
 CONNECTIONS 63 |  1402www.LavanErtebat.com 1

 راه حل ها از یک منبع واحد
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ــه  ــد ب ــا بای ــک داده ه ــزون ترافی ــد روزاف ــای  رش چالش ه
ــدگان  ــروزه، ارائه دهن ــوند. ام ــت ش ــی مدیری ــکل صحیح ش
ــه رو  ــده ای روب ــاختی پیچی ــکالت زیرس ــا مش ــز داده ب مراک
هســتند. R&M در ســال های گذشــته بــا عرضــه محصــوالت 
ــی  ــزداده جهان ــدگان مراک ــن از ارائه دهن ــای نوی و راه حل ه

پشــتیبانی کــرده اســت. 

ــر  ــه عناص ــی ک ــاخت های جامع ــه زیرس ــا عرض ــون، ب اکن
ــامل  ــده را ش ــر آین ــای کامپیوت ــاز اتاق ه ــورد نی ــی م اصل
ــا  ــته ایم. م ــه برداش ــن زمین ــی در ای ــوند، گام بزرگ می ش
می توانیــم از مرحلــه برنامه ریــزی اولیــه تــا عملیاتــی 
ــش  ــم. در بخ ــتیبانی کنی ــرکت ها پش ــا از ش ــردن طرح ه ک
Focus Story، اطالعــات بیشــتری در ارتبــاط بــا راه حل هــای 

ــد آورد.  ــه دســت خواهی ــزداده ب یکپارچــه زیرســاختی مرک

ــای  ــده راه حل ه ــه تامین کنن ــه ب ــازنده قطع ــک س ــفر از ی س
جامــع، فعالیت هــای تجــاری مــا را بــه شــیوه ای مثــال زدنــی 
ــی،  ــزوده جهان ــره ارزش اف ــترش زنجی ــد. گس ــکل می ده ش
ــف  ــای مختل ــدی در حوزه ه ــبکه تولی ــتمر ش ــترش مس گس
ــر  ــره عناص ــرکای خب ــوزش و ش ــت آم ــی، مدیری تخصص

ــتند.  ــم هس ــن مه ــه ای ــت یابی ب ــدی دس کلی

امــروزه، مــا بــه واســطه یــک منبــع یگانــه ، قــادر بــه عرضه 
ــال   ــاخت های اتص ــا زیرس ــاط ب ــی در ارتب ــای جامع راه حل ه
ــتریان مان  ــکالت مش ــا مش ــتیم ت ــدازه ای هس ــر ان در ه
کمتــر شــود. همچنیــن، از طریــق ســازمان ها و کارخانه هــای 

ــک  ــود نزدی ــتریان خ ــه مش ــم، ب ــازار داری ــه در ب ــادی ک زی
هســتیم، عاملــی کــه یــک مزیــت رقابتــی بــزرگ  در دنیــای 

امــروز بــه شــمار مــی رود. 
ــتراتژی  ــک اس ــف ی ــه لط ــوارد ب ــن م ــه ای ــت یابی ب دس
ــت.  ــر اس ــوآوری امکان پذی ــی از ن ــه باالی ــر و درج آینده نگ
شــرکای تجــاری مــا بــه دفعــات بــا پیشــنهادها و ایده هایــی 
بــه ســراغ مــا می آینــد کــه در صــورت امــکان در 
ــه  ــر ب ــم. اگ ــتفاده می کنی ــا اس ــی از آن ه ــای آت راه حل ه
آخریــن محصــوالت مــا در ایــن شــماره نــگاه کنیــد، متوجــه 
ــه  ــا ب ــه R&M در آن ه ــای نوآوران ــه تالش ه ــوید ک می ش

ــت.  ــده اس ــس ش ــی منکع خوب

ــای   ــورد کانکتور ه ــتر در م ــات بیش ــب اطالع ــرای کس ب
مینیاتــوری قابــل اســتفاده در زیرســاخت های توزیــع فیبــر 
ــاز و  ــای ب ــرای کار در فض ــب ب ــای مناس ــوری، کانکتور ه ن
شــرایط جــوی مختلــف، راه حل هــای اتصــال قابــل اســتفاده 
ــتقرار  ــای اس ــه راه حل ه ــای FTTA/5G و مجموع در کاربرده

ــد.  ــه کنی ــا مراجع ــش تازه ه ــب بخ ــه مطال ــی ب هوای
خرســندیم کــه اولیــن تامین کننــده ای هســتیم کــه 
 )SPE(  مجموعــه کامــل و اختصاصــی اترنــت تــک زوج
ــال ها  ــد. س ــه می کن ــرنام Single Pair Ethernet را عرض س
 SPE به ویــژه  و  مختلــف  حوزه هــای  در  ســرمایه گذاری 

ــت.  ــته اس ــر نشس ــه ثم ــون ب اکن

فرآینــد  ایمــن،  و  هوشــمند  ارتباطــی  زیرســاخت های 
شبکه ســازی در جامعــه را ارتقــا می دهنــد، از ایــن رو، 
ــته  ــه داش ــن زمین ــی در ای ــل توجه ــش قاب ــم نق می خواهی
ــدود 60  ــه R&M در ح ــت ک ــی اس ــن ماموریت ــیم. ای باش
ــن  ــت. ای ــرده اس ــال ک ــروز دنب ــه ام ــا ب ــته و ت ــال گذش س
ثبــات در ســایه مدلــی پایــدار در ســطوح مختلــف اجرایــی 
ــن  ــه در آخری ــه ک ــن راه، همان گون ــت. در ای ــر اس امکان پذی
ــد  ــه راه جدی ــوع و نقش ــن موض ــون ای ــه پیرام ــه ک مقال
پایــداری بــه آن اشــاره کردیــم، بــه شــکل مســتمر در حــال 
بهبــود هســتیم. بــرای اثبــات ایــن موضــوع، بایــد بــه ایــن 
ــا و  ــت از داده ه ــورد حفاظ ــه در م ــم ک ــاره کنی ــه اش نکت

ــتیم. ــع هس ــال قاط ــایبری  کام ــت س امنی

ــده ای  ــبکه و آین ــه ش ــکل دهی ب ــال ش ــتاقانه به دنب ــا مش م
ــه  ــما آرزوی مطالع ــرای ش ــتیم و ب ــما هس ــا ش ــدار ب پای

انگیزه بخشــی داریــم.

سرمقاله
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آخریــن خــودرو خــود را چگونــه خریدیــد؟ آیــا تنهــا بدنــه 
ــا،  ــه ها، کابل ه ــپس، تراش ــد و س ــل گرفتی ــودرو را تحوی خ
ــان  ــه را خودت ــامانه تهوی ــا و س ــری، دره ــا، بات کنترلره
ــت.  ــه نیس ــه این گون ــه ک ــد؟ البت ــب کرده ای ــداری و نص خری
خــودرو را بــه شــکل کامــل و همان گونــه کــه ســفارش داده 
ــه ای  ــن مقایس ــاید ای ــد. ش ــت کردی ــندید، دریاف و می پس
ــه  ــد ک ــان می ده ــی را نش ــا وضعیت ــد، ام ــز باش اغراق آمی
امــروزه عرضه کننــدگان مراکــزداده به طــور فزاینــده ای 
بــا آن روبــه رو هســتند. ســرمایه گذاری بعــدی دور از انتظــار 
نیســت، به طوری کــه اتاق هــای ســرور بایــد در زمــان 
ــا فرآینــد گســترش پذیری آن هــا  کوتاهــی ســاخته شــده ی
ــکل  ــوان به ش ــاز را می ت ــورد نی ــات م ــد. ملزوم ــریع باش س
ــه  ــورت جداگان ــرد و به ص ــدا ک ــا پی ــه در کاتالوگ ه جداگان
ــام  ــروزه انج ــه ام ــت ک ــزی اس ــن چی ــا ای ــفارش داد. آی س

ــت؟ ــد اس ــوق کارآم ــه روش ف ــر آن ک ــود و مهم ت می ش

خودتان برنامه ریزی کنید و بسازید
ــق،  ــش عمی ــص، دان ــدان متخص ــه کارمن ــت و ب ــر اس زمان ب
ــان  ــی می ــروژه و هماهنگ ــت پ ــق، مدیری ــزی دقی برنامه ری

واحدهــای مختلــف یــک ســازمان نیــاز دارد. اگــر از نزدیــک 
ــود را  ــاخت خ ــی و س ــای طراح ــا مزای ــوت و حت ــاط ق نق
ــن نتیجــه می رســید کــه  ــه ای بررســی کنیــد، خیلــی زود ب
ــن  ــوارد، بهتری ــن رویکــرد در بیشــتر م در دنیــای امــروز ای

ــت. ــاب نیس انتخ
طراحــی  بــرای  آنالیــن  پیکربندی هــای  از  می توانیــد 
فضــای داخلــی اتــاق رایانــه اســتفاده کنیــد. بــا ایــن حــال، 
تجربــه نشــان می دهــد در بیشــتر مــوارد، ملزوماتــی 
ــب،  ــاد مناس ــا ابع ــه ب ــای( تهوی ــیرهای )کانال ه ــل مس مث
اترنــت،  بعــدی  نســل  بــرای  فیبــر  زیرســاخت های 
محدودیت هــای  و  پورت هــا  بــر  نظــارت  حس گرهــای 
ــوند. ــوش می ش ــا فرام ــده ی ــه ش ــده گرفت ــی نادی مکان

رویکرد 1:  مراکزداده بیرون از جعبه
اپراتورهــا می تواننــد ماژول هــای اســتاندارد و از قبــل 
پیکربندی  شــده تحــت عنــوان data center out of the box را 
خریــداری کننــد. بــا این حــال، انتخــاب مذکــور در شــرایطی 
بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه اســتراتژی های ســازمانی 
مبتنــی بــر عرضــه بــه بــازار )Time To Market( باشــند یــا 

ــر  ــی مدنظ ــطح جهان ــه در س ــازگار و یکپارچ ــاختی س زیرس
ــی،  ــزی منطق ــور در برنامه ری ــرح مذک ــای ط ــد. مزای باش
ــا  ــر در مقایســه ب تحویــل کوتاه مــدت و هزینــه اندکــی کم ت
مرکــزداده ای نفهتــه اســت کــه بــه شــکل جداگانــه طراحــی 

ــوند.  ــاخته می ش و س
ارائه دهنــدگان مراکــزداده ممکــن اســت بــا محدودیت هایــی 
در ارتبــاط بــا راه حل هــای کلیــد در دســت  روبــه رو شــوند. 
ــن  ــان ممک ــن زم ــا در کوتاه تری ــژه، ارتق ــت های وی درخواس
یــا تعدیل هــای پیش بینی نشــده بــازار، مشــکالت یــا 
ــوارد،  ــی م ــد. در برخ ــراه دارن ــه هم ــی را ب ــه اضاف هزین
ــول  ــل قب ــل قاب ــک راه ح ــری ی ــزداده کانتین ــوی مرک الگ
نیســت، زیــرا نیازمنــد کابل کشــی یــا اتصــال بــه ســاختمان 

ــی اســت. اصل

رویکرد 2: راهکار بهتر: برون سپاری
ــی را  ــازان عموم ــکاران و یکپارچه س ــد پیمان ــما می توانی ش
ــرای  ــد اج ــر رون ــدا ب ــان ابت ــا از هم ــد. آن ه ــتخدام کنی اس
موشــکافانه  به طــور  را  آن  می کننــد،  نظــارت  پــروژه 
ارزیابــی کــرده و زیرســاختی هماهنــگ بــا ســامانه ها 

هــنـر زیــبـای
یـکپارچـه سازی
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و محصــوالت را پیاده ســازی کننــد. در بیشــتر مــوارد، 
ــرای  ــاز ب ــزات موردنی ــده و تجهی ــاده ش ــل آم ــات از قب قطع

ــد.  ــار دارن ــاختمان را در اختی ــب در س نص

ســال های  می کنــد.  پشــتیبانی  دوم  رویکــرد  از   R&M

ــزداده  ــای مراک ــه اپراتوره ــان داده ک ــوح نش ــر به وض اخی
از هرگونــه کمکــی در ارتبــاط بــا ســازمان، پرســنل، 
زیرســاخت ها و فناوری هــا قــدردان هســتند. امــروزه، 
ــد  ــترس باش ــریع تر در دس ــاده تر و س ــد س ــز بای همه چی
ــد.  ــته باش ــود داش ــزات وج ــاژوالر تجهی ــب م ــکان نص و ام
ــرایط  ــد ش ــازان واج ــه یکپارچه س ــات ب ــپاری عملی برون س
ــازی  ــرای پیاده س ــتی ب ــاب درس ــی انتخ ــکاران عموم و پیمان

زیرســاخت های محلــی در کوتاه تریــن زمــان اســت. 

ــده(  ــه ش ــای آموخت ــه )آدرس ه ــی تجرب ــع ترجیح ــا منب ب
ــه   ــاری یکپارچ ــر معم ــی ب ــای مبتن ــه مدل ه ــان داده ک نش
از  بخشــی  به عنــوان   R&M هســتند.  اعتمادتــر  قابــل 
ــی  ــن جهان ــره تامی ــک زنجی ــود، ی ــد خ ــتراتژی رش اس
متشــکل از 14 واحــد تولیــدی، شــرکت های تابعــه منطقــه ای 
مختلــف، مراکــز مــورد اعتمــاد، تامین کننــدگان و واحدهــای 
بــر  عــالوه  اســت.  کــرده  پیاده ســازی  را  لجســتیکی 
ــات  ــاژ، امکان ــته بندی و مونت ــاخت، بس ــی، س ــعه، طراح توس
ــه  ــز ارائ ــی را نی ــی محل ــتیبانی فن ــازی و پش سفارشی س

می دهــد. 
 R&M راهبــردی،  خط مشــی  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
می توانــد راه حل هــای کاملــی در ارتبــاط بــا طراحــی 
ــه  ــف ارائ ــای مختل ــزداده در اندازه ه ــاخت های مرک زیرس
دهــد. به طــوری کــه جواب گــوی پروژه هــای کوچــک 
ــای  ــل Greenfield، Brownfield، قفسه هـــ ــی مث ــا بزرگ ی
ــا  ــاز ی ــل ساخت وس ــفرد  )individual cages(، مراح منــ
ــا  ــاط ب ــی در ارتب ــد. محدودیت ــازی باش ــای نوس پروژه ه
ــوان  ــد و می ت ــه می شــوند، وجــود ندارن ــه ارائ تســهیالتی ک
مقیــاس  در  ابــری  زیرســاخت های  ارائه دهنــدگان  بــه 

کــرد.  خدمت رســانی  بین المللــی 

ــل  ــامانه های کام ــازی س ــه یکپارچه س ــروه R&M در زمین گ
زیرســاخت  مدیریــت  تــا  ســاده  اتصال دهنده هــای  از 
ــر  ــی را دارد. تاثی ــه کاف ــش و تجرب ــده، دان ــزداده پیچی مرک
ــهیالت  ــی و تس ــی داخل ــن، منبع یاب ــره تامی ــل زنجی متقاب
در مقیــاس جهانــی و کنتــرل تولیــد یکپارچــه بــر یکدیگــر، 

ــا دارد.  ــش هزینه ه ــری در کاه ــش موث نق

شامل چه چیزی می شود؟
ــال و  ــاختی R&M اتص ــای زیرس ــنتی، راه حل ه ــور س به ط
ــامل  ــع را ش ــای توزی ــا و محفظه ه ــبکه، رک ه ــی ش کابل کش
می شــود. مــوارد مذکــور، شــامل محفظه هــا، منبــع تغذیــه، 
تجهیــزات سرمایشــی و تهویــه مطبــوع، حس گرهــا و 
 net inteliPhy ،راه حــل هــای اطفــا حریــق هســتند. اکنــون
و ســامانه مســتندات دارایــی net inteliPhy بــه عنــوان یــک 
ــرای ســامانه های  ــاز ب مرکــز عملیــات مجــازی و رابط هــای ب

