــرای کاربردهــای 
ــرای  ــژه ب ــت. به وی ــده اس ــر ش ــز بهت ــر نی بالدرنگ ت
متصــل. به هــم  مراکــزداده  و  پردیــس  شــبکه های 

مــکان مراکــزداده بــزرگ می تواننــد چندیــن کیلومتــر از 
هــم فاصلــه داشــته باشــند. ارتباطــات بیــن آن هــا بایــد 
ــازک و  ــای ن ــود. کابل ه ــر ش ــی کارآمدت ــده حت در آین
ســبک MCF می تواننــد راه حلــی مناســب باشــند. 
ــه  ــبت ب ــاز نس ــورد نی ــای م ــه فض ــم داده ب ــبت حج نس
ــری  ــی مطلوب ت ــی، کارای ــای کابل کش ــایر راه حل ه س
دارنــد. مراکــزداده بــرای ســرمایه گذاری های خــود 
ــال  ــی انتق ــره کارای ــل و غی ــای کاب ــا، کانال ه در رک ه

ــت. ــد داش ــتری خواهن بیش

ــیار  ــای بس ــر، کانال ه ــان قط ــا هم ــای MCF ب کابل ه
ــن  ــا باالتری ــی ب ــای کابل ــه راه حل ه ــبت ب ــتری نس بیش
چگالــی موجــود امــروزی ارائــه می کننــد. این هــا 
ــواری   ــای ن ــا فیبره ــاال ی ــداد ب ــر تع ــای فیب کابل ه

ــتند. هس

تراکم باالی کنونی
ــا  ــر ب ــاالی فیب ــداد ب ــا تع ــر ب ــای فیب ــروزه، کابل ه ام
ــازی  ــی در فشرده س ــداد نهای ــواری، تع ــر ن 3456 فیب
فیبرنــوری  طریــق  از  داده هــا  انتقــال  در  کابل هــا 
ــار  ــد ت ــا 40 درص ــل 30 ت ــاوی حداق ــا ح ــتند. آن ه هس
فیبرهــای نــوری بیشــتر بــا قطــر یکســان بــا کابل هــای 

ــتند. ــر  هس ــک فیب ت
همان طــور کــه در بــاال ذکــر شــد، مــوارد زیــر در این جــا 
ــرمایه گذاری  ــرای س ــزداده ب ــد: مراک ــدق می کن ــز ص نی
خــود در زیرســاخت ها در مقایســه بــا کابل کشــی 

ــد. ــتری دارن ــال بیش ــرد انتق ــی، عملک معمول
ــه  ــد ک ــان می ده ــان نش ــی کل زم ــر فن ــبات غی محاس
ــبت  ــرد نس ــواری منف ــر ن ــای فیب ــردن  کابل ه ــد ک پیون
ــا  ــت. ام ــر اس ــت گیرت ــی  وق ــر تک ــال فیب ــه اتص ب
ــا ده  ــده تقریب ــی ش ــان صرفه جوی ــی، زم ــور کل به ط

ــت. ــر اس براب

بــا توجــه بــه فشــار زمانــی کنونــی و کمبــود تکنســین های 
واجــد شــرایط، ایــن خــود یــک مزیــت مهــم اســت.

یــک دســتگاه پیونــد زن بــرای کابل هــای فیبــر نــواری چهــار 
ــک  ــدزن ت ــتگاه پیون ــک دس ــر از ی ــر گران ت ــج براب ــا پن ت
ــای  ــر، هزینه ه ــوی دیگ ــت. از س ــاال اس ــت ب ــا کیفی ــر ب فیب
ــه  ــواری ب ــر ن ــای فیب ــرا کابل ه ــد زی ــش می یاب ــواد کاه م
ــه  حفاظــت پیونــد کم تــر و نقــاط اتصــال کم تــری نســبت ب

ــد. ــاز دارن ــر نی ــک فیب ــای ت کابل ه
پشــتیبانی خیلــی زیــادی در ســمت ســکوی توزیــع وجــود 
دارد. تامین کنندگانــی ماننــد R&M، پانل هــای از پیــش 
ــی را  ــر روبان ــل فیب ــای کاب ــا فن آوت ه ــده  ب پایان داده ش
راه انــدازی کرده انــد کــه به طــور قابل توجهــی زمــان 
ــاژوالر  ــدوده PRIME م ــد. مح ــش می ده ــدازی را کاه راه ان
را  نــواری  فیبــر  کابل هــای  توزیــع  ماژول هــای   R&M
ارائــه می دهــد کــه می تواننــد به طــور انعطاف پذیــر در 
ــوند.  ــتفاده ش ــز اس ــود نی ــاخت های  PRIME  موج زیرس
ــر  ــای فیب ــاب کابل ه ــرای انتخ ــری ب ــر تصمیم گی ــن ام ای
ــا  ــد و ب ــان می کن ــده آس ــال های آین ــاال را در س ــداد ب تع
ــرای  ــه ب ــتیم ک ــده ای هس ــی آین ــاگر چگونگ ــش تماش آرام

می دهــد. روی   MCF

ــک  ــذاری کوچ ــته. عالمت گ ــار هس ــا چه ــک MCF ب ــودار ی نم
ــایی  ــرای شناس ــد ب ــک می کن ــی کم ــز جهت یاب ــارج از مرک خ

کانال هــا اســت.
businesswire.com:منبع

:R&M از PRIME-Ribbon ماژول توزیع
تراکم باالی فیبر روی یک پانل انعطاف پذیر.
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یک دانشکده 
الهام بخش

ســاختمان جدیــد دانشــکده هنــر FOA  در پردیس دانشــگاه 
ــرآورده  ــری، شــش اصــل را ب درســت خــارج از شــهر کاونت
ــام  ــکاری، اله ــی و هم ــده: رویاروی ــه در برگیرن ــد ک می کن
ــپتامبر 2021،  ــت. از س ــوآوری و پایداری س ــی، ن و آفرینندگ
ــته اند روح  ــان توانس ــر جه ــجویان از سراس ــان و دانش مدرس
ــه و 15000  ــت طبق ــاختمان را در هش ــن س ــگفت انگیز ای ش

متــر مربــع تجربــه و لمــس کننــد.

جهان ایده ها
چشــم انداز ســاختمان جدیــد ایجــاد بســتری بــرای تعامــل 
ــتودیو  ــان اس ــت. طراح ــس اس ــز پردی ــرگرمی در مرک و س
Feilden Clegg Bradley  چهــار غرفــه پـُـر از نــور کــه در 
ــد، چیــده  اطــراف یــک صحنــه چنــد منظــوره گــرد آمده ان

اســت.

ــش  ــری در آن نق ــر هن ــک اث ــوان ی ــی به عن ــکان چوب پل
ــگاه،  ــرا، نمایش ــای اج ــکان اتاق ه ــن پل ــت. ای ــته اس بس
رویــداد و تمریــن نمایــش، ســالن های ســینما، اســتودیوهای 

ــد. ــد می ده ــم پیون ــم را به ه ــون و فیل ــد تلویزی تولی
ــه؛ تمــام بخش هــا و رشــته ها و همچنیــن دانشــجویان  راه پل
ــی از  ــا جهان ــم آورده ت ــرد ه ــی را گ ــای تحقیقات و گروه ه

ــد. ــکیل ده ــا را تش ایده ه

ــداری  ــای دی ــالق، فرهنگ ه ــای خ ــش هنره ــه آفرین مدرس
ــت  ــت و مدت هاس ــکده اس ــی دانش ــز اصل ــی تمرک و اجرای
ــای  ــگاه هنره ــت. آزمایش ــده اس ــال ش ــه وارد عصردیجیت ک
دیجیتــال اســتانداردهای جدیــدی را در ارتباطــات دیجیتــال 

ــه ایجــاد کــرده اســت. ــه و همکاران خالقان

ــد  ــی جدی ــب فرهنگ ــا قل ــد ب ــک می خواه ــگاه واروی دانش
خــود نمونــه درخشــانی از پایــداری ایجــاد کنــد. همچنیــن 
بــا ســامانه های هوشــمند مدیریــت ســاختمان خــود 
ــش  ــرق و کاه ــرف ب ــودکار مص ــش خ ــد در کاه می خواه
ــش  ــا نق ــاه در آن ج ــش رف ــور افزای ــار CO2 و همین ط انتش

ــد. ــته باش ــایانی داش ش

گنبد شبکه باالی سر 
تحقیــق، آمــوزش، خالقیــت، هنــر، فرهنــگ، رســانه، 
دیجیتالی ســازی، به صــورت شــبکه بی ســیم بــا ثبــات 
در بــاالی هشــت طبقــه ســاختمان به همــراه فنــاوری 
ســاختمان های هوشــمند – بســیاری از عملکردهــا زیــر 
ــد  ــدار و قدرتمن ــبکه داده پای ــک ش ــد ی ــقف نیازمن ــن س ای

ــتند. هس

ــل  ــک راه ح ــزی ی ــر برنامه ری ــگاه و دفات ــروژه دانش ــم پ تی
LAN از اتصــال R&M with Cat6A را انتخــاب کرده انــد 
ایــن اتصــال قــادر اســت شــبکه بــا اترنــت 10 گیگابیــت بــر 
ــرای  ــراوان  ب ــای ف ــای فض ــه به معن ــد. ک ــال کن ــه را فع ثانی

الهــام  گرفتــن و خالقیــت  امــروز و فرداســت.

ــت،  ــر اس ــش هن ــه الهام بخ ــدش ک ــکده جدی ــون در دانش ــک اکن ــگاه واروی ــی دانش ــب فرهنگ قل
می تپــد. در ایــن مــکان رســانه ، هنــر، تاریــخ و علوم انســانی را در اطــراف یــک راه پلــه تندیــس وار 
ــال،  ــری دیجیت ــوزش، یادگی ــی، آم ــای تحقیقات ــی R&M بخش ه ــد. کابل کش ــد می زن ــم پیون به ه

ــد. ــد می ده ــم پیون ــمند را به ه ــاختمان  هوش ــاوری س ــالق و فن ــه خ جامع

R&M راه حل
- کابل کشی مسی ساختار یافته

Cca 650 مگاهرتز روکش با درجه Cat 6A95 کیلومتر کابل –
– 1700 ماژول Cat 6A برای 10 گیگابایت

Cat 6A 79 عدد پچ پنل های 24 پورت شیلد دار –
- برنامه های کاربردی:

   – WiFi ,LAN برای ساختمان دپارتمانی
   –  تحقیق، آموزش، یادگیری دیجیتال

   –  آموزش هنر و رسانه
   –  سیستم های هوشمند ساختمان

چرا  R&M؟
-  در دسترس بودن محصوالت و توانایی تحویل در یک 

چارچوب زمانی پروژه فشرده
-  پشتیبانی قبل، حین و بعد از پروژه

-  سامانه ی 25سال گارانتی 

موفقیت
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همه کاره واقعی
ــع  ــا مجتم ــه ی ــک خان ــه ی ــوان ب ــر را می ت ــر فیب ــر آخ ــد مت ــس، چن ــه پوالری ــواده جعب ــا خان ب
ــور  ــه به ط ــده اند ک ــی ش ــه ای طراح ــه گون ــال ب ــای ترمین ــل زد. جعبه ه ــرعت پ ــاختمانی به س س

ــد. ــه می دهن ــده را ارائ ــای آین ــرای تقاض ــی ب ــای کاف ــان گزینه ه همزم

ــن  ــی از مهم تری ــر یک ــبکه در حال حاض ــریع ش ــاالت س اتص
ــرای  ــه تقاضــا ب ــا ک ــن معن ــه ای نیازهــای اساســی اســت، ب
تاسیســات فیبرنــوری به طــور دایــم در حــال افزایــش 
ــد  ــوری بای ــه فیبرن ــه عرض ــت ک ــل اس ــن دلی اســت. به همی
ــن در  ــود. همچنی ــازگار ش ــازار س ــای ب ــا نیازه ــه ب همیش

ــاختمان  ــال س ــای اتص ــد جعبه ه ــزای FTTH  مانن ــورد اج م
Polaris FO نیــز صــدق می کنــد. آن هــا تعــداد فزاینــده ای 
ــم  ــا به ه ــن فضاه ــوری را در کوچک تری ــای فیبرن از کابل ه

ــد. ــل می کنن وص

چند منظوره و انعطاف پذیر
ــای  ــدد و نیازه ــای متع ــه کاربرده ــخ گویی ب ــور پاس به منظ
ــود را  ــه Polaris خ ــواده جعب ــتری،R&M  خان ــاص مش خ
ــا را  ــت. جعبه ه ــاخته اس ــدوالر س ــل م ــک اص ــر اســاس ی ب
ــوان به صــورت چنــد منظــوره تحــت شــرایط محیطــی  می ت
ــر در داخــل و  ــوری انعطاف پذی ــرای انتهــای فیبرن مختلــف ب

خــارج اســتفاده کــرد.
ــت را  ــاز  FTTH اس ــورد نی ــه م ــه را ک ــه آن چ ــا هم آن ه
کابل هــای  کابل هــای دراپ،  در خــود جــای می دهنــد: 
فیبــر  ذخیره ســازی  فضــای   ، پچ کــورد  و  مشــترکین  
ــپلیتر  ــپالیس، اس ــینی ها، اس ــرای س ــا ب ــوب، ماژول ه لوزتی
ــت.  ــدل اس ــج م ــامل پن ــواده ش ــن خان ــچ. ای ــاالت پ و اتص
ــرای  ــور ب ــار آداپت ــر چه ــن آن دارای حداکث ــه کوچک تری ک
مشــترکین FTTH و بزرگ تریــن آن تــا 36 آداپتــور بــا 288 

ــت. ــپالیس اس ــال اس اتص

بــا  مجموعــه ای  به صــورت  هــم  را  جعبه هــا   R&M
ــل  ــور کام ــن به ط ــاز و همچنی ــورد نی ــی م ــات جانب قطع
 ،FMTSبــا ورودی هــای کابــل مــورد نیــاز، ســینی های
ــل  ــه از قب ــپلیترها ک ــر و اس ــای  فیب ــا، پیگتیل ه کانکتوره

می کنــد. ارائــه  مونتــاژ شــده اند، 

کوچکی که بزرگ است!
جعبــه          می شــود،  باریــک  همه  چیــز  جایی کــه  در 
در  می توانــد   - خانــواده  در  کوچک تریــن   –  Polaris 4
ــر  ــار فیب ــدل چه ــرد. م ــرار بگی ــک ق ــای کوچ طاقچه ه
ــینی  ــر س ــرای ه ــه ب ــت ک ــب اس ــی مناس ــی انتخاب موقع
اتصــال SCM بــه چهــار فیبــر در هــر واحــد و یــا فقــط بــه 
تعــداد کمــی اتصــال در نقــاط ورودی ســاختمان )BEP ( نیــاز 

ــد. باش
ترفنــد: بــرای افزایــش ظرفیــت ســینی اســپالیس بــر ایــن 
ــرده  ــی ک ــدی طراح ــر جدی ــذاری فیب ــاس، R&M جاگ اس

ــر  ــینی فیب ــک س ــا ی ــده ب ــک فیت ش ــه کوچ ــت. جعب اس
جدیــد بــا نقطــه چفــت اســپالیس شــکاف دار اســت و شــامل 
ــت.  ــت اس ــپالیس نخس ــال اس ــرای دوازده اتص ــی ب فضای
عــالوه بــر ایــن، چهــار ســینی اســپالیس FMTS اضافــی را 

ــا داد. ــوان ج می ت

تازه ها



 CONNECTIONS 62 |  1402www.LavanErtebat.com 22

محاسبات سریع تر با 
Hortense

ــبه  ــه محاس ــس در ثانی ــم 3.3 پتافالپ ــت. خان ــت اس ــگاه گن ــد دانش ــر جدی ــام ابرکامپیوت ــن ن ــد. ای ــدا می کنن ــت او را Hortense ص ــا محب ــا ب آن ه
ــود. ــز الزم ب ــتر نی ــرعت بیش ــی س ــع کابل کش ــت. موق ــود اس ــوع خ ــر در ن ــر کامپیوت ــی از500 اب ــد و یک می کن

یــک ابَرکامپیوتــر اهــداف زیــادی را دنبــال می کنــد. 
   Vlaams ــه ــر رایان ــز ابَ ــی از مرک ــه بخش Hortense - ک
بلژیــک در پژوهش هــای  از علــوم تحقیقــات  اســت - 
ــایی  ــه رمزگش ــد. او ب ــتیبانی می کن ــک پش ــرطان و ژنتی س
ــان ها  ــوا، کهکش ــازی آب و ه ــن مدل س ــا و همچنی ویروس ه
ــی  ــوش مصنوع ــد. او ه ــک می کن ــما کم ــای پالس و حالت ه

ــه  ــر ب ــوارد دیگ ــیاری م ــاوری و بس ــعه فن ــرای توس را ب
ــد. ــه می ده ــت ارائ صنع

ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــر رایان ــک ابَ ــوت ی ــاط ق ــی از نق یک
دهــد.  انجــام  مــوازی  پــردازش  میلیون هــا  می توانــد 
ــا  ــم، گره ه ــاال و تاخیر ک ــد ب ــای بان ــا پهن ــبکه هایی ب ش

ــه،  ــد. البت ــل می کنن ــم متص ــادی را به ه ــته های زی و هس
ــن  ــد. ای ــد از کار بیافت ــز نبای ــری هرگ ــن ابَرکامپیوت چنی
معیارهــا - قــدرت پــردازش، نــرخ انتقــال، کیفیــت ســیگنال، 
قابلیــت اطمینــان عملیاتــی - بــه پردازنده هــای قدرتمنــد و 

ــد. ــاز دارن ــوب نی ــیار خ ــبکه بس ــی ش کابل کش

چرا  R&M؟
- زمان پاسخ گویی کوتاه، توانایی تحویل سریع

- یکپارچگی انعطاف پذیر در پروژه های در حال انجام
- کیفیت محصول و عایق بندی یا شیلدینگ

- بهترین بازگشت سرمایه برای شرکا

ــد  ــد در چن ــر می توان ــک ابَرکامپیوت ــه ی ــباتی ک ــی از محاس ــرای برخ  ))ب
ســاعت مدیریــت کنــد، یــک کامپیوتــر معمولــی ممکــن اســت بیــش از 

100 ســال زمــان نیــاز داشــته باشــد.((
یوهان ون کمپ، رییس زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات، دانشگاه گنت

موفقیت
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تحویل سریع
 NTT ــبکه ــده ش ــه ارائه دهن ــه، VSC ب ــات مربوط ــا الزام ب
نزدیــک   NetConnect سیســتم  یکپارچه کننــده  و 
ــه در  ــر رایان ــه ابَ ــروژه ای در زمین ــرای پ ــز ب ــن مرک ــد. ای ش
ــت.  ــاز داش ــی نی ــل کابل کش ــک راه ح ــه ی ــدت ب کوتاه م
ــوری  ــا 2000 لینــک مســی و 5000 لینــک فیبر ن ــود ت ــرار ب ق

ــود. ــب ش ــاال نص ــم ب ــا تراک ب

 NetConnect ــود و ــی ب ــان بحران ــن یــک وظیفــه در زم ای
پیشــنهاد R&M شــریک خــود را انتخــاب کــرد. محصــوالت 

مــورد نیــاز بالفاصلــه در دســترس قــرار گرفــت.

و  اضافــات  جابه جایی هــا،  به دلیــل  ایــن،  بــر  عــالوه 
ــازمانی و  ــای س ــز داده، چالش ه ــود در مرک ــرات موج تغیی
 NetConnect و R&M .ــت ــود داش ــز وج ــتیکی نی لجس
ــال  ــا کار در ح ــد و ب ــان دادن ــش نش ــف واکن ــیار منعط بس
 NetConnect نتیجــه،  پیشــرفت، ســازگار شــدند. در 

توانســت تمــام ضرب االجل هــا را رعایــت کنــد.

از نظــر شــرکا، ایــن همــکاری نتیجــه داد. در مقایســه 
و  انعطاف پذیرتریــن   R&M و   NetConnect بــازار،  بــا 

کوتاه تریــن زمــان ارائــه را داشــتند.