ــد.  ــه می کن ــات را ارائ ــی از خدم ــه کامل DCIM مجموع

تولیــدی  از خطــوط  R&M، متشــکل  مــاژوالر  ســامانه 
ــامل  ــوط، ش ــن خط ــت. ای ــت اس ــده در صنع ــناخته ش ش
ــاالی  ــاده ب ــم فوق الع ــا تراک ــوری ب ــع فیبرن ــرم توزی پلت ف
ــامانه  ــاالت QuickRelease، س Netscale، PRIME ODF، اتص

مســی Cat 8.1 و ســامانه AIM/DCIM inteliPhy اســت. 
محفظه هــا از طریــق تولیدکننــدگان برتــر مســتقر در 
ــوند  ــه می ش ــا )Tecnosteel( عرض ــیا )Durack( و اروپ آس
 R&M ــزرگ ــواده ب ــع خان ــی به جم ــه تازگ ــر دو ب ــه ه ک
ملحــق شــده اند. عــالوه بــر ایــن، Tecnosteel یــک مــاژول 
ــا در  ــی کابینت ه ــرای میزبان ــد ب ــا و قدرتمن ــه( زیب )محفظ
ــام دارد.  ــه BladeShelter ن ــرده ک ــی ک ــه معرف ــن زمین ای

از همان ابتدا درگیر شد
ــدف  ــا ه ــود ب ــه  خ ــدل یکپارچ ــود م ــال بهب R&M در ح

ــه  ــن برنام ــت. ای ــز داده اس ــی مرک ــازار رقابت ــور در ب حض
ــت: ــر اس ــات زی ــامل ملزوم ــه ش یکپارچ

- اتصال، کابل کشی
- رک ها و محفظه

)Cubes( ردیف ها و مکعب ها -
- حس گر ها، سامانه های الکتریکی

- خنک کننده، حفاظت از آتش 
- ایمنی و امنیت

ــاخت  ــت زیرس ــی و مدیری ــت دارای ــارت، مدیری - نظ
ــزداده مرک

ــی  ــت دارای ــزار DCIM inteliPhy net از R&M مدیری ــرم اف ن
ســخت افــزار IT را امــکان پذیــر مــی کنــد

سامانه های اطفای حریق inteliPhy net کنترل دسترسی و حسگرها، یکپارچگی در
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 R&M Tecnosteel کــه  می کنــد  تاییــد   ®LeFonti AWARD

زیرمجموعــه ایتالیایــی جدیــد شــرکت R&M واقــع در برونلــو )VA( در 

 LeFonti ــه ــرار دارد. کمیت ــن ق ــای نوی ــعه فناوری ه ــدم توس ــط مق خ

AWARD همزمــان بــا جایــزه ای کــه مــاه آوریــل در میــالن بــه ایــن 

ــل  ــزه به دلی ــن جای ــرد: »ای ــتفاده ک ــارت اس ــن عب ــرکت داد از ای ش

ــه راه حل هــای مرکــزداده اعطــا می شــود«.  ــوآوری و رهبــری در زمین ن

کمیتــه LeFonti AWARD® شــامل دانشــگاهیان و منتخبــان از 

حوزه هــای روزنامه نــگاری، حقــوق، تجــارت و امــور مالــی از 120 

کشــور جهــان اســت. BladeShelter در قلــب توســعه فنــاوری فعلــی 

پلت فــرم  یــک   BladeShelter دارد.  قــرار   R&M Tecnosteel

ــات  ــه امکان ــت ک ــا اس ــا و انکلوژره ــا، راهروه ــرای کابینت ه ــاژوالر ب م

ــه  ــرور( ارائ ــر )س ــای کامپیوت ــا اتاق ه ــاط ب ــادی در ارتب ــردی زی کارب

ــو و  ــان برونل ــکل از کارشناس ــگ، متش ــم هماهن ــک تی ــد. ی می کن

کارشناســان مراکــزداده  شــاغل در شــعب دیگــر، به شــکل جــدی روی 

ــتند.  ــز هس ــبز متمرک ــزداده س ــی مراک ــث طراح مبح

ــان  هــوای ســرد و  ــا هــدف تفکیــک دقیــق جری ســاخت انکلوژرهــا ب

ــک  ــز داده کم ــد مراک ــازی کارآم ــه خنک س ــه ب ــه بهین ــرم و تهوی گ

ــر  ــال کارآمدت ــی غیرفع ــای سرمایش ــن مکانیزم ه ــه ای ــد. هرچ می کن

ــی  ــه صرفه جوی ــد ک ــری دارن ــرژی کم ت ــرف ان ــزداده مص ــند، مراک باش

در هزینه هــا را بــه همــراه دارد. بــه ایــن ترتیــب، پروفیل هــای 

ــازی  ــری در پیاده س ــش موث ــوا نق ــای ه ــا و کانال ه ــده، پنل ه پیچی

ــد.  ــبز دارن ــزداده س مراک

ــوای  ــردش ه ــن گ ــی در تضمی ــش مهم ــا نق ــای در کابینت ه توری ه

خنک کننــده دارنــد. به همیــن دلیــل اســت کــه توری هــای در 

ــوا  ــان ه ــرای جری ــی ب ــزان ٪82 دارای منفذهای BladeShelter به می

ــه شــکل قابــل توجهــی فراتــر از اســتانداردهای رایــج  هســتند کــه ب

ــودن و  ــاژوالر ب ــرژی، م ــرف ان ــی در مص ــر صرفه جوی ــالوه ب ــت. ع اس

ــول در  ــعه محص ــی توس ــن اصل ــی، دو رک ــان عملیات ــت اطمین قابلی

Tecnosteel هســتند. 

بیشــتری  فناوری هــای  بــه  BladeShelter مجهــز  انکلوژرهــای 

ــدن  ــته ش ــق بس ــی از طری ــرل دسترس ــامانه کنت ــک س ــتند. ی هس

خــودکار درهــای کشــویی و ماژول هــای ســقف پلــی کربنــات شــفاف، 

ــای  ــتقیم چراغ ه ــور غیرمس ــد. ن ــق می کنن ــا را عای ــن انکلوژره ای

ــا  ــای راهروه ــنی فض ــث روش ــقف ها، باع ــده در س ــه ش LED تعبی

می شــود. 

کلیدهــای ســولنویید می تواننــد ماژول هــای ســقف را در صــورت 

هشــدار حریــق بــاز کننــد تــا دود از دســتگاه خــارج شــود. دمپرهــای 

ــده  ــرل ش ــورت کنت ــد به ص ــازه می دهن ــا اج ــه ماژول ه ــار گاز ب فش

ــیب  ــوزی آس ــورت آتش س ــا در ص ــد ت ــت کنن ــن حرک ــمت پایی به س

ــود. ــین ها وارد نش ــه تکنس ــه ای ب ــا صدم ی

ــکات ایمنــی از همــان مرحلــه ساخت وســاز مــورد توجــه قــرار دارد.  ن

از پروفیل هــای عمــودی   BladeShelter چارچوب هــای رک هــای 

ــاختار  ــده اند. س ــاخته ش ــاال س ــت ب ــا مقاوم ــای ب ــه و فوالده هفت گان

ــد و  ــی دارن ــت باالی ــه مقاوم ــش و زلزل ــر پیچ ــا در براب ــن کابینت ه ای

موفــق بــه دریافــت گواهی نامــه ســامانه های ســاخت تجهیــزات شــبکه 

 )Network Equipment-Building System( ســرنام    NEBS  4

شــده اند. 

سامانه ماژوالر بزرگ 
خنک کننــده    ســامانه های  شــامل   BladeShelter تولیــد  خــط 

ردیفــی و ماژول هــای مقیاس پذیــر Blade Cool اســت کــه بــا 
ــو وات  ــزان 42 کیل ــا می ــاال ت ــی ب ــای گرمای ــکل باره ــل مش ــدف ح ه

شــده اند. پیکربنــدی 

عــالوه بــر ایــن، ســامانه مــاژوالر BladeShelter شــامل  PDUهــای 
ــت،  ــد امنی ــرای رص ــی ب ــی و حس گرهای ــته های نظارت ــمند و بس هوش
جریــان هــوای داخلــی، نظــارت بــر فضــا، محافظــت در برابــر آتــش و 
ــر الگــوی  ــرق مبتنــی ب مدیریــت زیرســاخت اســت. فرآینــد توزیــع ب

ــای  ــت راه حل ه ــی و مدیری ــای کابل کش ــراه راهنم Top-of-rack به هم

ــه  ــه ب ــا توج ــت. R&M Tecnosteel ب ــاخت اس ــی زیرس کابل کش
تقاضــای کســب وکارها، مکانیزم هــای کنتــرل هــوا، ســامانه های 

گاز  خاموش کننده هــای  و   UPS ســامانه های  امنیتــی،  و  حفاظتــی 
ــی  ــاخت و طراح ــد س ــت. فرآین ــرار داده اس ــود ق ــوالت خ را در محص

ــتانداردهای  ــا اس ــق ب ــبکه منطب ــای ش BladeShelter و پلت فرم ه

ــد  ــا فرآین ــود دارد ت ــکان وج ــن ام ــن، ای ــتند. همچنی R&M هس
اولیــه  مراحــل  در  را  توزیع کننده هــا  و  ضــروری  کابل کشــی های 
ــای  ــی از جنبه ه ــه یک ــرد ک ــب ک ــم ترکی ــا ه ــزی ب ــد برنامه ری فرآین
مهــم معمــاری یکپارچــه  هســتند. تیــم مهندســی و طراحــی مســتقر 
ــی را  ــاختی نوین ــای زیرس ــاله، راه حل ه ــابقه 20 س ــا س ــو ب در برونل

ــی از  ــه یک ــه ب ــد. به طوری ک ــان آورده ان ــه ارمغ ــروه R&M ب ــرای گ ب

ــزداده  ــای مراک ــه راه حل ه ــد R&M در زمین ــد جدی ــورد تایی ــز م مراک

و شــبکه های محلــی،  رک هــا، انکلوژرهــا، تهویــه مطبــوع، PDUهــا و 

ــل شــده اســت. ــا تبدی UPSه

 BladeShelter محفظه

خنک کننده تیغه ای برای بارهای حرارتی از 4 تا 42 کیلو وات  خنک کننده در ردیف
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پروژه شبکه محلی مخصوص کسب  وکارها 
ــور  ــوان به ط ــاختی را می ت ــتمی و زیرس ــای سیس راه حل ه

ــرد.  ــازی ک ــی پیاده س ــچ زحمت ــدون هی ــدار و ب پای

مرحلــه  در  حتــی  طراحی-ســاخت:  رویکــرد  مزایــای 
ــه  ــه هم ــه چگون ــود ک ــخص می ش ــه، مش ــزی اولی برنامه ری
ــد  ــرار بگیرن ــم ق ــار ه ــد در کن ــا بای ــزات و راه حل ه تجهی
ــه  ــد. موسس ــرار کنن ــاط برق ــر ارتب ــا یکدیگ ــه ب و در ادام
پژوهشــی IDG Research در ایــن ارتبــاط می گویــد: 
مولفه هــای  تمــام  امــن  یکپارچه ســازی  »فرآینــد 
اولویت هــای  فهرســت  صــدر  در  فیزیکــی  زیرســاخت 
75 درصــد مدیــران مراکــزداده در هنــگام طراحــی و 
ــرار  ــعه ق ــا توس ــاز ی ــای ساخت وس ــازی پروژه ه پیاده س

دارد«.

و  معمــاران  برنامه ریــزان،  فــوق،  الگــوی  مبنــای  بــر 
متخصصــان می تواننــد در مراحــل اولیــه طراحــی بــر 
ــانی  ــرا درک یکس ــد، زی ــه کنن ــرات غلب ــا و مخاط چالش ه
ــالوه  ــت. ع ــد داش ــتری خواهن ــت مش ــا و وضعی از تحلیل ه
ــرات  ــال تغیی ــر اعم ــی ب ــت های مبن ــن، درخواس ــر ای ب
را می تــوان بــدون چالــش دریافــت و اجرایــی کــرد. 
ــود  ــر می ش ــل کم ت ــی در مح ــه هماهنگ ــاز ب ــن، نی همچنی
ــرر  ــان مق ــکل و در زم ــدون مش ــاز ب ــد ساخت وس و فرآین

انجــام می شــود. 

 soft( نــرم  قــدرت  مفهــوم  مبنــای  بــر  الگــو  ایــن 
دادن  ارجحیــت  به معنــای  کــه  می کنــد  کار   )power
ــامل  ــدل ش ــن م ــت. ای ــتریان اس ــت های مش ــه درخواس ب
بیــش از 20 نــوع ســرویس مختلــف اســت: مشــاوره و 
تعهــد، مهندســی بیــن رشــته ای، CAD و مدل ســازی 
اطالعــات ســاختمان، استانداردســازی ویــژه مشــتری، 
مدیریــت پــروژه، مونتــاژ و نگهــداری، پشــتیبانی یکپارچــه، 
مستندســازی، اندازه گیــری و پذیــرش، توســعه برنامــه، 
ضمانت هــای  کیفیــت،  تضمیــن  گواهی نامــه،  صــدور 

بلندمــدت، انبــارداری و تــدارکات اســت.

مزیــت مهــم دیگــر اشــتراک دانــش اســت. R&M پرســنل 
متخصصــی کــه قــرار اســت بــرای شــرکای پــروژه و 
ــد.  ــوزش می ده ــد را آم ــزداده کار کنن ــدگان مرک ارائه دهن
ــذار در  ــای تاثیرگ ــی گروه ه ــی، تمام ــه آموزش ــن برنام ای
ــای  ــود. فیلم ه ــامل می ش ــاژ را ش ــول و مونت ــی محص طراح
ــال  ــدف انتق ــا ه ــا ب ــن و وبیناره ــناد آن الی ــی، اس توضیح
ــوق  ــرد ف ــد. رویک ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــش م دان
اســاس ضمانت هــای طوالنی مــدت را شــکل می دهــد.