ــد  ــت NetConnect، تایی ــریک مدیری ــوی، ش ــام ون ل ت
ــراد  ــه اف ــرای هم ــرمایه ب ــت س ــن بازگش ــد: »بهتری می کن

ــد.« ــت آم ــروژه به دس ــر در پ درگی

VSC برای R&M راه حل
- پانل Cat 6A با تراکم باال )HD(، شیلد شده، برای حداکثر 

2000 لینک
– پنل HD فیبرنوری، کابل کشی OM4 و OS/2 برای حداکثر 

5000 لینک
- کار اسپالیس در محل برای مدیریت کابل

ــروژه  ــر در پ ــراد درگی ــه اف ــرای هم ــرمایه ب ــت س ــن بازگش  ))بهتری
آمــد.(( به دســت 

NetConnect BV  ،تام ون لوی، شریک مدیریت

مشتری
ــک  ــدری بلژی ــه فالن ــگاه در منطق ــج دانش ــیومی از پن VSC کنسرس

و شــرکای بــه هــم پیوســته)متحد( هســتند. در VSC، آ ن هــا چهــار 

ــا  ــص آن ه ــد و تخص ــل کرده ان ــم وص ــد را به ه ــه قدرتمن ــر رایان ابَ
ــه  ــر رایان ــاالی لیســت، اب در محاســبات علمــی و فنــی اســت. در ب

ســطح Hortense 1 از دانشــگاه گنــت قــرار دارد کــه در ســال 2021 

  Hortense .ــت ــه ای اس ــه رایان ــش خوش ــد و دارای ش ــدازی ش راه ان

ــب  ــه را ترکی ــت حافظ ــته، 100 ترابای ــم پیوس ــده به ه 44000پردازن
ــد.  ــام می دهن ــبات انج ــه محاس ــالپ در ثانی ــرعت 3.3 پتاف ــا س و ب
ــن  ــوی نیکول-ری ــدان فرانس ــناس و ریاضی ــه ستاره ش ــام ب ــن ن ای
ــای  ــه از قابلیت ه ــاره دارد ک ــوت )1723-1788( اش ــس« لپ »هورتن
ــه دار هالــی و ســایر  ــرای محاســبه بازگشــت دنبال ــه ای خــود ب رایان

ــرد. ــتفاده ک ــی اس ــای نجوم پدیده ه
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ZOONA: کلوژری با اتصال فشرده
FTTH برای شبکه های دسترسی

با کمک ZOONA، ساخت شبکه های دسترسی FTTH می تواند به طور قابل توجهی تسریع شود. نسل جدید کلوژر اسپالیس برای گسترش شبکه کالسیک و 
همچنین ترکیبی ، نصب سریع در هر مکانی را امکان پذیر می سازد. R&M با ZOONA48 شروع به کار کرد.

فشــرده، مســتحکم، ضــد آب، ســبک وزن و قابــل نصــب در 
ــوژر  ــواده کل ــی خان ــای اساس ــا ویژگی ه ــی. این ه ــر مکان ه
اســپالیس ZOONA بــرای شــبکه های دسترســی فیبرنــوری 
ــای  ــه، مزای ــدی نوآوران ــاوری آب بن ــر فن ــالوه ب ــتند. ع هس

دیگــری نیــز وجــود دارد.

نصــب آن هــا، نیــازی بــه ابــزار یــا آمــوزش خاصــی نــدارد. 
یــک نگهدارنــده دیــواری در بدنــه کلــوژر اســپالیس، 
ــوازم  ــل ، ل گذاشــته شــده اســت کــه تجهیــز مدیریــت کاب
ــاد  ــود. ابع ــامل می ش ــرک را ش ــده دی ــی  و نگهدارن جانب
میلی متــر   94 در  میلی متــر   229 در  میلی متــر   274 آن 
اســت و محفظــه اســپالیس تقریبــا در همه جــا )در دکل هــا، 
ــای  ــی،  رک ه ــای خارج ــت ها، نماه ــان، پس ــای خیاب چراغ ه

ــرد. ــرار می گی ــل( ق ــای کاب ــان و داکت ه برای بودجه بسیار خوب استخیاب
ــپالیس  ــه اس ــا جعب ــه ی ــواده محفظ ــاژوالر؛ خان ــاخت م س
فشــرده، برنامه ریــزی، بودجه بنــدی و عرضــه را ســاده 
ــه در  ــه را ک ــط آن چ ــبکه فق ــدگان ش ــد. ارائه دهن می کن
حال حاضــر بــرای محــل، برنامــه مربوطــه و توپولــوژی 
ــد.  ــب می کنن ــه و نص ــت، تهی ــاز اس ــود نی ــبکه موج ش
ــترکین،  ــد مش ــا تقاضــا و رش ــد متناســب ب ــپس می توانن س

ــد. ــترش دهن ــه گام گس ــپالیس را گام ب ــوژر اس کل

ــد یــک حلقــه  ــه پیکربنــدی، ZOONA48 می توان ــوژر ب کل
ــای  ــود ج ــه را در خ ــل جداگان ــر دوازده کاب ــل و حداکث کاب

ــه  ــک کانال ــر ت ــت فیب ــی مدیری ــامانه عموم ــا س ــد. ب ده
ــر را  ــوع 48 فیب ــرای مجم ــال ب ــینی اتص ــار س R&M  ، چه
ــپالیس  ــه اس ــل محفظ ــه در داخ ــورت جداگان ــوان به ص می ت

ــرار داد. ق
نصاب هــا کابل هــای مجــزا را کامــال خــارج از محفظــه 
ــب  ــال نص ــه قب ــی ک ــد. کابل های ــاژ می کنن ــپالیس مونت اس
ــب  ــرای نص ــتن ب ــا برداش ــس ی ــه لم ــازی ب ــده اند نی ش
ــدا  ــه پی ــالل ادام ــدون اخت ــبکه ب ــات ش ــد. عملی ندارن
ــش  ــپالیس آرای ــر اس ــوش ب ــال، درپ ــس از اتص ــد. پ می کن
ــره  ــود. دو گی ــار داده می ش ــده و فش ــته ش ــده گذاش ش
ــر  ــا ُمه ــراه ب ــد و هم ــل می کنن ــپالیس را قف ــوی درب اس ق
ــپالیس را در  ــه اس ــه محفظ ــی، بدن ــه چرخش ــوم نوآوران و م
ــن  ــد و همچنی ــدی می کنن ــی آب بن ــرات محیط ــر اث براب
ــر آب  ــه متری زی ــق س ــار و در عم ــار 0/3 ب ــد فش می توان

ــد. ــل کن را تحم

QIKseal جدید: ُمهر و موم
ــل و  ــای کاب ــرای ورودی ه ــوم R&M QIKseal ب ــر و  م ُمه
ــه  ــی نوآوران ــن ترکیب ــت. ای ــا اس ــه کابل ه ــدی حلق پیکربن

از راه حل هــا را بــرای پوشــش دادن بــه ســه چالــش 
»آب بنــدی ژاکــت کابــل«، »آب بنــدی ورودی پایــه محفظــه« 
ــر  ــک عنص ــا ی ــل« ب ــار کاب ــش فش ــا کاه ــازی ی و »ایمن س

ــد. ــه می ده ــتم ارائ سیس
 عناصــر ُمهــر و مــوم R&M QIKseal بــرای قطرهــا و انــواع 
ــا  ــا ب ــه کابل ه ــرای حلق ــت: ب ــود اس ــل موج ــف کاب مختل
ــا  ــه ب ــای جداگان ــرای کابل ه ــر و ب ــا 16 میلی مت ــر 6 ت قط

ــر. ــا 8.5 میلی مت ــر 2 ت قط
ــا  ــا را ب ــواع کابل ه ــد ان ــز می توان ــار نی ــده فش تثبیت کنن
ــد.  ــای دهن ــود ج ــده در خ ــر تقویت کنن ــدون عناص ــا ب و ی
ــه  ــل QIKseal زمانی ک ــای کاب ــب، ورودی ه ــن نص در حی
ــک  ــک کلی ــا ی ــد، ب ــرار گیرن ــود ق ــای خ ــتی در ج به درس
ــا  در جایشــان مســتقر می شــوند. حلقــه QIKseal ایــن را ب
ــد. ــب می کن ــی ترکی ــی اضاف ــوم ژل مکانیک ــر و م ــک ُمه ی
گونــه ای  بــه   ZOONA خانــواده  اتصــاالت  محفظــه 
ــل را در  ــراژ کاب ــن مت ــه آخری ــت ک ــده اس ــدی ش پیکربن
ــد.  ــد بپیمای ــرعت و کارآم ــی FTTH به س ــبکه دسترس ش
ایــن به ویــژه بــرای مناطــق حومــه شــهر و روســتا مناســب 
ــای  ــا و برنامه ه ــا، ویژگی ه ــه زودی گزینه ه ــت. R&M ب اس

ــرد.     ــد ک ــه خواه ــتری را ارائ ــی بیش احتمال

ُمهر و موم R&M QIKseal برای ورودی های کابل و تنظیمات حلقه

تازه ها
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 )WAN( )ــی ــبکه جهان ــن اینترنت)ش ــی)LAN( و همچنی ــبکه های محل ــا. ش ــبکه های داده در هرج ش
در شــرایط مرطــوب و غبارآلــود بایــد به طــور قابــل اعتمــادی کار کننــد. امــواج رادیویــی همیشــه 
بهتریــن راه حــل نیســت. این جاســت کــه R&M  خــود بــه خــود وارد  عرضــه IP  )محافظــت در برابــر 

ــود.  ــش می ش ــا و جعبه های ــت پریزه ــرای محافظ ــری( ب نفوذپذی

برای صنعت، ساختمان و فضای باز
ــر  ــی به خاط ــد صنعت ــای  تولی ــبکه در کارخانه ه اتصــاالت ش
ــرد IP را در پریزهــا  ــاد محیطــی بیشــترین کارب آلودگــی زی
دوربین هــای  و   WLAN آنتن هــای  دارنــد.  جعبه هــا  و 
ــبکه های LAN و  ــه ش ــی ب ــاز به راحت ــای ب ــی در فض نظارت

ــوند. ــل می ش ــد متص ــای جدی ــا پریزه ــت ب اینترن

ــد  ــذا، تولی ــع غ ــه در صنای ــی ک ــبکه محل ــای ش پریزه
ــی و کشــاورزی اســتفاده می شــوند از IP اســتفاده  موادغذای
 IP محصــوالت  کاربــرد  دیگــر  زمینه هــای  و  می کننــد 
مطبــوع  تهویــه  ســاختمان،  اتوماســیون  از:  عبارتنــد 
ورزشــی،  امکانــات  کارگاه هــا،  فنــاوری خورشــیدی،  و 
ســلف  پایانه هــای  فروشــگاه ها،  نمایــش،  صحنه هــای 
ســرویس، حمــل و نقــل و تــدارکات، ارتــش، مراکــز 

آزمایشــگاه ها. و  تحقیقاتــی 

IP برقرار کردن حفاظت
 )Plug( ــالگ ــاالت پ ــر اتص ــرای س ــت IP ب ــل، حفاظ در عم
ــر روی  ــه ب ــده مربوط ــرق محافظت ش ــای ب ــا کابل ه ــا ب ی
ــای  ــا و جعبه ه ــرون خروجی ه ــده در بی ــب ش ــای نص قاب ه
ــود.  ــرا می ش ــل اج ــای  کاب ــا گرومت ه ــل ب ــا در داخ IP، ی
ــری  ــای کم ت ــه فض ــت ک ــن اس ــی ای ــم خارج ــت مفاهی مزی
را اشــغال می کننــد و در موقعــی کــه در محــل نصــب 
بــا   IP جعبه هــای  هســتند.  انعطاف پذیرتــر  می شــوند، 
نگهدارنــده )محافــظ یــا گیــره( کابــل و کانکتورهــای داخلــی 
راحت تــر گســترش می یابنــد و نیــازی بــه اقدامــات 