نگاه به آینده
ــر از  ــری فرات ــای تفک ــه معن ــازی ب ــرای R&M، یکپارچه س ب
ــرای تجهیــزات  زیرســاخت هایی اســت کــه به طــور خــاص ب
ــاص  ــفید( اختص ــای س ــات )فض ــاوری اطالع ــاختی فن زیرس
داده می شــوند. اتاق هــای اتصــال بیــن مراکــزداده  بــا 
ــعه  ــده آل توس ــرایط ای ــد در ش ــدار بای ــال پای ــت اتص قابلی
پیــدا کننــد. همیــن مســاله در ارتبــاط بــا فضــای خاکســتری 
بــا تهویــه مطبــوع، محافظــت در برابــر آتــش، منابــع تامیــن 
ــد.  ــدق می کن ــر ص ــوارد دیگ ــی و م ــرل دسترس ــرق، کنت ب
ــده  ــه آین ــگاه ب ــایه ن ــرش در س ــن نگ ــه ای ــت یابی ب دس
تحقــق پیــدا می کننــد. امــروزه، هــر فــردی کــه مســئولیت 
ــتریان  ــا مش ــد ب ــده دارد، بای ــر عه ــزداده را ب ــز مراک تجهی
ــه  ــر ب ــت دیگ ــد وق ــا چن ــد ت ــد و بگوی ــادق باش ــود ص خ
شــبکه های 400 و 800 گیــگ مهاجــرت خواهنــد کــرد. 
ــر  ــاخت های مقیاس پذی ــد زیرس ــل، نیازمن ــن دلی ــه همی ب

ــا داشــته باشــند.  ــه قابلیــت ارتق هســتند ک
ــرای کابل کشــی فشــرده  ــدات الزم ب ــان دیگــر، تمهی ــه بی ب
 R&M بگیرنــد.  نظــر  در  را  مــوازی  نــوری  کابل هــای 
ــا  ــوزه ب ــن ح ــی ای ــگامان قدیم ــی از پیش ــوان یک به عن
ــاخت های  ــن زیرس ــه چنی ــد ک ــه، می دان ــه تجرب ــد ده چن
ــوند. در  ــی ش ــد طراح ــه بای ــده چگون ــر آین ــاوم در براب مق
خــارج از مرکــزداده و ســاختمان های تابعــه، اپراتورهــا 
ــا،  ــرای پردیس ه ــر ب ــد و قوی ت ــاخت های جدی ــه زیرس ب
 ،5G ــه ــال ب ــا اتص ــرزی ی ــزداده م ــی، مراک ــاالت داخل اتص
ــت.  ــد داش ــاز خواهن ــبکه نی ــدگان ش ــت و ارائه دهن اینترن

مثــل  بــاز  فضــای  ســامانه های   R&M مجموعــه 
اتصــاالت  و  اســپالیس  انکلــوژر  کابــل،  توزیع کننــده 
ــا  ــق ب ــه منطب ــد ک ــه می ده ــد آب را ارائ ــاختمانی ض س
ــت.  ــی اس ــبکه های مخابرات ــرای ش ــده ب ــات ش ــه اثب برنام
ــازی  ــورد خودکارس ــد در م ــی واح ــرویس های منبع یاب س

ســاختمان نیــز ارائــه می شــود. 

ــاختمانی  ــات س ــای و خدم ــر، وای ف ــرای دفات ــبکه هایی ب ش
 R&M در مراکــزداده را می تــوان بــا طــرح پیشــنهادی
کانکتورهــای  مثــل  نوآوری هایــی  کــرد.  ایجــاد   LAN
 SPE بــا کارایــی بــاال و ســامانه های PoE ســازگار بــا
نوآورانــه R&M در زمینــه راه حل هــای دیجیتــال، راه را 
ــاختمان  ــا )IoT( و س ــت چیزه ــر اینترن ــرش بهت ــرای پذی ب

هوشــمند همــوار می کنــد.
قدم های بعدی

 R&M باشــند  داشــته  انتظــار  می تواننــد  مشــتریان 
ــت.  ــد داش ــر خواه ــیر ب ــن مس ــتری در ای ــای بیش گام ه
ــه، در  ــن زمین ــال در ای ــز فع ــد و مراک ــای تولی ظرفیت ه
ــه،  ــتند. به طوری ک ــترش هس ــال گس ــان در ح ــر جه سراس
ــه  ــد ب ــت تولی ــن و مدیری ــره تامی ــدگان، زنجی تامین کنن
ــرد  ــد. رویک ــه می دهن ــازی ادام ــازی و خودکارس شبکه س
ــکل  ــه ش ــتریان ب ــای مش ــد، پروژه ه ــازه می ده ــوق اج ف
ــا  ــی در هزینه ه ــا صرفه جوی ــدت و ب ــاه م ــی، در کوت محل

ــند.  ــام برس ــه اتم ب

زمینــه  در  جدیــدی  ایده هــای  روی  توســعه دهندگان 
کابل کشــی بــا چگالــی یــا ظرفیــت بــاال و مــاژوالر 
کــردن زیرســاخت ها در حــال کار هســتند. راه حل هــای 
ــه )Edge( و  ــزداده لب ــرای مراک ــداوم ب ــور م ــد به ط جدی
ــلولی  ــات س ــازی خدم ــرای یکپارچه س ــرد )Micro( و ب خ
ــت  ــه حرک ــداوم ب ــور م ــود. R&M به ط ــه می ش 5G ارائ
خــود بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک یکپارچه کننــده 
راه حل هــای  بین المللــی  ارائه دهنــده  و  اعتمــاد  قابــل 

زیرســاختی مراکــزداده یکپارچــه ادامــه می دهــد.

ــد  ــه می کن ــه R&M Tecnosteel ارائ ــی ک خدمات
ــر اســت: ــه شــرح زی ب
- برنامه ریزی پروژه، مشاوره

- ارائه نقشه ها و برنامه ریزی مکانی
- پردازش ها، دموها

- مهندسی، سفارشی سازی
- تهویه مطبوع، برنامه ریزی برای تامین برق

- بهینه سازی مصرف
- انتخاب سفارشی

- مونتاژ، پشتیبانی پروژه
- آزمون، پذیرش ساخت

ــه  ــاختی یکپارچ ــای زیرس ــروه R&M راه حل ه گ
ــد:  ــد می کن ــعه و تولی ــر توس ــوارد زی ــرای م را ب

- هایپراسکیل و هم مکانی
- مراکزداده سازمانی

- ورودی ساختمان ها، اتاق های اتصال بین مراکزداده
- مراکز لبه

- پردیس و اتصال متقابل مراکزداده
- ارائه دهندگان شبکه تبادل اینترنت

ــتفاده از  ــا اس ــتری ب ــژه مش ــز داده وی ــزی مرک ــه ری برنام
ــازی ها ــبیه س ــا و ش رندره

»راه حل های کامل از یک منبع واحد برای داده ها 
زیرساخت های مرکز در هر اندازه اکنون با منبع 

ترجیحی امکان پذیر است.«
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ــال  ــل س ــاخت، در اوای ــزی و س ــال برنامه ری ــس از ده س پ
ــی   ــتان کانتون ــن بیمارس ــد جایگزی ــاختمان جدی 2022 س
ــرداری رســید. دریافــت  ــه بهره ب ــور )KSW( شــد و ب وینترت
در   Minergie-P-Eco گواهی نامــه  و  معمــاری  جایــزه 
ــن  ــه ای ــدار ب ــاختمان پای ــک س ــی ی ــا طراح ــاط ب ارتب
واقعیــت اشــاره دارد کــه مجموعــه ای شایســته الگوبــرداری 
ــه ای  ــت منطق ــای بهداش ــا مراقبت ه ــاط ب ــد در ارتب و تقلی
ــتان  ــانی  بیمارس ــوزه خدمات رس ــت. ح ــده اس ــیس ش تاس
ــن بیمارســتان  KSW پیوســته در حــال گســترش اســت. ای
ــور  ــزرگ کش ــتان ب ــی از ده بیمارس ــر یک ــال حاض در ح

ــت. ــوییس( اس )س
ــد: »در  ــی می کن ــل پیش بین ــل عام ــدر، مدیرعام ــف زن رول
ــن  ــر در ای ــزار نف ــش از 100000 ه ــده، بی ــال آین ــل س چه
ــون  ــک میلی ــش از ی ــد و بی ــد ش ــد خواهن ــتان متول بیمارس
ــد. در  ــپری کنن ــتان س ــن بیمارس ــود را در ای ــان خ ــر زم نف
ــه لطــف  ایــن مــدت کــه انتظــار مــی رود ایــن ســاختمان ب
زیرســاخت هایی  و  کنــد«  کار  پیشــرفته  فناوری هــای 
ــد از  ــند و بتوانن ــته باش ــی داش ــاد باالی ــت اعتم ــا قابلی ب
ــکی  ــول پزش ــال تح ــای در ح ــدی فناوری ه ــل های بع نس

ــد.  ــتیبانی کنن پش

آزمون بردباری 
مدیــران پــروژه اداره کانتــون و بیمارســتان KSW بــا 
ــه  ــف غلب ــع مختل ــر موان ــتند ب ــی توانس ــاری خاص بردب
ــه  ــه مرحل ــه ب ــورت مرحل ــه ص ــد ب ــروژه بای ــن پ ــد. ای کنن
ــه  ــود یکپارچ ــه موج ــا مجموع ــد و ب ــرا در می آم ــه اج ب
ــری  ــای ظاه ــا نم ــد ب ــه جدی ــاختمان 13 طبق ــد. س می ش
خــاص ســنگ تراورتــن جایگزیــن ســاختمان بلندمرتبــه ای 
ــه  ــت. در مرحل ــده اس ــاله دارد، ش ــت 55 س ــه قدم ــد ک ش
ــکی  ــای پزش ــه دنی ــدی ب ــای جدی ــزی، فناوری ه برنامه ری
ــروژه  ــا پ ــت ب ــه می بایس ــدند ک ــازی وارد ش و ساختمان س

ــدند. ــه می ش ــوق یکپارچ ف

ــاختمان  ــا س ــاخته اند ت ــم س ــکان را فراه ــن ام ــه ای ــزی خردمندان ــر و برنامه ری ــال ها صب ــتوانه س ــه پش ــاری ب ــی و معم ــرفته فن ــای پیش راه حل ه
ــل آورد.  ــروژه به عم ــن پ ــی  از ای ــتیبانی جامع ــه R&M پش ــاختمانی ک ــود. س ــاخته ش ــور س ــز وینترت ــدی در مرک ــتان جدی بیمارس

کار ساخت وســاز بــه دلیــل همه گیــری کوویــد 19 بــا 
ــه  ــئول، ب ــای مس ــال، تیم ه ــا این ح ــود. ب ــراه ب ــه ای هم وقف
ــان  ــخ، در زم ــب  Melcom AG از زوری ــریک نص ــژه ش وی
ــد. تهیــه اجنــاس مطمئــن،  مقــرر کابل کشــی را انجــام دادن
ــل از  ــدگان قب ــط توزیع کنن ــات توس ــع ملزوم ــل به موق تحوی
پایــان کار و ارزیابــی خدمــات بــرای R&M اهمیــت ویــژه ای 
داشــت. جاســمین لونیــک، مدیــر ارشــد پــروژه در شــرکت 
 R&M ــه ــال ب ــتیم کام ــا توانس ــد: »م Melcom AG می گوی

تکیــه کنیــم«.

دیجیتالی شدن
ــد:  ــاوری KSW می گوی ــد فن ــر ارش ــز، مدی ــاندر نل الکس
ــتم  ــاور هس ــن ب ــر ای ــن ب ــت. م ــال اس ــده، دیجیت »آین
ــد.   ــاده تر می کن ــا را س ــی م ــدن زندگ ــی ش ــه دیجیتال ک
به عنــوان مثــال، بیمــاران می تواننــد به جــای بردبــاری 
ــت  ــی ثب ــکل دیجیتال ــه ش ــار، ب ــرای انتظ ــدت ب ــی م طوالن

ــد«. ــام کنن ن

 CIO of the KSW
Source: Video KSW

KSW حقایقی در مورد ساختمان جدید
– 6 اتاق عمل، 1 اتاق عمل ترکیبی 

– 95 اتاق درمان
– 213 اتاق بیمار چند تخته و تک نفره

– مساحت خالص قابل استفاده 33800 هزار متر مربع
– سرمایه گذاری به مبلغ 350 میلیون فرانک سوییس

– معماران:
 ARGE RA-B Architekten، Rapp
Architekten AG and Butscher و 

Architekten AG, Base

:KSW
بیامرستانی با چشم اندازی زیبا
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ــر  ــری آینده نگ ــا ظاه ــدی( ب ــی )هیبری ــل ترکیب ــاق عم ات
بــا روبات هــا، مانیتورهــا و تکنیک هــای تصویربــرداری 
ــریع،  ــای س ــام عمل ه ــق، انج ــدی دقی ــه بع ــی س دیجیتال
ــای  ــد. پنجره ه ــد می ده ــر را نوی ــی و ایمن ت ــم تهاجم ک
ســایه انداز خــودکار در 213 اتــاق مخصــوص بیمــاران تهویــه 
ــه  ــوری ک ــه ط ــت. ب ــرده اس ــاد ک ــبی را ایج ــوع مناس مطب
ــف  ــه از ک ــی ک ــق پنجره های ــود از طری ــتر خ ــاران از بس بیم
ــره ای از  ــه منظ ــد ب ــتند می توانن ــترده هس ــقف گس ــا س ت

ــد.  ــا  بنگرن ــهر و کوه ه ش

متقاعد ساختن
ــیر  ــد مس ــری قاعده من ــرای پی گی ــه ب ــم خردمندان تصمی
ــکی و  ــاوری پزش ــازی در فن ــدن و خودکارس ــی ش دیجیتال
ــاختارمند  ــی س ــر از کابل کش ــزی فرات ــه چی ــاختمانی ب س
ــر فنــاوری شــبکه  ــر جامپــن، مدی عــادی نیــاز داشــت. ورن

ــدا  ــان ابت ــبکه از هم ــد: »ش ــاره می گوی ــن ب KSW در ای
ــزان  ــل، برنامه ری ــن دلی ــه همی ــود و ب ــی ب ــوع مهم موض
بــر  تمرکــز  بــا  را  جدیــد  ســاختمان  کل  متخصــص، 
کابل کشــی ســاختند«. بــا ایــن حــال، او ابتــدا مجبــور شــد، 
ــی و  ــان بین الملل ــی از متخصص ــل گروه ــادی مث ــراد زی اف
ــد.  ــد کن ــتانی را متقاع ــای بیمارس ــاور R&M در پروژه ه مش
توزیــع،  اتاق هــای  برنامه ریــزی  موضــوع  به ویــژه، 
ــرای  ــد ب ــد بای ــاق جدی ــود. 46 ات ــی ب ــاله بزرگ ــود مس خ
ــکل  ــه ش ــبکه ب ــات و ش ــده فناوری اطالع ــل های آین نس
رزرو آمــاده می شــدند. ورنــر جامپــن از تجربــه خــود 
بســیار  برنامه ریــزی  بیمارســتان ها،  »در  می گویــد: 
بلندمــدت ضــروری اســت، در نهایــت تمــام تالش هــا بــرای 
ــوری  ــدند، به ط ــد ش ــع تایی ــه داد و مناب ــازی نتیج متقاعدس
ــد«.  ــرار گرفتن ــر ق ــت تاثی ــز تح ــای R&M نی ــه راه حل ه ک
تیــم مدیریــت پــروژه از ابتــدا تصمیــم گرفتنــد کــه عمدتــا 
ســامانه های   بــر  عــالوه   R&M شــبکه  راه حل هــای  از 
خودکارســازی  بخش هــای  بــا  ارتبــاط  در    KNXBUS
ــن همــکاری از ســال ها قبــل  ــد. ای ســاختمان اســتفاده کنن
برقــرار بــوده اســت. ورنــر جامپــن، مدیــر فنــاوری شــبکه، 
ــا  ــکاری ب ــرای هم ــا ب ــور: »م ــال وینترت ــتان کانتون بیمارس
ــتیم.« ــل هس ــادی قائ R&M و René Wunderli ارزش زی

راهنمای مفید
معیارهــای نصــب و راه انــدازی روان شــبکه ها شــامل کتابچــه 
ــود.  ــتان KSW ب ــرای بیمارس ــی R&M ب ــای اختصاص راهنم
ــر  ــکاری ورن ــا هم ــط R&M ب ــده توس ــد ش ــتندات تولی مس
 KSW ــتفاده در ــورد اس ــی م ــای کابل کش ــن، مولفه ه جامپ
ــواد  ــفارش م ــد س ــه فرآین ــوری ک ــد، به ط ــخص کردن را مش
راهنمــا،  شــد.  ســاده تر  نصــب  بــرای  برنامه ریــزی  و 
کابل کشــی در کابینت هــای شــبکه، سیم کشــی مــاژول 
و  پورت هــا  برچســب گذاری  قــرارداد  و   Cat 6A EL
ــتورالعمل هایی  ــن، دس ــد. همچنی ــف می کن ــا را تعری لینک ه
ــای  ــوان مبن ــه عن ــتاندارد ب ــای اس ــرای اندازه گیری  ه را ب
ــد. ــف می کن ــامانه R&M توصی ــدت س ــای بلندم ضمانت ه