ــد. ــال ندارن ــود Plug اتص ــرای خ ــی ب اضاف

ــت  ــل رطوب ــظ در مقاب ــه و محاف ــرون به صرف مق
ــار و گردوغب

ــالح  ــال اص ــورت RJ45 کام ــا دو پ ــای IP54  ب خروجی ه
ــا  ــب آن ه ــون نص ــده اند، اکن ــش ش ــاش آزمای ــا آب پ و ب
راحت تــر و ایمن تــر از نســل قبلــی اســت. محــدوده پاشــش  
ــتاندارد  ــای اس ــام پچ کورده ــرا تم ــت زی ــده اس قانع کنن
را می تــوان به صــورت مقــرون به صرفــه و همچنیــن در 

ــرد. ــت ک ــار محافظ ــر آب  و گردوغب براب

ــر  ــای باالت ــرای نیازه ــد ب ــال IP67 جدی ــای اتص جعبه ه
ــن  ــاالت پالگی ــرق IP67، اتص ــل ب ــا کاب ــود. ب ــه می ش توصی
نــه تنهــا ضــد گردوغبــار و آب هســتند، بلکــه بــرای مقابلــه 

ــان  ــی و توف ــد یخ زدگ ــر مانن ــی باالت ــای مکانیک ــا باره ب
ــتند. ــز هس مجه

محصوالت IP با اتصاالت داخلی
جعبه هــای اتصــال از خــط تولیــد Polaris انــدازه بهینــه را 

ــه می دهنــد. ــرد ارائ ــرای هــر کارب ب

ــخت ترین  ــا س ــد ب ــوالت IP از R&M می توانن ــام محص تم
ــت،  ــر رطوب ــد در براب ــا می توانن ــد. آن ه ــار بیاین ــرایط کن ش
درجــه ســانتی گراد   +80 تــا  دمــای 25-  و  گردوغبــار 
مقاومــت کننــد. همچنیــن در برابــر بنزیــن، روغــن، 
ــر  ــم در براب ــور دائ ــک و به ط ــی و آب نم ــای قلیای محلول ه

ــد. ــش مقاوم ان ــاورای بنف ــعه م اش

خروجی های )پریز(
شبکه برای شرایط سخت

تازه ها
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PoE نصب کابل برای برنامه ریزی صحیح
در ساختمان های هوشمند

با استفاده از)Power over Ethernet )PoE، تجهیزات می توانند مستقیما از طریق کابل اترنت تغذیه شوند حتی با تجهیزات قدرتمند تا 90 وات. با این حال، 
طراحی مبتنی بر جدول نصب کابل مطابق با استاندارد، یک کار پیچیده برای مهندس سالمت  است. 

با R&M PoE Calculator V3 ، اپراتورهای ساختمان با سند و مدرک این اطمینان را می دهند که برنامه ریزی نصب با مناقصه آن ها مطابقت دارد.

ــت  ــاده تر اس ــیار س ــکان بس ــن ام ــل R&M ای ــا راه ح ب
ــرار داده  ــاختمان ق ــور س ــار اپرات ــنادی را در اختی ــه اس ک
ــد.  ــان می ده ــه را نش ــا مناقص ــق ب ــزی مطاب ــه برنامه ری ک
ــکان  ــت و ام ــر اس ــرق زمان ب ــای ب ــل و پریزه ــب کاب نص
ــان را  ــن زم ــای داده ای ــا کابل ه ــرق ب ــا ب ــرو ی ــال نی انتق
از بیــن می برنــد. ایــن کار امــکان نصــب دســتگاه های 
ــه  ــی ک ــا مناطق ــور ی ــای صعب العب ــی در مکان ه PoE را حت
ــا هــم کشــیده می شــوند، را ممکــن  ــل ب ــادی کاب تعــداد زی
برنامه ریــزان  و  اپراتورهــا  بیشــتر  بنابرایــن  می ســازد. 
ــال،  ــن ح ــا ای ــد. ب ــوع می پردازن ــن موض ــه ای ــاختمان ب س
اســتانداردها پیچیــده بــه نظــر می رســند و بازخــورد 
ــن  ــم ای ــش ه ــت. دلیل ــت نیس ــه مثب ــز همیش ــازار نی ب
ــود. از  ــوان PoE  13 وات ب ــال ت ــدا، انتق ــه در ابت ــت ک اس
ــا 90 وات  ــت ت ــته اس ــدPPoE 4  توانس ــه بع ــال 2018ب س

را انتقــال دهــد. در جایی کــه جریــان بیشــتری وجــود 
ــود.  ــتری می ش ــای بیش ــد گرم ــث تولی ــت باع دارد، مقاوم
ــی در  ــی حت ــان کابل کش ــت اطمین ــان از قابلی ــرای اطمین ب
 2-EN 50174 ــب ــتانداردهای نص ــر، اس ــای باالت جریان ه
ــان در  ــر جه ــا و   ISO/IEC 14763-2 در سراس ــرای اروپ ب
ــه از راه  ــع تغذی ــای  منب ــده و گروه ه ــم ش ــال 2020 تنظی س
دور  )RP1 – RP3( معرفــی شــدند. این هــا از یــک طــرف از 
نظــر هزینه هــای طراحــی و از طــرف دیگــر از نظــر قابلیــت 
 ،RP1ــد. بــرای اطمینــان عملیاتــی تفــاوت قابل توجهــی دارن
حداکثــر تــا میانگیــن 212 میلی آمپــر مجــاز اســت و نیــازی 
بــه اقدامــات برنامه ریــزی خاصــی نیســت. امــا در حیــن کار 
ــان  ــط اطمین ــان متوس ــاز جری ــد مج ــش درص ــد از افزای بای

ــود. ــل ش حاص

ــزی  ــای برنامه ری ــا روش ه ــده ب ــای عم چالش ه
مرســوم

این حــال، در مــورد دســتگاه های PPoE4 نــوع 4،  بــا 
ــا 500  ــد ت ــل می توان ــک کاب ــه در ی ــان تغذی ــط جری متوس
 PPoE4 ــتگاه ــک دس ــن االن ی ــر همی ــد. اگ ــر باش میلی آمپ
ــوان  ــری را نمی ت ــتگاه PoE دیگ ــچ دس ــد، هی ــل باش متص
ــود.  ــل ش ــی وص ــته نصب ــن بس ــر در ای ــای دیگ ــه کابل ه ب
ــدار  ــم هش ــه عالی ــد ک ــح می کن ــتاندارد تصری ــن اس بنابرای
ــل  ــات RP1 و RP2 متص ــه تاسیس ــد ب ــب بای ــده مناس دهن
ــا  ــاق ب ــر، انطب ــتگاه PoE دیگ ــال دس ــل از اتص ــوند. قب ش
ــان مجــاز همیشــه بایــد بررســی شــود. ایــن  حداکثــر جری
ــرای  ــا ب ــت، ام ــان اس ــب آس ــزی نص ــگام برنامه ری کار هن
 ،RP3 ــا ــد. ب ــر می باش ــیار وقت گی ــاختمان بس ــور س اپرات
کابل کشــی از قبــل در مرحلــه برنامه ریــزی پیکربنــدی 

تازه ها
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ــان  ــر جری ــد حداکث ــا بتوانن ــه کابل ه ــا هم ــت ت ــده اس ش
PoE  را همزمــان انتقــال دهنــد. ایــن امــر ســامانه را از نظــر 
ــون  ــه اکن ــی ک ــا چالش ــد. ام ــن می کن ــیار ایم ــرد بس عملک
ــان  ــه اطمین ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــز وج ــرای برنامه ری ب
ــه  ــا همیش ــال داده ه ــرای انتق ــف کل  ب ــد تضعی ــل کن حاص
می توانــد بــا کابل کشــی RP3 رعایــت شــود و از حــد 
ــود.  ــاوز نش ــل تج ــرای کاب ــده ب ــخص ش ــای مش ــاز دم مج
ــرایط  ــا ش ــق ب ــا مطاب ــول پیونده ــم ط ــا تنظی ــر ب ــن ام ای
ــب  ــتانداردهای نص ــد. اس ــت می آی ــب به دس ــی نص محیط
ــش  ــه افزای ــد ک ــه می دهن ــور ارائ ــن منظ ــرای ای ــی ب جداول
ــظ  ــور حف ــال، به منظ ــن ح ــا ای ــد. ب ــان می ده ــا را نش دم
ــل  ــازی های قاب ــت، ساده س ــل مدیری ــداول قاب ــداد ج تع
توجهــی ارائــه شــده اســت. نتیجــه اش هــم ایــن اســت کــه 
ــت. ــده اس ــوار ش ــیار دش ــب بس ــای مناس ــن پارامتره یافت

ــه  ــل همیش ــک کاب ــول ی ــرایط در ط ــن، ش ــر ای ــالوه ب ع
یکســان نیســت. افزایــش دمــا در بخش هــای مختلــف بایــد 
به صــورت جداگانــه ای تعییــن و ســپس بــا اســتفاده از یــک 
روش وزن گیــری پیچیــده به طــور میانگیــن محاســبه شــود. 
ــدن  ــرای خوان ــط ب ــای متوس ــن دم ــوان از ای ــپس می ت س
حداکثــر طــول کابل کشــی مجــاز از جــدول دیگــر اســتفاده 
ــیار  ــداول بس ــاس ج ــر اس ــزی ب ــه، برنامه ری ــرد. در نتیج ک

پیچیــده و مســتعد خطــا اســت.