R&M دالیل انتخاب
- رویکرد سیستمی خاص به پروژه

- ارائه راه حل های کاربرد-گرا
- توانایی پیاده سازی ستون فقرات اضافی فیبرنوری

نصب و راه اندازی
- کیفیت باال، 25 سال گارانتی سامانه ها

- پشتیبانی شخصی برای سال ها
- شایستگی، قابلیت اطمینان

- خدمات، راهنمای کاربری
- نزدیکی، تدارکات، شفافیت

سمت چپ: ورنر جامپن، رییس فناوری شبکه، KSW. سمت 
راست: رنه واندرلی، آر اند ام سوییس

حدود 1000 کیلومتر کابل برق برای ساختمان جدید کشیده شد

برنامه های کاربردی پشتیبانی شده
- کابل کشی ساختاریافته )سامانه های کابل کشی ارتباطات( 

 ،)ICT/LAN( برای شبکه محلی/ فناوری اطالعات و ارتباطات
)WLAN( مرکزداده، 6000 پایانه، 1800 لپ تاپ، شبکه گسترده

- شبکه سازی انفورماتیک پزشکی، سالن های عمل، اتاق بیماران، 
مدیریت، روبات های تحویل دهنده دارو

- یکپارچه سازی شبکه گسترده، خودکارسازی ساختمان، نظارت، 
مرکز امنیتی، فناورانه محور بودن ساختمان، سامانه های اطالعاتی 

)صفحه نمایش(، تلویزیون

KSW برای R&M راه حل
 )ICT( ساخت شبکه های فناوری اطالعات و ارتباطات -

R&Mfreenet مبتنی بر
- سامانه ایمن برای کانکتورها

)PoE( انتقال انرژی برق بر بستر اترنت –
– R&M SafeLine، عایق های شبکه پزشکی

خدمات:
- پشتیبانی با طراحی، برنامه ریزی، ساخت وساز

– راهنمای کابل کشی زیرساخت 
 ،)splicing( اتصال ،)Pre-termination( سربندی شده -

)measuring( اندازه گیری
– 25 سال گارانتی

»ما برای همکاری با R&M و René Wunderli ارزش زیادی 
 قائل هستیم.«

ورنر جامپن، رییس فناوری شبکه، بیمارستان کانتونال وینترتور
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کانکتورهای مینیاتوری شبکه های 800 گیگابیتی 

)+800G(
ــا  ــد CS، SN و MDC را ب ــوری جدی ــای مینیات ــند، کانکتوره ــا باش ــه از فض ــتفاده بهین ــه اس ــادر ب ــز داده ق ــدگان مراک ــه ارائه دهن ــرای این ک R&M ب

پلتفرم هــای توزیــع فیبــر نــوری Netscale 72 و Netscale 48 یکپارچــه می کنــد. رویکــردی کــه تراکــم بســته بندی آن هــا را 30 درصــد افزایــش 

ــد.  ــتر از SN و MDC می کن ــر بیش ــه براب ــا را س ــی آن ه ــد و حت می ده

نیــاز بــه پهنــای بانــد در حــال رشــد و رو بــه  افزایــش اســت. 
ــد  ــای کاری مانن ــترده ای از حوزه ه ــف گس ــه طی ــه ب ــا توج ب
کار از خانــه، خدمــات پخــش، برنامه هــای هــوش مصنوعــی، 
ــکی  ــن، پزش ــاد، همچنی ــا پهپ ــی ب ــی های ویدیوی بازرس
از راه دور و شــبکه های پردیــس 5G تنهــا فناوری هــای 
ــای  ــه پهن ــده ب ــه در آین ــتند ک ــزرگ نیس ــر ب مقیاس پذی
ــت  ــبکه های 400G )اترن ــد. ش ــاز دارن ــتری نی ــد بیش بان
ــت  ــود را تثبی ــگاه خ ــر جای ــال حاض ــی( در ح 400 گیگابیت
کــرده اســت، چیــزی کــه در OFC 2022 ســن دیگــو مــورد 
 800G ــبکه های ــال، ش ــن ح ــا ای ــت. ب ــرار گرف ــه ق توج
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــدود م ــکل مح ــه ش ــر ب ــال حاض در ح
 ،400G می گیــرد. عــالوه بــر فرســتنده و گیرنده هــای
گیرنده هــای  قبــل فرســتنده  از  از غرفــه داران  برخــی 
800G را بــا خــود بــه همــراه داشــتند. بــا توجــه بــه رشــد 
ــی کــه مراکــزداده امــروزی و آینــده  ســریع حجــم داده های
بایــد پــردازش و ذخیــره کننــد و بــه دلیــل فضــای محــدود 
موجــود، هزینه هــا فشــار زیــادی وارد می کننــد کــه 
ــا  ــن فض ــا در محدودتری ــم پورت ه ــوند تراک ــث می ش باع

ــود.  ــل ش ــی تبدی ــرورت مهم ــه ض ب

VSFF - کانکتورهای بسیار کوچک
ــته  ــی داش ــداری باالی ــد پای ــا بای ــن راه حل ه ــون ای اکن
باشــند و بــه گونــه ای سیم کشــی شــوند کــه فضــای 
ارزشــمند را بیــش از انــدازه اشــغال نکننــد. همچنیــن، ایــن 
ــان  ــل اطمین ــاط قاب ــراری ارتب ــور برق ــه منظ ــا ب کانکتوره

ــند.  ــوی باش ــتحکم و ق ــد مس بای

)فیبرهــای   MPO/MTP® و   LC Duplex کانکتورهــای 
ــرخ  ــه ن ــتند ک ــده ای هس ــناخته ش ــای ش 24/12( کانکتور ه
ــرای  ــد. ب ــه می دهن ــت را  ارائ ــال 10، 40 و 100 گیگابی انتق
 400G، ــا ــال داده ه ــر انتق ــای باالت ــه نرخ ه ــتیابی ب دس
ــده  ــه ش ــتری اضاف ــای بیش ــر، plug faceه 800G و باالت
کــه شــامل طراحــی جدیــد MPT-16 و کانکتورهــای 
 VSFF ــه در کالس ــود ک ــوری SN، CS و MDC می ش مینیات
)قالــب بســیار کوچــک( قــرار دارنــد. آن هــا تــا ســه برابــر 
ــرول و  ــر ف ــی ب ــی مبتن ــته بندی را در کابل کش ــی بس چگال
ــور  ــای نواری مح ــتر را در راه حل ه ــم بیش ــد تراک 30 درص
)ribbon-based( یــا همــان کابل هــای نــواری ارائــه 

می دهنــد. 

ــورد  ــر م ــم باالت ــل تراک ــا به دلی ــای VSFF تنه کانکتوره
ــن  ــه باالتری ــت یابی ب ــه دس ــد، چرا ک ــرار ندارن ــه ق توج
ــه  ــخ گویی ب ــور پاس ــه منظ ــری را ب ــطح از مقیاس پذی س
ــرد  ــد، کارب ــه می دهن ــد ارائ ــد و رو به رش ــای جدی نیازه
ــول  ــورد قب ــا م ــرد آن ه ــد، عملک ــاده ای دارن ــب س و نص
کارشناســان اســت و کارایــی نــوری بهینــه ای ارائــه 

. هنــد می د

800G OSFP کاربردهای چند حالته
G-SR8800: راهــکاری در زمینــه دســت یابی به نــرخ 
ــه  ــر ثانی ــت ب ــرعت 800 گیگابی ــا س ــا ب ــال داده ه انتق
ــل  ــی کام ــال 100 گیگابیت ــال انتق ــت کان ــق هش از طری
 PAM4 کدگــذاری  بــا  )خطــوط(  مــوازی  دوبلکــس 
8x100G=800G(( و پشــتیبانی از مســافت 100 متــر و بــا 

OM5 حداکثــر 150 متــر را ارائــه می دهــد.
 MPO/MTP® 16 APC اتصــاالت ممکــن: چنــد حالتــه
 OCTO،4 x  4+Dual MM MPO/MTP® 4 یــا   8°
 SN یــا Multimode OM5 / OM5 MDC Duplex
Multimode OM5 / OM5 SN Duplex دور از انتظــار 

نیســت.  
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 800 شــبکه های  خدمــت  در  مینیاتــوری  کانکتورهــای 
گیگابیتــی 

ــد  ــز داده بتوانن ــدگان مراک ــه ارائه دهن ــرای این ک R&M ب
ــد،  ــتفاده کنن ــدی اس ــکل کارآم ــه ش ــمند ب ــای ارزش از فض
را   MDC و   CS، SN جدیــد  مینیاتــوری  کانکتورهــای 
 Netscale 72 فیبرنــوری  توزیــع  پلت فرم هــای  بــا 
و Netscale 48 یکپارچــه کــرده اســت کــه تراکــم 
ــر  بســته بندی آن هــا را ٪30 افزایــش داده و حتــی ســه براب
بیشــتر از SN و MDC کرده انــد. بنابرایــن، اپراتورهــای 
ــات  ــر و عملی ــه عم ــای چرخ ــد هزینه ه ــزداده می توانن مرک

ــد.  ــش دهن ــود را کاه خ
R&M کانکتورهــای مینیاتــوری را یکپارچــه 

می کنــد
ــی  ــا چگال ــده ب ــای توزیع کنن ــینی ها و ماژول ه ــون، س اکن
ــای  ــا کانکتوره ــراه ب ــد هم ــاالی Netscale 72 می توانن ب
ــده  ــن رو، توزیع کنن CS، SN و MTP-16 نصــب شــوند. از ای
ــی  ــود دسترس ــته بندی در کالس خ ــم بس ــن تراک ــه باالتری ب
MTP- و SN، MDC ــای ــواع کانکتوره ــن، ان دارد. همچنی

مدیــای  توزیع کننــده  ماژول هــای  و  ســینی ها  در   16
ترکیبــی Netscale 48 قابــل اســتفاده هســتند. بــه 
ــرد  ــه ف ــر ب ــته بندی منحص ــی بس ــر، چگال ــان دقیق ت بی
 RJ45 ــای ــرم از کانکتوره ــک پلت ف ــال روی ی ــاوری اتص فن
ــای  ــا کانکتوره ــه ت ــد حالت ــه و چن ــک حالت ــوری ت و فیبرن

ــاژول  ــن م ــه ای ــی ک ــت. مزیت ــترس اس ــوری در دس مینیات
ــه  ــخ گویی ب ــی پاس ــه توانای ــت ک ــن اس ــرده دارد ای فش
ــژه  ــزداده و به وی ــده مراک ــی و آین ــای فعل ــام چالش ه تم

برنامه هــای لبــه را دارد. 
اعضــای خانــواده Netscale کــه شــامل 48 و 72 می شــوند، 
ــر  ــازه 100 مت ــی R&M، در ب ــامانه کابل کش ــا س ــراه ب هم
ــاالی  ــم ب ــود تراک ــا وج ــد. ب ــی دارن ــل قبول ــرد قاب عملک
پورت هــا، تکنســین های شــبکه می تواننــد پچ  کوردهــا 
را بــه کانکتورهــای CS، SN و MDC متصــل کــرده یــا 
ــا  ــه آن ه ــال جداگان ــکان اتص ــن، ام ــد. همچنی ــدا کنن ج
نیــز وجــود دارد. گیره هــای )آســتین های( بلنــد دفــع 
ــن  ــا را تضمی ــق آن ه ــرل دقی ــا کنت ــزش ب ــد لغ ــار و ض فش
 R&M ،ــب ــان نص ــی در زم ــور صرفه جوی ــد. به منظ می کنن
ماژول هــای Netscale 72 و Netscale 48 را بــه شــکل از 
پیــش آمــاده شــده )ســربندی شــده( طراحــی کــرده اســت. 

800G OSFP کاربردهای تک حالته
اســتاندارد 800GBASE-R یــک الیــه اصلــی بــرای شــبکه های 
 106.25G ــود ــوط موج ــد. خط ــف می کن ــی تعری 800 گیگابیت
ــای  ــی زیربن ــت 400 گیگابیت ــای اترن ــده در کاربرده ــف ش تعری
ــرای  ــد. ب ــکل می دهن ــی 800GBASE-R را ش ــخصات فن مش
ــوط در  ــداد کل خط ــتر، تع ــد بیش ــای بان ــه پهن ــت یابی ب دس
ــت  ــه هش ــار ب ــی )PCS( از چه ــذاری فیزیک ــای کدگ زیرالیه ه
ــده اند.  ــر ش ــر دو براب ــان دقیق ت ــه بی ــد و ب ــدا کردن ــش پی افزای
ــا  ــال داده ب ــوق، انتق ــل ف ــتفاده از راه ح ــا اس 800G-DR4: ب
ســرعت 800 گیگابیــت بــر ثانیــه از طریــق چهــار کانــال مــوازی 
ــذاری  ــا کدگ ــت ب ــس 200 گیگابی ــل دوبلک ــال کام ــوط( انتق )خط
توانایــی  کــه  می شــود  انجــام   )PAM4 )4x200G=800G

پوشــش دهی 1 تــا 2 کیلومتــر را دارد.
 x Singlemode MDC Duplex 4 اتصــاالت ممکن در ایــن زمینــه

یا x Singlemode SN Duplex 4 هســتند. 

ــتر  ــی بیش ــود حت ــای خ ــا از فض ــازد ت ــادر می س ــزداده را ق ــدگان مرک ــوری CS، SN و MDC - ارائه دهن ــای مینیات کانکتوره
ــد. ــر اســتفاده کنن کارآمدت
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ــه  ــتاندارد R&M ب ــی اس ــای 19 اینچ ــول، رک ه ــور معم به  ط
ــع  ــی و توزی ــوییچ، کابل کش ــرور، س ــای س ــوان کابینت ه عن
ــد،  ــای جدی ــی کابینت ه ــای اصل ــتند. حوزه ه ــب هس مناس
ــاختمان ها  ــازی س ــی )LAN( و خودکارس ــبکه های محل ش
ــی و  ــی خنث ــف طراح ــه لط ــد ب ــای جدی ــتند. کابینت ه هس

R&M کابینت های 19 اینچی از : Freenet
کابینت دیواری

- 9 مدل، 9 تا 24 یونیتی
- عرض 600، عمق 400 و 600 میلی متر

- در شیشه ای، چهارچوب فلزی
- ورود کابل از سقف 

- اختیاری: فن، پایه های قابل تنظیم، چرخ

ــای  ــب در محیط ه ــت نص ــد قابلی ــه دارن ــوی ک ــاختار ق س
مختلــف مثــل دفاتــر و اتاق هــای فنــاوری اطالعــات، 
ســاختمان های  عمومــی،  و  تجــاری  ســاختمان های 

ــد.  ــی را دارن ــرکت های صنعت ــکونی و ش مس

خط کالسیک
- رک 19 اینچی، 42 یونیتی

- عرض 800، عمق 800 و 1000 میلی متر
- مقاومت استاتیک 800 کیلوگرمی

- 2 قاب پایه با پروفیل های4x19  اینچ
- درب شیشه ای یا سوراخ دار

- چهارچوب فلزی
- ورود کابل از سقف 

- قابلیت استقرار روی پایه، پایه های قابل تنظیم
خط حرفه ای

- رک 19 اینچی، 42 یونیتی
- عرض 800، 1000، 1200 میلی متر

- مقاومت استاتیک 1200 کیلوگرمی
- 4 قاب پایه با پروفیل های 4x19 اینچ

- درب شیشه ای یا درب فلزی سوراخ دار
- چهارچوب فلزی

- ورود کابل از سقف
- پایه، پایه های قابل تنظیم

 ،Blind لوازم جانبی: پروفیل های عمودی، پنل های
صفحات ورودی کابل، مدیریت کابل ها، براکت های 