: PoE Calculator V3 ایمنی مستند شده
ســوال ایــن اســت کــه چــرا R&M بــا وجــودی کــه از ســال 
ــه داده  ــود را ارائ ــاب PoE خ ــین حس ــزار ماش 2015 نرم اف
ــرای  ــی را ب ــا قابلیت های اســت االن آن را توســعه می دهــد ت

ــد. ــاظ کن ــد لح ــته های RP جدی دس

 PoE Calculator V3 مزایایــی را بــه اپراتورهــای ســاختمان 
و برنامه ریــزان ارائــه می دهــد: برنامه ریــزان می تواننــد 
ــه در  ــه آن چ ــبت ب ــری را نس ــیار متفاوت ت ــای بس پارامتره
ــارت  ــد – به عب ــت وارد کنن ــده اس ــان داده ش ــداول نش ج
ــوان  ــت. به عن ــر اس ــیار نزدیک ت ــت بس ــه واقعی ــر، ب دیگ
مثــال، می توانیــد به جــای این کــه کابــل را بــه یــک 
دســته کلــی در جــدول اختصــاص دهیــد، نــوع کابلــی کــه 
ــن،  ــر ای ــد. عــالوه ب ــع اســتفاده می شــود را وارد کنی در واق
ــایر  ــط و س ــای محی ــت Bundle، دم ــل، ضخام ــواع کاب ان
ــک  ــش از ی ــه بخ ــر س ــرای حداکث ــوان ب ــا را می ت پارامتره
 PoE ــاب ــین حس ــرد. ماش ــت وارد ک ــی ثاب ــد کابل کش پیون
ــک  ــل ی ــار را در Bundle کاب ــورد انتظ ــای م ــه دم بالفاصل
ــک  ــوان ی ــل را به عن ــد حاص ــول پیون ــر ط ــه و حداکث قطع

ــد. ــه می ده ــروری ارائ ــار ض معی

ــی  ــال: کابل ــرای مث ــد، ب ــازه می ده ــز اج ــه برنامه ری ــن ب ای
ــل را  ــد، Bundle کاب ــاب کن ــاوت انتخ ــته ای متف را از دس
ــد  ــه کن ــه را بهین ــا تهوی ــل ی ــت کاب ــد، داک ــر کن باریک ت
ــت  ــن حال ــد. در ای ــر ده ــی را تغیی ــرایط زیربنای ــایر ش و س

ماشــین حســاب PoE بالفاصلــه نتیجــه را نمایــش می دهــد. 
ــرح  ــات ش ــا جزیی ــوب را ب ــرایط چارچ ــه ش ــنادی ک اس
می دهــد نیــز تولیــد می شــود. بنابرایــن اپراتورهــای 
ســاختمان مســتندی مطمئــن به دســت می آورنــد کــه 
ــق دارد. ــان تطاب ــناد مناقصه ش ــا اس ــب ب ــزی نص طرح ری
ــازار  ــود در ب ــزار موج ــا اب ــاب R&M PoE تنه ــین حس ماش
بــرای پیاده ســازی مســتندات مطابــق بــا دســته های 
ــت  ــرای فهرس ــند ب ــن س ــت. R&M از ای ــرق از راه دور اس ب
ارائــه  و  گارانتــی  گواهــی  در   RP دســته های  کــردن 
ــتم  ــی از سیس ــوان بخش ــی به عن ــتری نهای ــه مش ــا ب آن ه
R&Mfreenet  اســتفاده می کنــد و اولیــن ســازنده ای 

ــد. ــام می ده ــن کار را انج ــه ای ــت ک اس

– PoE:  قدرت از طریق اترنت )نوع 1(
– PoEP:  قدرت از طریق اترنت پالس )نوع 2(

– PPoE4: چهار جفت برق از طریق اترنت)نوع 3 ]55 وات[ 
و نوع 4 ]90 وات[(

PoE  در تاسیسات ساختمانی
برنامه هــای PoE توســط کمیتــه IEEE 802.3 توضیــح داده 
ــش  ــک جه ــون ی ــا IEEE 802.3bt، PoE اکن ــت. ب ــده اس ش
وات،   22 یــا   13 به جــای  می کنــد:  تجربــه  را  توســعه  در 
ــرق  ــا 90 وات ب ــود ت ــد ب ــادر خواهن ــی ق ــتگاه های پایان دس
ــیم  ــت س ــر 4 جف ــوع 4 از ه ــوع 3 و ن ــد. PoE ن ــه کنن عرض
ــزات  ــد. تجهی ــتفاده می کنن ــرو اس ــال نی ــرای انتق )PPoE4( ب
ــیم،  ــی بی س ــاط دسترس ــد نق ــاال، مانن ــی ب ــا کارای ــه ای ب پایان
ــمند،  ــی هوش ــزات پایان ــانه ای و تجهی ــد رس ــتگاه های چن دس
 ،IIoTــرای ــا ب ــگرها و محرک ه ــن حس ــای IP و همچنی تلفن ه
می تواننــد از طریــق کابل کشــی دفتــر و ســاختمان بــدون 

ــد. ــی کار کنن ــرق اضاف ــال ب اتص

ــدی  ــای کلی ــی از محرک ه ــت )PoE( یک ــق اترن ــرق از طری ب
بــرای ســاختمان های هوشــمند و صنعــت 4.0 اســت – بــه 
ــال  ــل انتق ــز قاب ــا 90 وات نی ــر ت ــای باالت ــه توان ه ــوص ک خص

ــتند. هس
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بهینه سازی
نمونه کارها

توقف)پیشــرفت نکــردن( یــک گزینــه نیســت. R&M در حــال 
 ،Děčín توســعه و نوســازی تولیــدات خــود در کارخانــه کابــل
ــش  ــبد محصوالت ــداوم س ــور م ــت و به ط ــک اس ــوری چ جمه

ــد. ــترش می ده را گس

ــوپ ــوز تی ــی ل ــل مین ــرفت ها کاب ــن پیش ــی از آخری یک
FTTH  اســت. ایــن نــوع کابل هــا تســت و آزمایــش 
ــته  ــای برجس ــا ویژگی ه ــه ب ــد، ک ــل می کنن »FiRis«را تکمی
 CPR حفاظــت در برابــر آتــش و افزایــش طبقه بنــدی

می شــوند. متمایــز 

ــا ســاختار لوزتیــوپ بــدون  R&M اکنــون ایــن ویژگــی را ب
ژل خــود ترکیــب کــرده اســت. نکتــه جالــب در مــورد چنین  
ــی  ــان صرفه جوی ــا در زم ــه نصاب ه ــت ک ــی این اس راه حل
ــری  ــتان جلوگی ــبندگی انگش ــن از چس ــد و همچنی می کنن

ــه تمیــز کــردن فیبــر نیســت. شــده و دیگــر نیــازی ب

ــک  ــر ت ــار فیب ــه چه ــز ب ــام IFAF FiRis مجه ــا ن ــل ب کاب
حالتــه از نــوع G.657.A2 و قطــر 2.3 میلی متــر اســت. اگــر 
ــا  قــرار اســت کابــل در خروجی هــا یــا ماژول هــای توزیــع ب

ــای  ــرای نصب ه ــود، ب ــل ش ــم متص ــر به ه ــای فیب پیگتیل ه
  FO Field داخلــی ایــده آل اســت. پایــان دادن بــه کانکتــور

نیــز ســریع و آســان اســت.

محصوالت آزموده و تست شده،کارایی باالیی دارند.
ــر از  ــی دیگ ــه یک ــمندی را ب ــای ارزش ــال، R&M طرح ه امس
ــل  ــد – و آن کاب ــه می کن ــود اضاف ــیک  خ ــوالت کالس محص
ــد:  ــی مانن ــا مزایای ــل ب ــن  کاب ــت. ای ــک آوت اس ــر ی ــی ب مین
صرفه جویــی در فضــا، انعطاف پذیــر و جابه جایــی آســان، 
ــه  ــل پایان ــا قاب ــا کانکتوره ــتقیم ب ــور مس ــدون ژل و به ط ب
ــن  ــوند. کوچک تری ــب می ش ــدFO Field  نص ــدان  مانن می
ــر  ــر باف ــک فیب ــوع، Indoor Drop Cord Simplex، ی ن
ــخ  ــط ن ــه توس ــت ک ــوع G.657.A2 اس ــری از ن 900 میکرومت

ــت.  ــده اس ــانده ش ــت FRLSZH پوش ــک ژاک ــد و ی آرامی

دارای  میلی متــر   3.0 و   2.7  ،2.4 قطرهــای  بــا  کابل هــای 
طبقه بنــدی Dca CPR هســتند و کابــل 2.0 میلی متــری 

ــت. ــی دارای Cca اس حت

ــر  ــاختار فیب ــا س ــاه FTTH ب ــل کوت ــر، کاب ــخه بزرگ ت نس
بافــر x 4 600 میکرومتــر و یــک ژاکــتFiRis  بــرای محافظــت 

ــر آتــش بهبــود یافتــه اســت. در براب

 mini breakout آخرین و اما نه کم اهمیت ترین، مجموعه کابل
بــا   UB9tGrF FiRis و  UB9tErF انــواع ســاختاری بــا 
ــای  ــود. بافره ــل می ش ــاوت تکمی ــی متف ــتحکام کشش اس
ــوری به صــورت زوج در تعــداد 4، 6، 8، 12 و 24 موجــود  فیبرن

ــتند. هس
امــکان انتخــاب بیــن OM3 و OM4 بــرای فیبــر چنــد حالته 
و فیبرهــای تــک حالــت در اســتاندارد G.657.A1 وجــود دارد. 
ــه روکــش محافــظ  کابل هــای زره دار شیشــه ای نیــز مجهــز ب

ــده اند. ــدگان  ش ــر جون در براب

تازه ها
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همکاری در
شمال دور

بســیاری از مناطــق منتظــر Fiber to the Home هســتند، امــا بودجــه دولتــی ای بــرای ســاخت 
ــد. ــت نمی کنن ــبکه ها دریاف ش

Joachim و Stephan Lührs از IngCommerce ایــن را یــک نقطــه ضعــف نمی داننــد، بلکــه آن را 
ــد. ــی می دانن ــت کارآفرین ــک فرص ــوان ی به عن

را  فیبرنوری شــان  شــبکه های  شــهرها  به طورکلــی 
ــرکت های  ــه ش ــت ک ــد. این جاس ــعه داده ان ــی توس به خوب
ــن  ــتند. ای ــر هس ــال درگی ــور فع ــی به ط ــرو مخابرات پیش
روزهــا، اغلــب مقامــات محلــی در مکان هــای دورتــر 
ــعه  ــرای توس ــی ب ــه دولت ــا از بودج ــتند. آن ه ــر هس درگی

ــد. ــتفاده می کنن ــد اس ــای بان ــه پهن عرض

 FTTH ــز منتظــر پیشــنهادات ــن دو نی ــا مناطــق بیــن ای ام
نمی کننــد  دریافــت  دولتــی  بودجــه  آن هــا  هســتند. 
ــود را از  ــع خ ــری - مناب ــاظ نظ ــد - از لح ــرا می توانن زی
ــود،  ــن وج ــا ای ــد. ب ــت کنن ــود دریاف ــدگان موج ارائه دهن
شــرکت های مخابراتــی تمایلــی بــه ســرمایه گذاری در 

ندارنــد. این جاهــا 

فعــال  نیش مارکــت  بــازار  در   IngCommerce
اســت. موقعیت هایــی در شــمال آلمــان هســتند کــه 
شــرایط زمینــه ای مطلــوب را دارنــد. بــرای برخــی از 
ــرکت های  ــا ش ــرکای آن ه ــرکت ها،IngCommerce و ش ش
نصب کننــده محلــی خــود را به صــورت انعطاف پذیــر و 
ــل  ــروژه در اوای ــن پ ــد. جدیدتری ــیس کرده ان ــتقل تاس مس
ــت.  ــده اس ــدازی ش ــه Gifhorn راه ان ــال 2022 در منطق س
ــوری مجهــز  ــه اتصــال فیبرن ــد ب ــه بای در این جــا، 14000 خان

ــوند. ش

کارایی به عنوان یک عامل موفقیت
کارایــی یکــی از عوامــل موفقیــت در گشــایش ایــن بازارهــا 
ــا  ــا ب ــاز را دقیق ــد کار ساخت وس ــروژه بای ــرکای پ ــت. ش اس
IngCommerce به عنــوان پیمانــکار اصلــی هماهنــگ 
باشــند.  پایبنــد  ضرب االجل هــا  بــه  دقیقــا  و  کننــد 
ــه  ــد ک ــه می دانن ــه تجرب Joachim و Stephan Lührs ب
R&M کارایــی مطلــوب را تضمیــن می کنــد. نزدیــک بــه 20 
ــده  ــوان تامین کنن ــا R&M را به عن ــه آن ه ــت ک ــال اس س

ــاال  ــت ب ــا کیفی ــوری ب ــوالت فیبرن ــاد محص ــل اعتم قاب
ــمال دور،  ــروژه ش ــن پ ــه در چندی ــرا ک ــند. چ می شناس
جداکننده هــای  بــرای  را  خیابانــی  ر ک هــای   R&M
ــه  ــای ناحی ــرای رابط ه ــای Polaris را ب ــوری و جعبه ه فیبرن

ــت. ــرده اس ــه ک ــی ارائ خدمات

رک های آماده نصب
ــرای  ــی را ب ــای خیابان ــه R&M در Wehnrath ر ک ه کارخان
ــق  ــتقیما طب ــا را مس ــد. R&M آن ه ــاده می کن ــاژ آم مونت
ــاز  ــل ساخت وس ــه مح ــب ب ــزات مناس ــا تجهی ــه و ب برنام
ــام  ــد انج ــاختمانی بای ــای س ــه تیم ه ــا کاری ک ــرد. تنه می ب
ــرده و  ــارج ک ــت خ ــه رک را از روی پال ــت ک ــن اس ــد ای دهن
ــه  ــد بالفاصل ــا می توانن ــد. آن ه ــرار دهن ــیون ق روی فونداس
ــینی های  ــل و س ــت کاب ــد و مدیری ــل کنن ــا را وص کابل ه

ــد. اتصــال را نصــب کنن

ــد  ــا کارآم ــرای م ــا ب ــن واقع ــد: ای ــورز می گوی ــتفان ل اس
ــب  ــای نص ــا راه حل ه ــد: »R&M ب ــد می کن ــت. وی تاکی اس
ــاز  ــات ب ــکاری روان و ارتباط ــن، هم ــل مطمئ ــان، تحوی آس
ــه  ــور بهین ــا را به ط ــای م ــارکت، پروژه ه ــر مش ــی ب مبتن

پشــتیبانی می کنــد.«

 )) R&M  از پروژه های ما به طور مطلوب پشتیبانی می کند.((
  IngCommerce مالک مشترک ،Stephan Lührs

موفقیت
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شـبکه های فـیبرنوری
حتی نصب راحت تر

تغییر قطبیت 
فقط در پنج ثانیه

ــران  ــای کارب ــه نیازه ــق ب ــی دقی ــان R&M نگاه متخصص
کــرده و مفهــوم تســت شــده خــود را بــرای نصــب 
ــی  ــای درون ــا ارزش ه ــد. این  ه ــه کرده ان ــوری بهین فیبرن
هســتند کــه بهبــود یافته انــد – بــا نــگاه کــردن بــه بیــرون 

ــب  ــن نص ــد. بنابرای ــری را نمی بین ــچ تغیی UniRack 2 هی
ــل در رک 19  ــن دو پچ پن ــت و بی ــن یونی ــوها در باالتری کش
ــال  ــت  اتص ــوان یونی ــون می ت ــت. اکن ــان تر اس ــی آس اینچ
را مســتقیما بــدون نیــاز بــه بلنــد کــردن آن بیــرون کشــید.

ــه ی  ــک افزون ــز ی ــده نی ــف متوقف کنن ــای مختل موقعیت ه
الهام بخــش اســت. این هــا در قســمت جلویــی تعبیــه 
ــه کار  ــته ب ــد. بس ــاده تر می کنن ــیدگی را س ــده اند و رس ش
ــل  ــور، پیگتی ــداری روی آداپت ــر و نگه ــا تعمی ــپالیس ی اس
ــره( در  ــت )گی ــک ِچف ــا ی ــوان ب ــت را می ت ــینی، یونی ــا س ی

ــرد. ــت ک ــش آزاد و ِچف جای

ســازگار  فزاینــده ای  به طــور   MPO کانکتورهــای 
اغلــب  این حــال،  بــا  می شــوند.  انعطاف پذیــر  و 
ــا  ــه آی ــد ک ــوار می کن ــان دش ــرای نصاب ــری را ب تصمیم گی
بــرای مدیریــت هــزاران فیبــر بــه یــک کانکتــور بــه کــدام 

.B  ــا ــد، A  ی ــاز دارن ــب نی قط

وقتی یک تکنولوژی خوب بهتر می شود
ــور  ــه کانکت ــون ب ــه R&M اکن ــت ک ــل اس ــن دلی به همی
ــت  ــه داده اس ــت« یکپارچ ــر قطبی ــک »تغیی MPO-QR ی
ــل  ــد. قف ــان می کن ــل آس ــت را در مح ــر قطبی ــه تغیی - ک
ــه  ــت ک ــده اس ــی ش ــور طراح ــن منظ ــرای ای ــی ب چرخش

ــازی وزن  ــه بهینه س ــم R&M ب ــتر، تی ــعه بیش ــی توس در ط
ــا  ــون ب ــم اکن ــد ه ــته. UniRack 2 جدی ــه داش ــز توج نی
ــت. ــترس اس ــز در دس ــی نی ــل آلومینیوم ــده کاب پایان دهن

ــوان  ــون می ت ــز را اکن ــِوه قرم ــد. ُگ ــدن باش ــاز ش ــل ب قاب
بــدون ابــزار از کانکتــور جــدا کــرد و از طــرف دیگــر عقــب 
رانــد. و ایــن بــدان معناســت کــه تغییــر قطبیــت تنهــا پنــج 

ــد. ــول می کش ــه ط ثانی

ــود.  ــان داده می ش ــظ  نش ــروف روی محاف ــا ح ــت ب قطبی
نکتــه مهــم در چنیــن رابطــه ای ایــن واقعیــت اســت کــه در 
آینــده، R&M  تمــام کانکتورهــای MPO-QR را بــا عملکرد 
ــری  ــرای جلوگی ــن ب ــرد و بنابرای ــد ک ــه خواه ــد عرض جدی
محافــظ  پوســته های  رنــگ  تمایــز  از  ســردرگمی،  از 

می کنــد. چشم پوشــی 

R&M به جعبه پچ UniRack 2 خود جان تازه ای بخشیده است تا اتصال کابل را برای نصب کنندگان بسیار کاربردی تر باشد.

ــا  ــا چالش ه ــواره ب ــزرگ  – هم ــای ب ــزرگ و مقیاس ه ــای ب ــا داده ه ــر، ب مگا-اب
بــرای مراکــزداده در حــال رشــد هســتند. R&M بــار دیگــر در جعبــه نــوآوری 
خــود فــرو رفتــه و کانکتورهــای آزمــوده و تســت شــدهMPO-QR  را بــا یــک 

ویژگــی اضافــی  بهینــه کــرده اســت.

تازه ها
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مرکز صالحیت قفسه و محفظه ها

Tecnosteel، بــا حــدود 90 کارمنــد، از 7 ژانویــه 2022 

ــا و  ــازنده رک ه ــت. س ــوده اس ــروه R&M ب ــی از گ بخش
محفظه هــای 19 اینچــی بــرای تجهیــزات و شــبکه های 
فناوری اطالعــات در مراکــزداده، رهبــر بــازار در ایتالیــا 
و  )اروپــا  زمینــه  ایــن  در  خوبــی  موقعیــت  و  اســت 
بخش هایــی از خاورمیانــه( دارد. ایــن مجموعــه شــامل 
ــای  ــه اتاق ه ــرده، محفظ ــرور فش ــع و س ــای توزی کابینت ه
سیســتم های  بــرق،  توزیع کننده هــای  کامپیوتــر، 
ــتم هایی  ــن سیس ــوع و همچنی ــه مطب ــده و تهوی خنک کنن
ــت.  ــزداده اس ــارت در مراک ــبکه و نظ ــت ش ــرای مدیری ب
ــر  ــی ب ــرکتی مبتن ــگ ش ــا فرهن ــال ب ــرکت کام ــن ش ای
ــت،  ــر کیفی ــترک ب ــز مش ــت دارد. تمرک ارزش R&M مطابق
دانــش صحیــح، انعطاف پذیــری و مشــتری مداری قــوی 
ــی  ــودن، ویژگی های ــواده ب ــک خان ــه ی ــن روحی و همچنی
ــدف  ــد. ه ــف می کنن ــرکت را تعری ــر دو ش ــه ه ــتند ک هس
اســتراتژیک ارائــه راه حل هــای زیرســاختی یکپارچــه و 
ــل  ــد، تکمی ــع واح ــک منب ــزداده از ی ــرای مراک ــده ب پیچی

ــدار  ــترش پای ــردن و گس ــگ ک ــه و هماهن ــل مجموع کام

روابــط بــا مشــتری در اروپــا اســت. Tecnosteel اکنــون در 
ــام تجــاری  ــا ن حــال توســعه راه حل هــای مرکــزداده ســبز ب

اســت.  »BladeShelter«

ــداوم  ــور م ــو به ط ــودکار در برونل ــیار خ ــد بس ــایت تولی س
ــم  ــی مه ــز تعال ــده مرک ــت و در آین ــد یاف ــترش خواه گس
R&M بــرای ر ک هــا و محفظــه خواهــد بــود. تمرکــز دیگــر 
ــوان  ــا آن می ت ــه ب ــت ک ــی اس ــترک نوآوری های ــعه مش توس
ــوان  ــزداده را می ت ــش داد و مراک ــبکه ها را افزای ــم ش تراک
بــه شــیوه ای مقــرون به صرفه تــر و انــرژی کارآمدتــر 
ــادر  ــی، R&M را ق ــوالت ترکیب ــه محص ــرد. مجموع اداره ک
ــب را  ــل و متناس ــاخت کام ــای زیرس ــا واحده ــازد ت می س

ــد. ــه ده ــدازه ارائ ــوع و ان ــر ن ــزداده در ه ــرای مراک ب

ــه .Tecnosteel S.r.l در  ــازنده رک و محفظ ــی س ــرکت ایتالیای ــن ش ــار قرارگرفت ــا دراختی ب
ــتری را در  ــژه مش ــه وی ــزداده یکپارچ ــای مرک ــد راه حل ه ــون می توان ــو VA( ،R&M) اکن برونل

هــر نــوع و انــدازه ارائــه دهــد.