کابل، قفسه ها، کشوها، نگه دارنده های اسناد 

از تولیدات خودمان
R&M کابینت هــای شــبکه 19 اینچــی را در کارخانه هــای 
ــتانداردهای  ــا اس ــق ب ــن، مطاب ــا و چی ــع در اروپ ــود واق خ
کیفــی خــودش، تولیــد می کنــد. محصوالتــی کــه مشــتریان 
ــدف از  ــد. ه ــت می کنن ــی آن را دریاف ــال گارانت ــج س ــا پن ب
ــردی  ــای ف ــه نیازه ــخ گویی ب ــول، پاس ــن محص ــعه ای توس
ــق  ــتمی از طری ــای سیس ــه راه حل ه ــی ارائ ــتری و توانای مش
ــه یــک منبــع واحــد اســت. تمامــی محصــوالت شــبکه  ارائ
ــگ  ــد هماهن ــی جدی ــول میزبان ــا اص ــازه ب ــن ب R&M در ای

ــتند.  هس
مختلفــی  روش هــای  بــه  می تــوان  را  کابینت هــا 
ــاده  ــکل آم ــوان به ش ــا را می ت ــرد. مولفه ه ــدی ک پیکره بن
ــش  ــرد. R&M پی ــه ک ــم تهی ــدا از ه ــا ج ــده ی ــاژ ش و مونت
ــوند  ــور نش ــتریان مجب ــا مش ــد ت ــام می ده ــاژ را انج مونت
بــه دنبــال قطعــات منفــرد در برشــورهای مختلــف باشــند و 
فرآینــد ســفارش نیــز ســاده شــود. پیش مونتــاژ بــه کاهــش 

ــد. ــک می کن ــزات کم ــته بندی تجهی ــب و بس ــد نص فرآین

 انعطاف پذیری با 

Freenet

ــد Freenet هســتند و  ــواده جدی ــه آن هــا خان ــه کابینت هــای رک 19 اینچــی خــود اســت ک ــه فعالیت هایــش در زمین R&M در حــال گســترش دامن
قــرار اســت فرآینــد ســاخت آن هــا از طریــق ســه خــط تولیــد، آغــاز شــود. مزیــت بزرگــی کــه کابینت هــای جدیــد بــرای مشــتریان R&M دارد، ارائــه 

زیرســاختی جامــع اســت. کابینت هــای جدیــد قــرار اســت، اوایــل ســال 2023 میــالدی بــه بازارهــای جهانــی وارد شــوند. 
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بــرای مقامــات اداره مالیــات اســترالیا، هیچ چیــز بــه انــدازه 
امنیــت مطلــق حایــز اهمیــت نیســت. اســترالیایی ها تمایــل 
ــد  ــوظ باش ــان محف ــور خودش ــان در کش ــد اطالعات ش دارن
و این گونــه فکــر می کننــد اطالعــات شــخصی آن هــا 
ــی  ــد دیجیتال ــن، رون ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــده اس ــت ش محافظ
ــن رو، اداره  ــت و از ای ــتاب اس ــر ش ــات پ ــش مالی ــدن بخ ش
ــه  ــرای ارائ ــاده ای ب ــهیالت آم ــه تس ــترالیا ب ــات اس مالی

ــاز دارد. ــده نی ــی در آین ــات میزبان خدم

ــه یــک ارائه دهنــده  ــت ب ــد، دول در ســاخت مرکــزداده جدی
ــروژه را در  ــد پ ــه بتوان ــت ک ــاز داش ــتقل نی ــر و مس معتب
کوتاه تریــن زمــان بــه ســرانجام برســاند و کابل کشــی 
داده هــا را در مــدت زمــان چهــار مــاه تکمیــل کنــد. شــرکای 
پــروژه بایــد از همــان ابتــدا، اعــالم می کردنــد کــه توانایــی 
ــت  ــال شکس ــد و احتم ــکلی را دارن ــه مش ــر هرگون ــه ب غلب

ــدارد.  ــروژه وجــود ن پ

ــرکا،  ــکاری ش ــات و هم ــاالی الزام ــی، درک ب ــص جمع تخص
ــد.  ــت آی ــریع به دس ــمند و س ــه ای ارزش ــد نتیج ــث ش باع
در طــول فرآینــد طراحــی، تیــم از نزدیــک بــا اداره مالیــات 
ــی  ــاخت و کابل کش ــی زیرس ــا طراح ــرد ت ــترالیا کار ک اس
ســاختاریافته متناســب بــا راه  کار هــای پیشــنهادی را نهایــی 

کنــد.

شرکای پروژه

Trilogy Network Solutions :شرکت توزیع کننده

Syndeticom :پیمانکار نصب

DXC :شرکت طراحی و مشاوره

هماهنگی و ارتباط: R&M استرالیا

)ATO( برای اداره مالیات استرالیا R&M راه حل
 )ATO( شبکه ای طراز اول برای اداره مالیات استرالیا R&M
و میزبانی اطالعات طراحی کرد. این موضوع در فشرده بودن 

بسته بندی سفارشی و قابلیت ارتقا مشهود است. 

 Netscale 72 HD، PRIME توزیع فیبرنوری: پچ پنل –

.ELISO پچ پنل های ،ODF

.QuickRelease با اتصال FO کابل کشی –

MPOQR/ کابل های فن اوت ،MPO-QR کابل های مهار

.OS2/OM4 کابل های ،LC-QR پچ کوردهای ،LC-QR

– کابل مسی: ماژول های Cat. 6A EL، کانکتورهای اتصال 

U/FTP کابل های ،FM45 دهنده قابل نصب

اتصال سازگار 
اداره مالیــات اســترالیا هماهنــگ بــا الزامــات دولــت محلــی 
)InfoSec( بــه یــک راهــکار کابل کشــی ســاخت یافته 
سفارشــی نیــاز داشــت. تراکــم پــورت، قطبیــت، ماژول هــای 
MTP و پچ کوردهــا همگــی بایــد بــر ایــن اســاس پیکربنــدی 
ــرکت Trilogy، Syndeticom و R&M در  ــه ش ــدند. س می ش
تعامــل و همــکاری بــا یکدیگــر راهــکاری نوآورانــه و مناســب 

ــد. ــه دادن ــاخت یافته ارائ ــی س ــرای کابل کش ب

ــل  ــی و تحوی ــد طراح ــن R&M در فرآین ــره تامی کل زنجی
ــی  ــه تیم های ــوری ک ــت، به ط ــال داش ــش فع ــکاری نق هم
 FO ــه ــع در Wetzikon و در کارخان ــی واق ــر فرمانده در مق
ــازما ن دهی  ــاژ را س ــی و مونت ــد مهندس ــه فرآین در صوفی
از  ناشــی  چالش هــای  و  موانــع  وجــود  بــا  کردنــد. 
ــش از 500  ــل بی ــنگاپور، تحوی ــم R&M در س ــری، تی همه گی
ــا را  ــر مولفه ه ــینی و دیگ ــا 1500 س ــرم Netscale ب پلت ف
ــل داد.  ــده، تحوی ــام ش ــدی انج ــا زمان بن ــق ب ــق و مطاب دقی
ــده  ــک تامین کنن ــوان ی ــتگی R&M به عن ــص و شایس تخص
قابــل اعتمــاد و ســریع بــرای مقامــات دولتــی بــار دیگــر بــه 

ــید.  ــات رس اثب

کار تیمی 

جهانی

اداره مالیات اســــترالیا )Australian Taxation Office( فرآیند ســــــاخت مرکـــــــزداده خود 
ــی  ــن جهان ــره تامی ــترالیا، Syndeticom، Trilogy Network Solutions و زنجی ــا R&M اس را ب

R&M انجــام داد کــه رکوردشــکنی کار تیمــی را بــه همــراه داشــت. 
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AssuranceMaladie 
در حـــال رشـــد اســـت

ــات  ــه خدم ــیدگی ب ــه رس اداره Assurance Maladie وظیف
ــر  ــه را ب ــی فرانس ــت اجتماع ــن امنی ــامانه تامی ــه در س بیم
ــوی ها  ــد فرانس ــای 88 درص ــه داده ه ــده دارد. به طوری ک عه
ــن  ــد. ای ــت می کن ــارج از آن مدیری ــه و خ ــور فرانس را در کش
ــه  ــز داده Assurance Maladie ک ــی روی مراک ــروژه عملیات پ
در   )CTI. Center de Traitement Informatique( شــامل 

ــود.  ــز ب ــد، متمرک ــبورگ بودن ــوز و استراس تول

CTI Sud در تولــوز در دو  مرکــزداده 1000 متــر مربعــی 
ســاختمان راه انــدازی شــد. ایــن دو ســاختمان بایــد از طریق 
خطــوط فیبرنــوری و مســی )اصــل افزونگــی( بــرای تضمیــن 
ــا  ــدند ت ــل می ش ــر متص ــه یکدیگ ــاال ب ــترس پذیری ب دس

ــد.  ــترس باش ــبانه روز در دس ــاعات ش ــام س CTI در تم

ارائه دهنده پلت فرم اصلی
تامیــن  ســازمان   152 و  ملــی  و  بین المللــی  مقــام   20
ــاختمان  ــباتی دو س ــات محاس ــه خدم ــردی ب ــی ف اجتماع
ــن  ــات ای ــه از خدم ــوری ک ــه ط ــتند. ب ــی هس داده CTI متک
دو ســاختمان داده در قالــب راه حل هــای PaaS اســتفاده 
ــای  ــرویس(. از کاربرده ــوان س ــه عن ــرم ب ــد )پلت ف می کنن
دیگــر CTI Sud بایــد بــه ارائــه خودرو هــای مجــازی اشــاره 
ــین  ــر ماش ــن در ه ــزار پارتیش ــامل 10 ه ــی ش ــرد. میزبان ک
ــه  ــت ک ــازی اس ــای ذخیره س ــبکه فض ــک ش ــازی در ی مج

ــت دارد.  ــش از ده پتابای ــی بی ظرفیت

ــوز  ــات در CTI در تول ــر فناوری اطالع ــت، مدی ــپ مول فیلی
ــت های  ــه درخواس ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای ــدف م ــد: »ه می گوی
مشــتریان و انتظاراتــی کــه از پلت فرم هایشــان دارنــد، 
ــا  ــه م ــت ک ــا اس ــدان معن ــرف ب ــن ح ــم. ای ــخ دهی پاس
ــای  ــامانه ها، فض ــبکه، س ــوع، ش ــرق، تهویه مطب ــی، ب نواح
و  داده  پایگاه هــای  داده هــا،  امنیــت  ذخیره ســازی، 

می کنیــم. ارائــه  را  میان افــزار 

ــیار  ــای بس ــت، داده ه ــوز اس ــتقر در تول ــزداده مس ــد. مرک ــات می ده ــه خدم ــذار در فرانس ــون بیمه گ ــش از 59 میلی ــه بی Assurance Maladie ب
ــام  ــدت انج ــد در کوتاه م ــان بای ــتر زیرساخت هایش ــم بیش ــل، تراک ــن دلی ــد. به همی ــت می کن ــه داری و مدیری ــتریان را نگ ــه مش ــاس و محرمان حس
می گرفــت تــا مدیریــت ترافیــک روبــه رشــد داده هــا را بــا  اطمینــان پیــدا می کردنــد. مــاژول Netscale از R&M، اجــازه داد قابلیت هــای کاربــردی 

ــر افزایــش و بهبــود پیــدا کنــد.  ــه میــزان 8 براب کابل کشــی فیبــر ب

 چرا R&M؟
- تراکم باالی بسته بندی 

- مدیریت ساده
- استحکام، ماژوالر بودن

- برچسب گذاری عملیاتی/عملکردی
- راه اندازی سریع

- کیفیت باالی مشاوره
- پشتیبانی طوالنی مدت

- 25 سال گارانتی

f.l.t.r.: ریچارد بالن، R&M; مارک کاستارده، ژان لوک فابر، فردریک 
H2P ،تولوز. کریستین دومنگ، میشل پچ CTI ،آندرو

»در حال حاضر، ما هیچ محصول بهتری در بازار نمی شناسیم«.
فیلیپ مولت، مدیر فناوری اطالعات در CTI در تولوز
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ظرفیت به حد مجاز رسیده است
تقاضا بــرای خدمــات دیجیتــال Assurance Maladie در طول 
ــک  ــته، ترافی ــت. در گذش ــش یاف ــدت افزای ــری به ش همه گی
ــرخ رشــد ســاالنه دو رقمــی افزایــش داشــته، امــا  ــا ن داده ب
ــش  ــدت افزای ــاخت ها به ش ــتفاده از زیرس ــاره اس ــه یک ب ب
ــه رو  ــی روب ــا محدودیت های ــه CTI Sud ب ــوری ک ــت، به ط یاف
ــا  ــاختمان های 1 و 2 تقریب ــود در س ــی موج ــد و کابل کش ش
ــد. به همیــن دلیــل مســئوالن  ــه مــرز اشــباع رســیده بودن ب
بایــد ســریع عمــل می کردنــد. R&M در ســال های 2012 
و 2013 ســاختمان 1 را بــا ملزوماتــی کــه یــک شــبکه 
ــود. زیرســاخت  ــه آن نیــاز دارد، تجهیــز کــرده ب قدرتمنــد ب
ــورت و  ــای 12 پ ــی top-of-rack، پچ  پنل ه ــامل کابل کش ش
ــود شــبکه موجــود  ــرار ب ــود. اکنــون ق اتصــال LC Duplex ب
بــا زیرســاخت های فعلــی، ابتــدا در ســاختمان شــماره 
ــم  ــه تراک ــود ک ــن ب ــی ای ــل عمل ــود. راه ح ــت ش ــک تقوی ی
ــکان  ــا ام ــانیم ت ــر برس ــه حداکث ــا ب ــته بندی را در رک ه بس
ــود.  ــم ش ــتر فراه ــای بیش ــا و پیوند ه ــتفاده از پورت ه اس

راه حل سریعی مورد نیاز بود

مدیریــت CTI Sud نیــاز داشــت کــه ایــن پــروژه در 
ــل  ــا تمای ــود. آن ه ــل ش ــن تکمی ــان ممک ــریع ترین زم س
داشــتند تــا ظرفیــت باالیــی تــا آوریــل 2022 در اختیارشــان 
قــرار بگیــرد. ایــن درخواســت در اواســط نوامبــر 2021 
به دســت H2P، یکپارچه کننــده قدیمــی R&M در تولــوز 
ــط  ــول توس ــی محص ــدل مفهوم ــه م ــس از آن ک ــید. پ رس
ــود  ــخص ب ــزان مش ــرای برنامه ری ــد، ب ــه ش H2P و R&M ارائ
ــوری  ــر ن ــع فیب ــرم توزی ــق پلت ف ــا از طری ــا تنه ــه آن ه ک
ــداف  ــه اه ــاالی Netscale 120 ب ــاده ب ــم فوق الع ــا تراک ب
ــرف  ــا ظ ــی تنه ــدل مفهوم ــن م ــید. ای ــد رس ــود خواهن خ

ــود.  ــده ب ــی ش ــاعت طراح یک س
بــا اســتفاده از Netscale امــکان افزایــش تراکــم بســته بندی 
ــت،  ــود داش ــورت وج ــه 90 پ ــوری از 12 ب ــای فیبرن کابل ه
را  خــود  انعطاف پذیــری  همچنــان   CTI کــه  به طــوری 
حفــظ  کنــد تــا توانایــی تطابــق موقعیــت خــود بــا خدمــات 

ــد.  ــته باش ــر را داش ــدگان دیگ توزیع کنن

ــا اشــتیاق می گویــد: »در حال حاضــر،  فیلیــپ مولــت از CTI ب
مــا هیــچ محصــول بهتــری در بــازار نمی شناســیم«. او مــدت 
ــان  ــت اطمین ــت و قابلی ــه کیفی ــت ک ــی اس ــان طوالن زم
خدمــات و محصــوالت R&M را تاییــد می کنــد. فرآینــد 
نصــب تجهیــزات همزمان بــا عملیــات عــادی CTI انجام شــد، 
ــوند  ــث می ش ــادی باع ــات ع ــه در عملی ــه وقف ــرا هرگون زی
 Assurance ــه ــی ک ــه خدمات ــر ب ــا کارب ــی میلیون ه دسترس

ــود.  ــع ش ــرد، قط ــه می ک Maladie ارائ

شــرکا برنامه ریــزی، تولیــد و نصــب را ظــرف ســه مــاه پــس 
از ثبــت ســفارش اجــرا کردنــد. کارخانــه فیبرنــوری R&M در 
ــا  ــرد و ترانک ه ــاهکار ک ــتادانه ای ش ــرز اس ــتان به ط بلغارس
ــاخت  ــا زیرس ــام داد ت ــی انج ــان کوتاه ــا را در زم و مونتاژه
ــرداری  ــه بهره ب ــل 2022 ب ــدای آوری ــم در ابت ــبکه متراک ش
ــوز، R&M و  ــک CTI تول ــماره ی ــاختمان ش ــرای س ــد. ب برس
ــی  ــاال، افزونگ ــی ب ــا چگال ــوری ب ــک فیبرن ــریکشH2P ی ش
زیرســاخت را بــه همــراه کابل کشــی مســی طراحــی کردنــد. 

شاسی تطبیق یافته
یکــی از چالش هــا، فضــای محــدود موجــود بــرای نصــب بــود، 
بــه طــوری کــه فضــای کافــی بــرای پــچ پنل هــای کالســیک 
ــاخت  ــد س ــل، H2P فرآین ــن دلی ــه همی ــت. ب ــود نداش وج
شاســی سفارشــی بــرای تســهیل نصــب پلت فرم هــای 
Netscale را دریافــت کــرد. ایــن شاســی سفارشــی بــه تیــم 
CTI اجــازه داد هــر زمــان و تنهــا بــا چنــد مرحلــه ســاده آن 

ــازه  ــین ها اج ــه تکنس ــی ب ــی سفارش ــد. شاس ــاز کنن  را ب
می دهــد بــه شــکل انعطاف پذیــری فیبرهــا و ماژول هــا 
ــون،  ــد. اکن ــداری کنن ــم و نگه ــن، تنظی ــه، جایگزی را اضاف
CTI آمادگــی الزم بــرای رســیدگی بــه حجــم بــاالی داده هــا 

دارد.  را 
برای ساختمان شماره CTI 1 تولوز، R&M و شریکش H2P یک فیبر 

نوری با تراکم باال و زیرساخت اضافی ایجاد کردند که با کابل های 
مسی تکمیل شده است. 

 ماژول های کلیدی:
–Netscale 120 ، 148 که هر کدام دارای 90 پورت در هر واحد 

هستند.
.top-of-rack برای اتصال MPO-12 370 ترانک با قابلیت اتصال –

 LC :با فرول 2.1 میلی متر، طول 1 تا 7 متر، رابط ،FO 1500 پچ کورد –
Quick Release

– 11 کیلومتر کابل فیبرنوری OM4 با 36 فیبر
Cat. 6A Easylock  با 1800 ماژول ELISO 74 پچ پنل 48 پورت –

– 1200 پچ کورد مسی، ThinLine Cat.6A، طول 0.5 تا 5 متر
 Cat.7 SFTP 32 کیلومتر کابل مسی –

- شاسی مناسب برای پچ پنل ها
- برچسب های سفارشی برای تعیین پورت ها

 مشتری
ــدود 88  ــذار، ح ــون بیمه گ ــا 59 میلی Assurance Maladie ب

ــارج از  ــرزمین های خ ــه و س ــاکنان فرانس ــد از کل س درص
ــا 152  ــت. ب ــرار داده اس ــش ق ــت پوش ــه را تح ــور فرانس کش
ســازمان تامیــن اجتماعــی فــردی، بــه عنــوان نقطــه تمــاس 
ــه  ــان و بیمه شــدگان ب ــا کارفرمای ــاط اســت ت ــی در ارتب محل

ــند.  ــته باش ــی داش ــاز دسترس ــرویس های موردنی س
Assurance Maladie از چهــار مرکــزداده بــرای پــردازش 

دیجیتالــی اطالعــات اســتفاده می کنــد.
ــورت  ــات را به ص ــردازش اطالع ــی و پ ــزداده میزبان ــن مراک ای
شــبانه روزی بــرای مقامــات محلــی، شــرکت های بیمــه 
ــی  ــه ای و محل ــی، منطق ــی، مل ــطح بین الملل ــالمت در س س

انجــام می دهنــد. 

»در حال حاضر، ما هیچ محصول بهتری در بازار نمی شناسیم«.
فیلیپ مولت، مدیر فناوری اطالعات در CTI در تولوز
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ــی،  ــای خصوص ــاق، ویال ه ــا 535 ات ــاروت ب ــه الرا ب مجموع
پنت هــاوس،  ســوییت  الگــون،  ســوییت های  و  اتاق هــا 
و  خانوادگــی  اتاق هــای  طراحــان،  مــدرن  ســوییت های 
ــر 2021  ــه از نوامب ــزرگ ک ــول ب ــن تح ــت. ای ــری اس الکچ
آغــاز و در آوریــل 2022 بــه اتمــام رســید، باعــث شــد همــه 
ــارک  ــد، پ ــه جدی ــتوران های آالکارت ــد، رس ــای جدی اتاق ه
ــه  ــر ب ــی منحص ــق صوت ــه عای ــز ب ــزه مجه ــی برنده-جای آب
فــرد، خدمــات گســترده و مــوارد دیگــر شــوند. شــگفتی های 
ــن،  ــت. همچنی ــه اس ــتوران آالکارت ــامل 9 رس ــل ش ــن هت ای
ــه در  ــود ک ــو ب ــالی بای ــاخت 24 وی ــال س ــوق در ح ــل ف هت

ــدند.  ــاح ش ــر 2022 افتت اکتب

برتریــن  از  یکــی  بــاروت  الرا  مجموعــه  هتل هــای 
ــل  ــتند. هت ــه هس ــای مدیتران ــتقر در دری ــای مس مجموعه ه
مذکــور چیــزی فراتــر از کارکنــان مشــتاق، محیــط مجلــل و 

دارد.  بی نظیــر  ســرگرمی های 

همیشه آن الین بمانید
میهمانــان ایــن مجموعــه مشــتاق اتصــال اینترنتــی ســریع و 
فراگیــر هســتند. طوری کــه وقتــی کنــار ســواحل، اســتخرها 
و در رســتوران ها در حــال اســتراحت و لــذت بــردن از طبیعــت 
و خوراکی هــا هســتند تــا بتواننــد آن الیــن بماننــد و بتواننــد 
تصاویــر را بــه اشــتراک بگذارنــد، ویدیوهــا را پخــش کننــد و 

ــد.  ــازی کنن ــازی ب ــورت مج به ص

ــک  ــاروت ی ــه الرا ب ــه مجموع ــت ک ــل اس ــن دلی به همی
زیرســاخت شــبکه گســترده )WLAN( بــا عملکــرد و چگالــی 
ــن  ــای ای ــر مبن ــه ب ــبکه ای ک ــرد. ش ــازی ک ــاال را پیاده س ب
ــانه های  ــا رس ــط ب ــای مرتب ــه نیازه ــد ب ــه بتوان ــه ک فرضی
ــبکه  ــه ش ــال ب ــن و اتص ــای آن الی ــام بازی ه ــی، انج اجتماع
ــرکت  ــن ش ــد. ای ــازی ش ــد، پیاده س ــخ ده ــا پاس در همه ج
قدرتمنــد،  کابل کشــی  به منظــور  راه حلــی  به دنبــال 
ــکان  ــه ام ــود ک ــاز ب ــای ب ــتکاری در فض ــد دس ــد آب و ض ض
ــد.  ــته باش ــود داش ــه وج ــترش پذیری آن در کل مجموع گس

نوسازی حساس به زمان 
پروژه  هــای  گردشــگری،  رقابتــی  به شــدت  صنعــت  در 
ــه رو هســتند.  ــل توجهــی روب ــی قاب ــا فشــار زمان نوســازی ب
ــد  ــاروت قص ــه الرا ب ــاری، مجموع ــای معم ــر کاره ــالوه ب ع
داشــت کل شــبکه داده را بازنگــری و ارتقــا دهــد. ایــن حــرف 
بــدان معنــا اســت کــه حجــم زیــادی از کارهــای نصــب بایــد 
بــه شــکل محلــی انجــام می شــدند و پــروژه در زمــان تعییــن 

ــد.  ــل داده می ش ــی تحوی ــه زمان ــا برنام ــق ب ــده و مطاب ش

R&M META و شــریک منطقــه ای QPP ROLVA ایــن چالــش 
ــن  ــه ای ــل توج ــای قاب ــان جنبه ه ــد. در می ــول کردن را قب
ــدازی  ــب و راه ان ــرد، نص ــه عملک ــت ب ــبت قیم ــروژه، نس پ
ــاالی  ــر ب ــه عم ــا، چرخ ــی در هزینه ه ــریع و صرفه جوی س
ــن  ــد. ای ــده بودن ــر متقاعدکنن ــرد فراگی ــوالت و رویک محص
ــط  ــی خ ــدون قطع ــرعت و ب ــد س ــترده جدی ــبکه گس ش
را بــرای مهمانــان در فضــای داخلــی و خارجــی فراهــم 
ــا  ــاط ب ــه ای در ارتب ــزم یکپارچ ــد، مکانی ــبکه جدی ــرد. ش ک
مدیریــت هتــل و ســاختمان، دفاتــر، امــور مالــی، مخابــرات، 
ــتر  ــر بس ــوت ب ــال ص ــات راه دور، انتق IP-AUDIO، ارتباط
شــبکه )VOIP(، امنیــت، نظــارت، ســرگرمی و تلویزیون هــای 

ــرد. ــه ک ــی )CAST و IPTV( ارائ اینترنت

فـراگـیر حـتی
در شـبـکه

مجموعــه الرا بــاروت )Barut Collection( واقــع در آنتالیــا از آوریــل 2022 بیــش از هــر زمــان 
دیگــری بــا دگرگونی هــا و تغییــرات فوق العــاده پذیــرای مهمانــان خــود بــود. فرآینــد طراحــی 
ــا  ــد ت ــام ش ــه ای QPP ROLVA انج ــریک منطق ــکاری ش ــا هم ــبکه ب ــن ش ــازی ای و پیاده س

ــان قــرار دهــد.  شــبکه، راحتــی بیشــتری در اختیــار میهمان

 چرا R&M؟
- توانایی تحویل و نصب به موقع

- توازن میان قیمت و عملکرد
- محصوالت با دوام و با کم ترین نیاز به نگهداری 

- قابلیت اتصال تجهیزات در فضای باز و ضد آب بودن
- یکپارچه سازی برنامه های کاربردی متعدد

- پشتیبانی شبانه روزی محلی

R&M راه حل 
Netscale 48 پلت فرم توزیع -

- توزیع کننده / کابل کشی در فضای باز
- محصوالت FM45 قابل نصب در زمین

- 1500 اتصال فیبرنوری و 9000 اتصال مسی
6A، Cat 8.1/Cat. 6 :قابلیت اتصال -

 OM5 20 کیلومتر کابل کشی فیبرنوری، چند حالته -
OS2 و تک حالته

Cat 6 و Cat 8، Cat 6A ،500 کیلومتر کابل مسی -
- پریزهای مطابق با طراحی

inteliPhy net مدیریت شبکه -

ــط  ــده توس ــب ش ــی و نص ــبکه R&M )طراح ــل ش ــر: راه ح فراگی
شــریک QPP ROLVA( بــرای مجموعــه Lara Barut از تمــام 

برنامه هــای IP هتــل پشــتیبانی می کنــد.
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پوشــش پهن بانــد هــر روز در حــال افزایــش اســت و 
راه حل هــای  بــه  شــبکه  اپراتورهــای  دلیــل  به همیــن 
ــرفت های  ــه پیش ــد. R&M ب ــاز دارن ــدار نی ــر و پای انعطاف پذی
ــم  ــه تراک ــت یابی ب ــعه و دس ــه توس ــی در زمین قابل توجه
پلت فرم هایــی  روی  کابل کشــی  مقیاس پذیــر  و  بــاال 
کــه می تواننــد به طــور کارآمــد مــورد اســتفاده قــرار 
ــد، دســت پیــدا کــرده اســت. ایــن دســتاوردها شــامل  گیرن
ــه  ــوری ک ــه ط ــت. ب ــوری )ODF( اس ــع ن ــامانه های توزی س
ــیو  ــبکه های پس ــن ش ــا بی ــن رابط ه ــتفاده از ای ــکان اس ام
ــوری  ــبکه ن ــر ش ــب ه ــال( و در قل ــو )فع ــال( و اکتی )غیرفع

ــود دارد.  وج

ــای  ــادگی، ویژگی ه ــترش پذیری و س ــان، گس ــت اطمین قابلی
ــه  ــوری ب ــع فیبرن ــامانه توزی ــک س ــه ی ــتند ک ــی هس مهم
ــا  ــل ب ــروزی در تعام ــای ام ــه نیازه ــخ گویی ب ــور پاس منظ
ــب  ــه نص ــوری ک ــد، به ط ــه ده ــد ارائ ــوری بای ــع فیبرن توزی
 R&M ــامانه ــد. س ــن کن ــات را تضمی ــداوم عملی ــه و ت اولی
ــد.  ــخ می ده ــات پاس ــن الزام ــی ای ــه تمام PRIME-ODF ب

PRIME - ماژوالر و چگالی باال
 PRIME ماژول هــای توزیــع نــوری فشــرده و همــه کاره
انعطاف پذیــری الزم در ارتبــاط بــا پایانه هــای فیبرنــوری 
را ارائــه می دهنــد. آن هــا نصــب ســریع و ســاده را در 
ــه  ــی ک ــن در مکان های ــدود و همچنی ــای فضا-مح محیط ه
تراکــم فیبــر بــاال وجــود دارد، امکان پذیــر می کننــد. 
مزیــت بزرگــی کــه ماژول هــای فــوق دارنــد، عــدم نیــاز بــه 
ابــزار و مــاژوالر بــودن اســت کــه مهاجــرت بــدون دردســر به 
ــرد  ــالل در عملک ــدون اخت ــبکه را ب ــن ش ــاخت های نوی زیرس
شــبکه فعلــی تضمیــن می کنــد. ســاب-رک های ســه 
ــد  ــه می توانن ــی ک ــر ¾ یونیت ــای فیب ــرای واحده ــی ب یونیت
ــن  ــاس کار ای ــد، اس ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــزار م ــدون اب ب
ــای  ــن، واحده ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــکل می دهن ــل را ش راه ح
فیبــر مختلفــی بــرای انتخــاب وجــود دارنــد. بســته بــه نیــاز 
ــه  ــاژوالر و جداگان ــورت م ــوان به ص ــا را می ت ــتری، این ه مش
ــاالت  ــا اتص ــرد. آن ه ــب ک ــی نص ــه یونیت ــاب -رک س در س
ــای  ــال plug و راه حل ه ــل، اتص ــه کاب ــل ب splice/patch، کاب
ــی پوشــش  ــر و روبان ــا کاربردهــای تک فیب تقســیم کننده را ب

می دهنــد.