تمرکز بر محدوده محصول
– محفظه IT 19 اینچی فشرده

– سیستم های کابینت فناوری اطالعات 19 اینچی انعطاف پذیر
– سیستم های کابینت سرور مرکزداده

– راه حل های مرکزداده یکپارچه و ماژوالر
– راه حل های مرکزداده لبه و میکرو

– خنک کننده مرکزداده، توزیع انرژی و سیستم های نظارتی

تغییر قطبیت 
فقط در پنج ثانیه

همکاری
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HEC 16-
یک کانکتور با دوام

ــد  ــرخ داده، مگاترن ــش ن ــی افزای ــای فعل ــی از محرک ه یک
ــبکه ها  ــرای ش ــژه ب ــات وی ــه الزام ــر ب ــن منج ــت. ای 5G اس
و مولفه هــا - و همچنیــن بــرای اینترفیس هــا می شــود.

ــا  ــری را ب ــافت های طوالنی ت ــا مس ــه داده ه ــت ک ــی اس مدت
ــور  ــن به ط ــد. بنابرای ــوری پوشــش می دهن ــتفاده از فیبرن اس
ــر  ــه فیب ــس ب ــده اند از م ــور ش ــا مجب ــده ای، داده ه فزاین
تغییــر کننــد، حتــی بــرای فواصــل کوتــاه، به منظــور حفــظ 
ــال  ــتگاه های فع ــدون دس ــت ب ــن مدیری ــرخ داده و همچنی ن

ــوری  ــال فیبرن ــود. اتص ــت ش ــل مدیری ــرای تبدی ــی ب اضاف
ــر حرکــت می کنــد. در شــبکه  ــه کارب ــه ســمت نزدیکــی ب ب
تلفــن همــراهA  در FTTA بــه معنــی فیبــر بــه آنتــن اســت.

ــف  ــای مختل ــا در محیط ه ــه آنتن ه ــم ک ــی می دانی به خوب
ــادی و  ــای ب ــتایی، روی توربین ه ــق روس ــهرها، مناط در ش
ــی  ــای واقع ــه چالش ه ــد، جایی ک ــرار دارن ــواحل ق در س
ــار نمــک، خــاک  همچــون: دماهــای شــدید، ارتعاشــات، غب
و رطوبــت هســتند. اینترفیس هــای فیبرنــوری قــوی و قابــل 
ــی  ــه خطای ــچ گون ــدون هی ــی و ب ــر ایمن ــه از نظ ــاد ک اعتم

ــند. ــا می باش ــورد تقاض ــتند، م ــب هس ــل نص قاب

کانکتورهــا – بــدون دیــدن وصــل و کامــال 
محافظــت شــده

بــرای  تجربــه  بــا  متخصــص  یــک  به عنــوان   R&M
ــوری  ــوالت فیبرن ــاز، محص ــای ب ــال در فض ــای اتص راه حل ه
ــه می دهــد و کل هم بنــدی  FTTx  را پوشــش  مــاژوالر را ارائ
ــای FTTA، در  ــه کاره ــا نمون ــت ب ــرای مطابق ــد. ب می ده
ــام  ــود دارد به ن ــد وج ــور جدی ــوع کانکت ــک ن ــر ی حال حاض
 Harsh Environment عبــارت  مخفــف  کــه   HEC 16
ــای  ــرای محیط ه ــور ب ــک کانکت ــت – و ی Connector اس
ســخت، حتــی در شــرایط بســیار نامناســب می باشــد. 
R&M کانکتورهــا را مطابــق بــا Telcordia GR 3120 و 
دســته بندی    Extreme Environment  1-IEC 61753
می کنــد. به عنــوان مثــال، آن هــا بایــد چندیــن روز در 
عمــق 3 متــری آب باقــی بماننــد. و در برابــر اشــعه مــاورای 
بنفــش نیــز مقــاوم باشــند و بــا بــار کششــی تــا 450 نیوتــن، 

ــد. ــرار بگیرن ــود ق ــن در کالس خ قوی تری

ــن در  ــور ایم ــتاندارد به ط ــور اس ــور، کانکت ــن منظ ــرای ای ب
محفظــه مقــاوم تعبیــه شــده و از کابــل بیرونــی جــدا شــده 
ــا  ــدید دم ــانات ش ــر نوس ــت در براب ــر مقاوم ــن ام ــت. ای اس
ــد.  ــن می کن ــد تضمی ــاض یاب ــل انقب ــه کاب ــدون این ک را ب
ــط IEC 60603 7  و  ــه توس ــوع 01 ک ــاس ن ــر اس ــه ب محفظ
ــمته  ــار قس ــت چه ــا بَس ــت، ب ــده اس ــخص ش ODVA مش
 LC به صــورت  و  اســت  میلی متــر   16 اســمی  شــعاع  و 
ــخه  ــت. نس ــود اس ــیمپلکس و MPO موج ــس،SC  س دوبلک
هیبریــدی بــرای داده و منبــع تغذیــه بــرق در یــک کانکتــور 
ــواری و  ــای دی ــد. آداپتوره ــد ش ــه خواه ــه زودی عرض ب
ــا کالس حفاظتــی IP68 طراحــی شــده اند. داخلــی هــر دو ب

ــی  ــته اضاف ــی برجس ــک ویژگ ــور دارای ی ــت، کانکت در نهای
آن  و  می دهــد  کاهــش  را  تنــش  و  زمــان  کــه  اســت 
ــکان  ــن ام ــت. ای ــدن اس ــدون دی ــدن ب ــت ش ــی جف ویژگ
ــی  ــدون آلودگ ــح، ب ــد واض ــدون دی ــاالت را ب ــاد اتص ایج
ــت و  ــک دس ــا ی ــه ب ــور – هم ــای کانکت ــیدن انته ــا خراش ی
ــرد  ــه کارب ــه دامن ــد. البت ــر می کن ــتکش میس ــا دس ــه ب البت
HEC16 بــه FTTA محــدود نمی شــود. هــر جــا کــه شــرایط 
ــه در  ــد ک ــاس می کن ــد، احس ــم باش ــخت حاک ــی س محیط

ــت. ــه اس خان

109

تازه ها



 CONNECTIONS 62 |  1402www.LavanErtebat.com 33

R&M بــه 17 هــدف توســعه پایــدار ســازمان ملــل متعهــد 
ــز  ــل را نی ــازمان مل ــی س ــان جهان ــل پیم ــت و ده اص اس
ــر اســاس ارزش هــا  ــداری ب ــر پای ــز ب ــد. تمرک اعمــال می کن
و اصــول اســتوار کســب وکار خانوادگــی به شــدت گســترش 
می یابــد. تیمــی از مدیــران، اســتراتژی پایــداری را در 

ــد. ــت می کنن ــی مدیری ــطح عملیات س

اولین ردپای کربن
 14 اقلیــم  بــه  وابســته  انتشــار  حال حاضــر  در   R&M
ــخ  ــاد myclimate در زوری ــط بنی ــود را توس ــه خ کارخان
 CO2 ــی ــداد بررس ــتین رخ ــن نخس ــد. ای ــی می کن ارزیاب
ــه  ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ــت. ای ــی اس ــی و علم خارج
ــش  ــود. پی ــنجیده ش ــا آن س ــده ب ــد در آین R&M می خواه

از ایــن، R&M مصــرف انــرژی ســاالنه کل هــر کارخانــه را از 
ــزان در  ــن می ــود. ای ــرده ب ــوارد دیگــر محاســبه ک ــه م جمل
ــل  ــت کام ــا ظرفی ــا ب ــرد کارخانه ه ــا کارک ــته ب ــال گذش س
 R&M شــش درصــد کاهــش یافــت. 11 مــورد از 14 کارخانــه
در حال حاضــر دارای یــک ســامانه مدیریــت زیســت محیطــی 
ــا ISO 14001 گواهــی شــده اســت. ــق ب هســتند کــه مطاب

عــالوه بــر »حفاظــت از محیــط زیســت و آب وهــوا «، 
حوزه هــای  شــامل  توســعه یافته   پایــداری  اســتراتژی 
ــری «،  ــانی و براب ــی، انس ــد اجتماع ــت »تعه ــی فعالی اصل
ــر « و  ــل صف ــت تحم ــختگیرانه و سیاس ــاری س ــالق تج »اخ

ــت. ــدار « اس ــن پای ــره تامی »زنجی

ــا شــدت بیشــتری مــورد تاکیــد قــرار  حاکمیــت شــرکتی ب
می شــود.  مســتند  شــفاف تر  به شــیوه ای  و  می گیــرد 
ــه،  ــود را به پرداخــت منصفان ــوده شــده خ ــد آزم R&M تعه
ــر، ایمنــی، بهداشــت و آمــوزش بیشــتر تعمیــق  حقــوق براب
ــور  ــن به ط ــره تامی ــن زنجی ــرد. همچنی ــد ک ــتند خواه و مس
 R&M .گســترده در اســتراتژی پایــداری ادغــام خواهــد شــد
ــار دارد  ــود انتظ ــتیک خ ــرکای لجس ــدگان و ش از تامین کنن
ــت  ــرای حفاظ ــی ب ــررات بین الملل ــداوم از مق ــور م ــه به ط ک
از مــردم و محیــط زیســت پیــروی کننــد و بهتریــن کمــک 

ممکــن را در حفاظــت از آب وهــوا داشــته باشــند.

ــوزه  ــار ح ــرفت در چه ــات و پیش ــال اقدام ــر س R&M ه
ــن  ــد. ای ــت می کن ــود ثب ــداری خ ــزارش پای ــت را در گ فعالی

ــت. ــود اس ــل دانل ــایت قاب ــوع از وب س موض

اولویت با حفاظت
از محیط زیست

ــه نصــف کاهــش  ــه ای خــود را ب ــا ســال2030 ایــن اســت کــه انتشــار گازهــای گلخان ــرد و هدفــش ت R&M حفاظــت از محیــط زیســت را پیــش می ب
دهــد. کارخانه هــای R&M در جهــان عــاری از CO2 را تــا ســال2050، در برنامــه خــود دارد. این هــا اهــداف اصلــی اســتراتژی جدیــد و توســعه یافتــه 

پایــداری هســتند.

کاهش اثرات زیست محیطی و اقلیم

تمرکز بر انسانیت، تعهد اجتماعی، 
برابری

اخالق سختگیرانه شرکتی و عدم 
اجازه هرگونه نقض قانون 

زنجیره تامین پایدار

ــار  ــداری R&M دارای چه ــتراتژی پای اس
اولویــت اســت:
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R&M مرکز تعالی فیبرنوری

این مرکز از20 نفر تا بیش از 450 کارمند را شامل می شود. مرکز تعالی از مونتاژ کانکتور تا یک مرکز بین المللی برتر برای فیبرنوری را داراست. این چیزی است 
که R&M می تواند پس از ده سال تولید در بلغارستان به آن افتخار کند.

کارخانــه R&M در صوفیــه چنــد مــاه پیــش دهمیــن 
ســالگرد تاســیس خــود را جشــن گرفــت. ایــن نکتــه بســیار 
ــن  ــون بزرگ تری ــت و اکن ــعه یافته اس ــز و توس موفقیت آمی

ــت. ــد R&M اس ــه تولی کارخان
ــازار در آن  ــت ب ــدت R&M و وضعی ــد بلندم ــتراتژی رش اس
زمــان نیازمنــد یــک ســایت دیگــر بــرای تولیــد محصــوالت 
ــتان  ــب در بلغارس ــاری مناس ــت تج ــود. موقعی ــوری ب فیبرن
ــده  ــر، ای ــی معتب ــروش محل ــازمان ف ــی س ــبکه عال و ش
راه انــدازی کارخانــه در صوفیــه را بــه یــک انتخــاب 
ــم  ــن تصمی ــان، ای ــان زم ــرد. در هم ــل ک ــده تبدی قانع کنن
R&M را قــادر ســاخت تــا یــک مــکان تولیــد اســتراتژیک 

ــد. ــته باش ــا داش ــه اروپ ــم در اتحادی مه

کارخانــه R&M اولیــن شــرکت صنعتــی بــا فنــاوری 
پیشــرفته در نــوع خــود در بلغارســتان بــود. تعــداد 
ــورد  ــه 150 م ــدا( ب ــرعت از 20 )در ابت ــای کار به س محل ه
  R&M Bulgaria Production،افزایــش یافــت. امــروزه
جذاب تریــن  از  یکــی  و  دارد  کارمنــد   450 از  بیــش 
ــالوه،  ــود. به ع ــوب می ش ــور محس ــن کش ــان ای کارفرمای
ــد را  ــان جدی ــوان و مهندس ــان ج ــه متخصص ــن کارخان ای
بــرای تبدیــل شــدن بــه متخصصــان فیبرنــوری بــا اســتفاده 
به طــور  و  می دهــد  آمــوزش  پیشــرفته  روش هــای  از 
ــوییس  ــه ای س ــه حرف ــوزش دوگان ــتم آم ــترده از سیس گس

می کنــد. پیــروی 

تخصص تولید
پوشــش پهنــای بانــد در سراســر جهــان در حــال گســترش 
اســت. شــرکت های مخابراتــی در حــال ســرمایه گذاری 
ــن  ــر ای ــتند. ب ــوری هس ــبکه های فیبرن ــعه ش ــرای توس ب
اســاس تقاضــا بــرای محصــوالت فیبرنــوری در حــال 
افزایــش اســت. در نتیجــه، اســتفاده از ظرفیــت در کارخانــه 
ــار  ــد انتظ ــر از ح ــیار فرات ــرا بس ــتان اخی R&M در بلغارس
ــی  ــد، دب ــای R&M در هن ــی، موقعیت  ه ــت. زمان ــوده اس ب
و کالیفرنیــا به عنــوان پشــتیبانی از میــز کار گســترده 
ــای  ــد نیازه ــع بتوانن ــه به موق ــا همیش ــد ت ــدارک می دیدن ت

ــد. ــن کنن ــتریان را تامی مش

ــال  ــد در ح ــور هدفمن ــه به ط ــی در صوفی ــم اختصاص تی
ایجــاد تخصــص در تولیــد، توســعه و مهندســی بــرای 
افزایــش مــداوم در کارایــی اســت. بــرای گــروه R&M، ایــن 
ســایت اکنــون مرکــز تعالــی FO پیشــرفته آن اســت. ســایر 
برنامه هــای  بــرای  دانــش  ایــن  از   R&M کارخانه هــای 

ــد. ــتفاده می کنن ــود اس ــی خ ــش کارای افزای
ــش  ــر افزای ــار دیگ ــا ب ــالگرد، ظرفیت ه ــن س ــبت ای به مناس
یافتــه و پنجمیــن خــط تولیــد FO بــه بهره بــرداری رســید. 
برنامــه تولیــد، کل زمینــه اتصــال و مجموعه هــای سفارشــی 
ــد  ــه جدی ــد مجموع ــن تولی ــد. همچنی ــش می ده را پوش
ــه کار  ــاز ب ــه آغ ــه زودی در صوفی ــن R&M ب ــه آنت ــر ب فیب

خواهــد کــرد.

،ISO 9001ا(QMS( در صوفیه دارای گواهی نامه R&M کارخانه
 ISO 45001 و  زیســت محیطی(  )مدیریــت   ISO 14001

ــت. ــی( اس )ایمن

همکاری

همکاری
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کامیون های R&M Roadshow برای دهمین بار تور برگزار می کنند. در ماه های آینده، آن ها بار دیگر 
اطالعات انحصاری، به روز و عملی را در اختیار کارشناسان کابل کشی در سراسر اروپا قرار خواهند داد. 

شرکای R&M می توانند از کامیون ها برای رویدادهایی جهت مشتریان استفاده کنند.

ــل  ــال تبدی ــاده ای R&M در ح ــگاه ج ــای نمایش کامیون ه
ــا ارزش افــزوده  ــه مکان هــای گردهمایــی صنعــت ب شــدن ب
ــری،  ــر همه گی ــال آخ ــژه در دو س ــتند. به وی ــی هس واقع
آن هــا ارزش خــود را ثابــت کرده انــد. رویدادهــا بــرای 
ــت  ــل مدیری ــدازه قاب ــا ان ــی ب ــامل کامیون های ــتریان ش مش
ــن  ــرایت را تضمی ــل از س ــت کام ــوان حفاظ ــتند و می ت هس

کنــد.

مالقات متخصصان
در  را   R&M محصــوالت  می تواننــد  بازدیدکننــدگان 
ــد.  ــان کنن ــرده و امتح ــه ک ــرک تجرب ــگاه های متح نمایش
آن هــا می تواننــد شــخصا در چــادر بــا کامیــون یــا 
کارشناســان  بــا  محلــی  ســازمان دهنده  اتاق هــای  در 
صحبــت کننــد. ســواالت مربــوط به نصــب را می تــوان 
ــازی  ــاری مج ــگاه های تج ــخ داد. نمایش ــود پاس ــود به خ خ
یــک  حالی کــه  در  دهنــد.  ارائــه  را  ایــن  نمی تواننــد 
کامیــون اطالعاتــی در مــورد مرکــزداده و کابل کشــی 
 FTTX ارائــه می دهــد، کامیــون دوم دارای دنیــای LAN
به عنــوان   Netscale پلت فــرم  از  اســتفاده  بــا  اســت. 
ــم  ــه تراک ــه چگون ــد ک ــاد می گیرن ــدگان ی ــال، بازدیدکنن مث
ــت  ــد و مدیری ــش دهن ــوری را افزای ــاخت های فیبرن زیرس
ــمند  ــاختمان هوش ــدل س ــک م ــد. ی ــاده کنن ــبکه را س ش
ــیون  ــبکهLAN، اتوماس ــه ش ــه چگون ــد ک ــان می ده نش
ــی  ــک جفت ــت ت ــت و اترن ــق اترن ــرق از طری ــاختمان، ب س

 Polaris، R&Mجعبه هــای بــا  می کننــد.  کار  هــم  بــا 
ــدازه  ــر ان ــا ه ــی ب ــه خانه های ــه چگون ــد ک ــان می ده نش
ــن  ــد په ــاالت بان ــا اتص ــد ب ــرعت و کارآم ــوان به س را می ت
 ،ZOONA عرضــه کــرد. و بــا اســتفاده از اســپالیس جدیــد
ــاالت  ــرای اتص ــوری ب ــای فیبرن ــد توزیع کننده ه ــل جدی نس
ــان  ــتایی، در می ــن روس ــد په ــبکه های بان ــترکین در ش مش

ــت. ــده اس ــده ش ــز گنجان ــران، نی دیگ

در جاده های سراسر اروپا
دو کامیــون R&M - اولــی در ســال 2013 و دومــی در ســال 
2019 راه انــدازی شــد – در ایــن مــدت تجربــه بســیار زیــادی 
را فراگرفتنــد. آن هــا 260000 کیلومتــر را در جاده هــای 
ــتان  ــیه، از انگلس ــه روس ــال ب ــد. از پرتغ ــی کرده ان ــا ط اروپ
ــد. در 30  ــفر کرده ان ــا س ــه ایتالی ــد ب ــه و از فنالن ــه مقدونی ب
ــتریان و  ــاده ای، مش ــگاه ج ــت نمایش ــور و در 1000 نشس کش
ــم  ــا گرده ــل کامیون ه ــا و داخ ــرکای R&M در کامیون ه ش
ــاران و  ــص، معم ــزان متخص ــان، برنامه ری ــه نصاب ــد. ب آمدن
توزیع کننــدگان اطالعــات انحصــاری در مــورد آخریــن 

ــد. ــه داده ان ــبکه را ارائ ــاوری ش ــرفت های فن پیش

ــور  ــا مجب ــی از کامیون ه ــر، یک ــاری همه گی ــر بیم به خاط
شــد در بهــار 2020 در بلژیــک اســتراحت اجبــاری و طوالنــی 
ــی  ــوان مکان ــرعت از آن به عن ــدگان به س ــد. پرن ــته باش داش
ــار اســکن کامــل  بــرای النه ســازی اســتفاده کردنــد! یــک ب

ــکن  ــد. اس ــت ش ــیه درخواس ــرز روس ــون در م ــه کامی بدن
ــوییس  ــی س ــوالت کابل کش ــط محص ــه فق ــرد ک ــد ک تایی
ــدت  ــن م ــود دارد. در ای ــون وج ــاال در کامی ــطح ب ــا س ب
ــدون تصــادف  ــا ب کامیون هــا خوشــبختانه کار خــود را تقریب
انجــام داده انــد. شــرکای R&M بــار دیگــر می تواننــد 
ــای  ــرای رویداده ــاده ای ب ــگاهی ج ــای نمایش از کامیون ه
مشــتریان در ســال 2022 اســتفاده کننــد. هدف از نمایشــگاه 
جــاده ای ارائــه نوآوری هــا و تبــادل تجربیــات عملــی اســت. 

ــرای دور دهــم نیــز آمــاده اســت. برنامــه امتحــان شــده ب

R&M Roadshow دهمین نمایشگاه

همکاری
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