ــا عقــب  ــو ی ــوان در جل ســاب-رک های ســه یونیتــی را می ت
رک هــای درون ســازمانی ETSI و در ســامانه های کابینــت 
21/19 اینچــی جدیــد نصــب کــرد. یــک رک بــا ارتفــاع 2.20 
ــت  ــا ظرفی ــی ب ــه یونیت ــاب رک س ــا 14 س ــد ت ــر می توان مت
فیبــر تا 2688 کانکتــور Simplex یــا 5376 کانکتــور LC را در 
خــود جــای دهــد. بــا ایــن وجــود، برنامه ریــزی یــک ســامانه 
ــده  ــبکه پیچی ــای ش ــرای اپراتوره ــوری ب ــی ن ــع اصل توزی
ــک  ــق ی ــخصی، R&M از طری ــاوره ش ــر مش ــالوه ب ــت. ع اس
ــه پشــتیبانی از  ــادر ب ــر ق ــه آدرس زی ــی ب ــزی تعامل برنامه ری

مشــتریان اســت. 

PRIME-ODF
انعطاف پذیر و پایدار

ــر  ــوری پُ ــه همــراه تعــداد خطــوط فیبرن ــدون تاخیــر ب ــاال و ب ــد ب ــرای پهنــای بان ــد باعــث می شــود تقاضــا ب پیشــرفت ســریع در فناوری هــای جدی
ــا چالــش روبــه رو شــود. راه حــل PRIME-ODF  شــرکت R&M ســامانه توزیــع  ســرعت افزایــش یابــد. رویکــردی کــه باعــث شــده مدیریــت فیبــر ب

ــد.  ــه می ده ــبی ارائ ــوری مناس ن
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ــل  ــه شــکل قاب ــاز ب ــوی در فضــای ب ــرای اتصــال ق تقاضــا ب
ــی  ــد دیجیتال ــروزه، رون ــت. ام ــش اس ــه افزای ــی رو ب توجه
ــده  ــت ش ــای محافظ ــه محیط ه ــدود ب ــا مح ــدن تنه ش
ــنتی،  ــی س ــی مس ــه، کابل کش ــد ده ــرای چن ــت. ب نیس
ــه  ــی ک ــود. محیط های ــاز ب ــای ب ــرای فض ــبی ب ــه مناس گزین
اتصــال در آن هــا شــامل اتصــاالت دوار، کانکتورهــا، اتصــاالت 
ــود.  ــه RJ45 ب ــا یافت ــا ارتق ــس ی ــای کواک ــی، آداپتوره پیچ
ــاورای  ــعه م ــر اش ــاوم در براب ــتیکی مق ــای پالس محفظه ه

بنفــش و مهــر و موم هــای الســتیکی مثــل محصــوالت 
اســپلش R&M بــه خوبــی از کانکتورهــا محافظــت می کننــد.

ــاز  ــای ب ــبکه در فض ــای ش ــی کانکتوره ــای مس کنتاکت ه
ــا  ــار، گاز، آب و لرزش ه ــی، گردوغب ــر خوردگ ــد در براب بای
ــرای  ــرفته ای را ب ــق پیش ــاوری عای ــند. R&M فن ــاوم باش مق
ــل  ــه و قاب ــکل بهین ــه ش ــات ب ــن الزام ــه ای ــخ گویی ب پاس
ــد  ــه در فرآین ــوری ک ــت. به ط ــرده اس ــی ک ــان طراح اطمین
ــرار  ــود ق ــای خ ــم در ج ــی محک ــیم های مس ــی، س سیم کش

ــند.  ــوردار باش ــی برخ ــق خوب ــد و از عای بگیرن

فیبر نوری بیشتر
ــی  ــای بیرون ــاز و فضاه ــای ب ــر محیط ه ــز ب ــروزه، تمرک ام
اســت کــه اتصــاالت فیبرنــوری در آن هــا مســتقر می شــوند، 

خیلــی بیشــتر شــده اســت.
ــاط  ــن ارتب ــرکت Facts & Factors در ای ــازار ش ــان ب محقق
می گوینــد: »در حــال حاضــر ایــن بــازار ویــژه، رشــد 
ــو  ــای پرت ــد. کانکتوره ــه می کن ــدی تجرب ــاالنه 7.5 درص س
ــل  ــنتی راه ح ــکل س ــه ش ــوری ب ــترش یافته در فیبرن گس
عملــی در ارتبــاط بــا فضــای بــاز ارائــه می دهنــد. پرتوهــای 
گســترش یافته در پایه هــای فیبــر نیــازی بــه تمــاس فیزیکــی 
ــد کــه اتصــال را ســاده  ــا دقــت میکرومتــر ندارن مســتقیم ب
ــدی  ــرایط ب ــی در ش ــدار را حت ــال پای ــا انتق ــد. آن ه می کنن
ــاز  ــری در فضــای ب ــت و تحرک پذی ــار، رطوب مثــل گــرد و غب

پشــتیبانی می کننــد.

ــرد  ــده عملک ــل تضعیف کنن ــا و عوام ــال، نویزه ــن ح ــا ای ب
آن هــا هنــگام انتقــال را کاهــش می دهنــد و مانــع از 
ــادی  ــش زی ــوند. بخ ــات می ش ــه الزام ــه هم ــخ گویی ب پاس
از کانکتورهــای پرتــو گســترش یافته موجــود در بــازار 
بــرای کاربردهــای آینــده بیــش از انــدازه ضخیــم و ســنگین 
هســتند. عــالوه بــر ایــن، قالــب و ســاختار آن هــا بــه گونــه ای 

ــد.  ــه می دهن ــی ارائ ــال کم ــای انتق ــه کانال ه ــت ک اس

اینترنــت چیزهــا در فضــای بــاز در حــال گســترش اســت. چراغ هــای خیابانــی، چراغ هــای راهنمایــی و رانندگــی، مــزارع بــادی، ســایت های صنعتــی، 
ــای 5G و  ــروزه، آنتن ه ــد. ام ــریع دارن ــوط داده ای س ــه خط ــاز ب ــن، نی ــرق جایگزی ــای ب ــل ژنراتوره ــی مث ــدرن و امکانات ــهری م ــاخت های ش زیرس
وای فــای کــه بــرای برقــراری ارتباطــات داده ای تلفن هــای همــراه مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد، تقاضــا بــرای اتصــاالت ضــد آب را افزایــش داده انــد.

کانکتورهای

فـضـای بـاز 
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عملکرد بیشتر
عصــر دیجیتــال بــه کابل کشــی فیبرنــوری در فضــای 
ــتری در  ــال بیش ــای انتق ــوان و کانال ه ــا ت ــاز دارد ت ــاز نی ب

زیرســاخت های متراکم تــر از قبــل ارائــه دهــد. 
 5G ــای ــن )FTTA(. آنتن ه ــه آنت ــر ب ــرد: فیب ــه ای از کارب نمون
ــد  ــا بتوانن ــوند ت ــل می ش ــوری متص ــبکه های فیبرن ــه ش ب
ــال  ــگ انتق ــا را بالدرن ــوری از داده ه ــل تص ــر قاب ــر غی مقادی

دهنــد.

ــی  ــی و خارج ــای داخل ــوری در محیط ه ــدار فیبرن ــال پای اتص
ــی، عملکــرد و کیفیــت تجهیــزات در یــک  ــه شــرایط مکان ب
گــره FTTx یــا مرکــزداده لبــه بســتگی دارد. از ایــن رو، امروزه 
 LC، SC،( ــرول ــر ف ــی ب ــری  مبتن ــای فیلیگ ــط کانکتوره فق
E-2000™، MPO( بــا تمــاس فیزیکــی فیبــر اســتاب  و 
ــن  ــت یابی به چنی ــیگنال، دس ــف س ــی تضعی ــر جزی مقادی
از  کانکتورهــا  ایــن  می کننــد.  امکان پذیــر  را  چیــزی 

ــد. ــتیبانی می کنن ــه پش ــک حالت ــای ت فیبره

ترکیبی تر 
بســته بــه محــل، نــوع آنتــن و معمــاری شــبکه، فیبرنــوری و 
اتصــال الکتریکــی، بایــد در یــک جعبــه اتصــال ویــژه قــرار 
 )FTTA( ــن ــه آنت ــر ب ــن )PTTA( و فیب ــه آنت ــرق ب ــد. ب گیرن
ــی رود  ــال م ــد. احتم ــتی دارن ــر همزیس ــا یکدیگ ــب ب اغل
ــی  ــای ترکیب ــرای راه حل ه ــتری ب ــای بیش ــده تقاض در آین
به وجــود آیــد، زیــرا تجهیــزات اینترنــت چیزهــا مســتقر در 

ــوط  ــه خط ــد. هنگامی ک ــاز دارن ــرژی نی ــه ان ــاز ب ــای ب فض
ــد  ــد، رون ــتفاده کنن ــل اس ــک کاب ــی از ی ــوری و مس فیبرن

ــود. ــاده می ش ــال س ــراری اتص برق

کاربردهای بیشتر 
عــالوه بــر FTTA، زمینه هــای کاربــردی دیگــری بــرای 
ــی  ــای بیرون ــاال در محیط ه ــاس ب ــوری در مقی ــال فیبرن اتص

ــت: ــور اس ــال ظه ــر در ح ــرح زی به ش
– محیط های واقعیت افزوده در شهرهای هوشمند

– سامانه های آنتن غیر متمرکز در شهرک های صنعتی
- تونل ها، خطوط راه آهن، سامانه های مدیریت ترافیک

- پایانه ها و پورت های کانتینری مستقل
- ارتباطات فرودگاهی، نظارت بر فضای هوایی

- استقرار هوایی FTTH در مناطق روستایی
ســواحل،  داخــل  و  خــارج  در  بــادی  توربین هــای   -

صنعتــی خورشــیدی  ســلول های  ســامانه های 

توسعه جدید
مخابراتــی،  شــبکه های  ارائه دهنــده  عنــوان  بــه   R&M
ــه  ــدی ب ــگاه ج ــت ن ــا اس ــز داده، مدت ه ــاختمان و مرک س
ــال دارد. R&M در  ــاوری اتص ــاز و فن ــای ب ــی در فض کابل کش
حــال پیشــبرد چنــد پــروژه فیبرنــوری پیشــرفته در ارتبــاط 

ــت. ــال اس ــر دیجیت ــد در عص ــای پهن بان ــا کاربرده ب
 HEC ــد ــای جدی ــتاورد، کانکتوره ــن دس ــج ای ــی از نتای یک
ــازار  ــه ب ــاده ورود ب ــه زودی آم ــه ب ــت ک ــا HEC 9 اس 16 ی

FTTA/PTTA  خواهنــد شــد. ایــن محصــوالت بخشــی از ســبد
ــرکت  ــن ش ــازی ای ــه کابل س ــتند. کارخان ــرکت R&M هس ش
ــای  ــا کابل ه ــور ب ــعه کانکت ــد توس ــک رون ــوری چ در جمه
ــه  ــخت از -40  درج ــرایط کاری س ــرای کار در ش ــی ب ترکیب
ــرده  ــاز ک ــانتی گراد را آغ ــه س ــا +75 درج ــانتی گراد ت س

ــت.  اس

ــت  ــا مدیری ــاط ب ــعه R&M در ارتب ــای توس ــر پروژه ه دیگ
راحت تــر اتصــاالت در فضــای بــاز هســتند. هرچــه راحت تــر 
ــا  ــرد، پروژه ه ــل ک ــر متص ــه یکدیگ ــزات را ب ــوان تجهی بت
پیشــرفت  ســریع تر  مکان هــا  معمول تریــن  غیــر  در 
ــد  ــط می توانن ــورت و راب ــه پ ــای بهین ــد. راه حل ه می کنن
ــالوه  ــوند. ع ــقف ها ش ــا س ــفت ها ی ــال در ش ــن اتص جایگزی
ــی  ــه شــکل های متفاوت ــن، R&M از مشــتریان خــود ب ــر ای ب
ــی  ــش کاف ــا دان ــای ب ــه و نصاب ه ــدارکات کاران ــون ت همچ

ــد. ــتیبانی می کن پش

قابل استفاده در هر مکان
ــر  ــر 32 میلی مت ــا قط ــی R&M )HEC 16( ب ــور محیط  کانکت
ــه  ــوری ک ــت، به ط ــخت اس ــای س ــتفاده در مکان ه ــل اس قاب
ــل  ــیار قاب ــی س ــای ارتباط ــا آنتن ه ــاط ب ــا در ارتب ــه تنه ن
اســتفاده اســت، بلکــه در ارتبــاط بــا انــواع آنتن هــای 
ــای LC Duplex، SC Simplex و  ــا اتصال ه ــیار ب ــی س ارتباط
ــدی  ــوع هیبری ــک ن ــن، ی ــرد دارد. همچنی ــز کارب MPO-12 نی

ــت. ــود اس ــز موج ــرق نی ــاالت داده و ب ــرای اتص ب
ــا اســتاندارد Telcordia GR 3120 و  ــق ب ــور را مطاب R&M کانکت
ــوق  ــور ف ــه کانکت ــه طــوری ک ــوده اســت. ب IEC-61753-1 آزم

بــا توجــه بــه اســتاندارد IP68 قابلیــت ضــد آب تــا عمــق ســه 
متــر را بــرای چنــد روز دارد. عــالوه بــر ایــن، بــا تحمــل بــار 
ــا در  ــی از قوی ترین ه ــن، HEC 16 یک ــا 450 نیوت ــی ت کشش

کالس خــود اســت.

ــل  ــور را از کاب ــارم دور، کانکت ــک چه ــت ی ــا بس ــه ای ب محفظ
ــاض  ــا و انقب ــانات دم ــر نوس ــا تاثی ــد ت ــدا می کن ــی ج بیرون

ــد. ــل برس ــه حداق ــل ب کاب

ــعه  ــط R&M توس ــه توس ــاژ Blind Mating ک ــاوری مونت فن
یافتــه اســت، اجــازه می دهــد تــا کانکتــور HEC 16 را بــا یــک 
دســت و بــدون آن کــه نیــازی بــه مشــاهده دقیــق آن باشــد 
ــه  ــه محفظ ــود ب ــیده ش ــر خراش ــطح فیب ــه س ــدون آن ک و ب

ــد.  مربوطــه متصــل کنی

FTTA/PTTA سر کابل هیبریدی

کانکتــور HEC 16 هــر جــا کــه شــرایط محیطــی ســخت حاکــم 
باشــد، احســاس راحتــی می کنــد.

بــا خروجــی پاشــش ضــد آب و گــرد و غبــار R&M، Cat. 6A و 
Cat 8.1 و Power over Ethernet را می تــوان در محیط هــای 

ســخت در دســترس قــرار داد.
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زیرساخت های اتصال برای مراکزداده

دست یابی به قابلیت اطمینان

R&M کامل با
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ــاری  ــد ج ــوع به رون ــر موض ــرای درک بهت ــد ب ــازه دهی اج
ــخصات و  ــی از مش ــم برخ ــوز ه ــیم. هن ــته باش ــی داش نگاه
ویژگی هــای فنــی در حــال انجام انــد، امــا ماژول هــای 
ــده  ــم تعیین کنن ــار مه ــوری دو معی ــده ن ــتنده گیرن فرس
QSFP-DD800 و OSFP هســتند کــه اکنــون بــه شــکل انبــوه 

تولیــد می شــوند.

بــرای  را  ماژول هایــی   MSA Group 800G Pluggable
 8x100G ــاژول ــت. م ــرده اس ــن ک 8x100G و 4x200G تعیی
ــرای  ــوازی ب ــه م ــر تک حالت ــت فیب ــرای هش ــی ب دارای رابط
ــه  ــت، در حالی ک ــر اس ــه 100 مت ــا فاصل ــال ت ــای انتق لینک ه

ــوج  ــول م ــهیم کننده ط ــا تس ــرای کار ب ــاژول 4x200G ب م
 )Wavelength Division Multiplexing )ســرنام   WDW
ــیگنال های  ــال س ــه انتق ــه طوری ک ــت. ب ــده اس ــی ش طراح
200 گیگابیــت بــر ثانیــه در چهــار طــول مــوج از طریــق فیبــر 
ــد.  ــتیبانی می کن ــر را پش ــه دو کیلومت ــه فاصل ــه ب تک حالت
گســترش  )اَبَــر  هایپراســکیلرها  دقیق تــر،  بیــان  بــه 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــی م ــا( به خوب ــرا مقیاس ه ــا- ف یافته ه

گرفته انــد. 
هنــوز   )IEEE 802.3df( آی تری پــل ای  مســئول  گــروه 
 800 نهایــی  مشــخصات  ثبــت  بــرای  آمادگی الزم  
ــی،  ــع زمان ــن مقط ــه در همی ــد، در حالی ک ــت را ندارن گیگابی
قصــد دارد، چارچوبــی را بــرای نســل بعــدی بــه شــکل اترنت 
ــه  ــن مقال ــگارش ای ــان ن ــد. در زم ــف کن ــی تعری 1.6 ترابیت

ــتند: ــرا هس ــت اج ــر در دس ــتانداردهای زی اس
ــا  ــرای لینک هــای ت  8x100G از طریــق فیبــر چنــد حالتــه ب

فاصلــه 100 متــر
8x100G بــه شــکل مــوازی از طریــق فیبــر تک حالتــه بــرای 

ــه 500 متــر  ــا فاصل ــی ت لینک های
فیبــر  طریــق  از  مــوج  طــول  تســهیم کنند   8x100G

کیلومتــر. ده  مســافت  تــا  تک حالتــه 
 Ethernet )ســرنام   ETC اترنــت  فنــاوری  کنسرســیوم 
Technology Consortium( و انجمــن کارگــروه اینترنتــی 
نــوری OIF )ســرنام Optical Internetworking Forum( نیــز 

ــتند.  ــخصات 800G هس ــال کار روی مش در ح
ــا 16  ــی ب ــروه MSA OSFP-XD راه حل ــاط، گ ــن ارتب در همی
کانــال در هــر مــاژول ارائــه کــرده کــه راه را بــرای دســت یابی 

ــد. ــوار می کن ــت هم ــت 1.6 ترابی ــه اترن ب

رک ها با محدودیت روبه رو شده اند 
ــه  ــی ب ــه طراح ــل اولی ــد در مراح ــزداده بای ــای مرک اپراتوره
 800 موردنیــاز  اتصــال  و  توزیع کننده هــا  کابل کشــی، 
ــیو را  ــاخت پس ــد. زیرس ــر کنن ــدی فک ــل بع ــت و نس گیگابی

انتقال نوری  400 گیگ  به 800گیگ )ترکیب پهباد باند(

اکنــون نســل 800 گیگابیتــی انتقــال داده فیبرنــوری در حــال 
آمــاده شــدن بــرای ورود بــه مراکــزداده اســت. 
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ــا  ــوییچ ها و گیرنده ه ــه س ــرعتی ک ــان س ــه هم ــوان ب نمی ت
ــرا  ــد، زی ــن کنی ــد، جایگزی ــض می کنی ــتنده ها را تعوی و فرس
ــند.  ــازگار باش ــر س ــا یکدیگ ــد ب ــاختی بای ــزات زیرس تجهی
ــت  ــن اس ــد ای ــت کنی ــه آن دق ــد ب ــه بای ــی ک ــه مهم نکت
ــای  ــال و راه حل ه ــای انتق ــال، روش ه ــی، اتص ــه کابل کش ک

ــده اند.  ــن ش ــر عجی ــا یکدیگ ــده ب ــتنده گیرن فرس

ــای  ــه نیازه ــخ گویی ب ــی پاس ــر توانای ــار فیب ــروزه چه ام
شــرکت ها را دارد، امــا انتظــار مــی رود بســته بــه پیکربنــدی 
و معمــاری بــه زودی بــه هشــت یــا شــانزده فیبــر نیاز داشــته 
باشــیم. در نتیجــه، تجهیــزات در رک هــا بــا فضــای محــدودی 
روبــه رو می شــوند، کابل کشــی ها فشــرده تر می شــود و 

مستندســازی کابل کشــی ها پیچیــده می شــود. 

ــاال،  ــیار ب ــی بس ــا چگال ــاخت های ب ــری زیرس ــا به کارگی ب
مثــل خانــواده Netscale شــرکت R&M، ارائه دهنــدگان 
مرکــز داده بــه فضــای بیشــتری دســت می یابنــد. بــه همیــن 
دلیــل، زیرســاخت ها بایــد بــه شــکل قابــل توجهــی فرآینــد 
کار و مدیریــت فیبرهــا، پورت هــا، پچ کوردهــا و مونتــاژ 

ــد.  ــاده کنن ــزات را س تجهی

فشرده سازی به داخل
بــا  مرتبــط  فشرده ســازی  زمینــه  در  بعــدی  مرحلــه 
کانکتورهــا و معمــاری داخلــی آن هــا  اســت. به همیــن دلیــل، 
به کارگیــری MPO 16 و MPO 24 در بخــش ترانــک در آینــده 
ــوری  ــای مینیات ــف کانکتوره ــه لط ــت. ب ــی اس کاری منطق
جدیــد CS، SN و MDC، چهــار اتصــال دوبلکــس را می تــوان 
ــرار داد و از آن   ــک اوت )breakout port( ق ــک درگاه بری در ی

ــرد.  ــتفاده ک اس

ــزرگ  ــزداده ب ــود را در مراک ــگاه خ ــی جای ــه تازگ ــی )400GBits( ب ــت 400 گیگابیت ــه اترن ــون ک اکن
تثبیــت کــرده اســت، نســل بعــدی بــه شــکل شــگفت آور و ســریعی در مســیر پیشــرفت قــرار دارد. 
ــی رود دو  ــار م ــت و انتظ ــازار اس ــتفاده در ب ــاده اس ــت آم ــاوری 800 گیگابی ــر، فن ــان دقیق ت ــه بی ب

ــود.  ــازمانی وارد ش ــبکه های س ــرگ )spine-leaf( ش ــاری مازه-ب ــه معم ــر ب ــال دیگ س

800 گیگابیت
در همین نزدیکی است 

ــی  ــی، کابل کش ــی و 1.6 ترابیت ــت 800 گیگابیت ــه اترن ــرت ب ــا مهاج ب
ــای  ــد. کانکتوره ــش می یاب ــم افزای ــان در تراک ــز داده همچن در مراک
ــع  ــای توزی ــته بندی پلت فرم ه ــی بس ــد چگال ــوری می توانن مینیات

ــر کننــد. ــوری Netscale 72 و 48 را ســه براب فیبرن
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برنامه هایــی کــه از 5G اســتفاده می کننــد حجــم عظیمــی از 
داده هــا را بــه شــکل لحظــه ای انتقــال می دهنــد. بــه همیــن 
دلیــل، زیرســاخت های الیــه اول پیوســته، محکــم و مشــبک 
ــای  ــا پخش کننده ه ــی ت ــبکه اصل ــد از ش ــوری بای ــر ن فیب
رادیویــی در دســترس باشــد تــا بــا اطمینــان ترافیــک داده ای 

روان انتقــال پیــدا کنــد. 

ارائه دهنــدگان شــبکه در  به همیــن دلیــل اســت کــه 
 FTTA ــن ــه آنت ــر ب ــاوری فیب ــرمایه گذاری روی فن ــال س ح
ــه  ــوری ب ــاالت فیبرن ــرنام Fiber to the Antenna( و اتص )س
ایســتگاه های رادیویــی 5G و ســامانه های آنتــن جدیــد 

ــتند.  هس

بایــد  موجــود   4G ماکروســل  ســایت های  اول،  گام  در 
ــد. در  ــدا کنن ــا پی ــد ارتق ــامانه های 5G جدی ــا س ــق ب مطاب
ــتیبانی  ــرای پش ــتقل 5G ب ــایت های مس ــک، س ــده نزدی آین
ــت.  ــد یاف ــترش خواهن ــژه 5G گس ــک وی ــلول های کوچ از س
ــد  ــوع خواه ــه وق ــوج ب ــد م ــب چن ــرد در قال ــن رویک ای
ــتفاده  ــود اس ــای موج ــه از مکان ه ــوری ک ــه ط ــت، ب پیوس

ــد. ــد ش خواه
ــوری و  ــر ن ــت فیب ــه از ظرفی ــتفاده چندگان ــن، اس همچنی
 5G ــبکه ــترش ش ــت گس ــرای مدیری ــی ب ــای رادیوی مکان ه

اجبــاری خواهــد بــود )الزم بــه توضیــح اســت کــه گســترش 
ــبکه  ــک ش ــدازی ی ــه راه ان ــبکه )network expansion( ب ش
ــتفاده از  ــا اس ــود ب ــبکه موج ــه ش ــال آن ب ــد و اتص جدی
ــاره  ــد، اش ــازی می کن ــیریاب را ب ــش مس ــه نق ــاختی ک زیرس

دارد(.

نیازمندی های متنوع
ــی  ــده، کابل کش ــک قاع ــوان ی ــت. به عن ــاده ای نیس کار س
ــاخت های  ــا زیرس ــاط ب ــه  در ارتب ــع تغذی ــیگنال و منب س

ــال  ــاوری فع ــود دارد. فن ــایت ها وج ــتر س 4G/LTE در بیش
ــاختمان ها،  ــد در س ــز بای ــط نی ــی مرتب ــد 5G و کابل کش جدی
ــا  ــت ها و دکل ه ــا، داربس ــا، نماه ــی و داکت ه ــاط دسترس نق
مســتقر شــود. مشــکل اصلــی در ایــن زمینــه کمبــود فضــا 
ــت.  ــود اس ــای موج ــار دکل ه ــت ب ــودن ظرفی ــدود ب ــا مح ی
ــل  ــد مراح ــایت های جدی ــا س ــی ی ــای اضاف ــاخت دکل ه س

ــد.  ــراه دارن ــدت را به هم ــد طوالنی م تایی

کـیـت اتـصال

برای ماکروسل ها

ــاالت  ــه اتص ــای 5G ب ــر، آنتن ه ــان دقیق ت ــه بی ــتند. ب ــت یافتی هس ــبک  دس ــال مش ــوری کام ــبکه های فیبرن ــه ش ــر پای ــا ب ــدرن 5G تنه ــات م خدم
ــا  ــه درخواســت های خاصــی مثــل اتصــال و یکپارچه ســازی ب ــان آنتن هــای 5G ب ــد. به طــور معمــول، هــر ســایت میزب ــوری قدرتمنــد نیــاز دارن فیبرن

ــد. ــه می ده ــری را ارائ ــای انعطاف پذی ــه CONEXIO راه حل ه ــا مجموع ــد. R&M ب ــخ می ده ــود پاس ــاخت های موج زیرس
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ــه  ــن زمین ــد در ای ــف می توانن ــان( مختل ــودبران )ذی نفع س
ــه  ــرای غلب ــی ب ــند و راه حل های ــته باش ــال داش ــش فع نق
بــر مشــکالت ارائــه دهنــد. شــرکت های دکل ســازی، 
تجــاری(،  و شــرکای  )ذی نفعــان  بی طــرف  میزبان هــای 
اپراتورهــای شــبکه، ارائه دهنــدگان خدمــات، مســئوالن 
و  ســاختمان ها  مالــکان  عمومــی،  خدمــات  شــهرها، 
امالک هــا از جملــه ایــن افــراد و ســازمان ها هســتند. 
ــت،  ــش اس ــال افزای ــات در ح ــزی و ارتباط ــه برنامه ری ــاز ب نی
ــازار  ــود در ب ــور و موج ــران نوظه ــارکت  بازیگ ــه مش در نتیج
را می طلبــد. کابل کشــی واقعــی در بخش هــای مختلــف 
ــد  ــرا بای ــت، زی ــده اس ــابه پیچی ــور مش ــه ط ــوری ب فیبرن
ــود.  ــل ش ــیار حاص ــت و س ــبکه های ثاب ــان ش ــی می همگرای
ــایت های 5G را  ــاز س ــورد نی ــوری م ــاخت های فیبرن زیرس
ــه  ــی FTTH ک ــبکه های محل ــا ش ــا ی ــا پروژه ه ــوان ب می ت
ــدگان  ــهری، تامین کنن ــل ش ــرکت های حمل ونق ــط ش توس

ــرد. ــب ک ــوند ترکی ــن اداره می ش ــا راه آه ــرق ی ب

ایــن حــرف بــدان معنــا اســت کــه تقریبــا تمــام کابل کشــی 
ــور  ــکان و اپرات ــر م ــرای ه ــه ب ــکل جداگان ــه ش ــد ب 5G بای
ــه  ــبکه ب ــدگان ش ــه، ارائه دهن ــود. در نتیج ــزی ش برنامه ری
ــو  ــای اکتی ــا مولفه ه ــد ت ــاز دارن ــازگاری نی ــای س راه حل ه
ــوری را  ــبکه فیبرن ــی( و ش ــتگاه های رادیوی ــد 5G )ایس جدی

ــد. ــل کنن ــر متص ــه یکدیگ ــا ب روی دکل ه

ــا  ــا ی ــل، قوطی ه ــر کاب ــای س ــامل پایانه ه ــوع ش ــن موض ای
ــازنده  ــوص س ــر مخص ــای جامپ ــل، کابل ه ــای کاب جداکننده ه
ــده در  ــربندی ش ــال، س ــای اتص ــا جعبه ه ــی ب و راه حل های
مســافت 50 تــا 200 متــر اســت. بــر مبنــای نیــاز ســایت بــه 

ــه  ــکل جداگان ــه ش ــی ب ــل مس ــوری و کاب ــامانه های فیبرن س
ــن  ــدف تامی ــا ه ــی ب ــای ترکیب ــوان راه حل ه ــه عن ــا ب ی
ــوری دو  ــاالت فیبرن ــه اتص ــت یابی ب ــا AC( و دس ــرق )DC ی ب
طرفــه بــا عملکــرد بــاال نیــاز هســتند. ناگفتــه نمانــد کــه کل 
ــاز را داشــته  زیرســاخت بایــد قابلیــت اســتفاده در فضــای ب
ــی  ــخت آب وهوای ــرایط س ــه در ش ــد ده ــرای چن ــد و ب باش

ــدون وقفــه کار کنــد. ب

سر کابل، قوطی و جعبه ها
ــکل از  ــه متش ــت ک ــاژوالر اس ــامانه ای م ــدگاه R&M، س از دی
ــای  ــه راه حل ه ــی ارائ ــه توانای ــد ک ــی باش ــای مختلف ماژول ه
مناســبی را داشــته باشــد. بــا در نظــر گرفتــن ایــن موضــوع، 
ــه  ــت ک ــد CONEXIO اس ــط تولی ــعه خ ــال توس R&M در ح
ــتفاده در  ــل اس ــای قاب ــا و آداپتوره ــر کانکتوره ــزش ب تمرک
ــاز اســت. یکــی از محصــوالت ایــن خــط تولیــدی،  فضــای ب
ــای  ــا راه حل ه ــاط ب ــط R&M در ارتب ــه توس ــت ک HEC16 اس
ــای  ــد در زمینه ه ــا می توان ــت، ام ــده اس ــد ش FTTA تولی
دیگــری در صنعــت، شــبکه های عمومــی و فضــای بــاز مــورد 

اســتفاده قــرار گیــرد. 

ــا  ــا و جعبه ه ــل، قوطی ه ــر کاب ــای س ــه ای از پایانه ه مجموع
ــال  ــدای س ــراه از ابت ــن هم ــل تلف ــایت های ماکروس ــرای س ب
2023 در دســترس مشــتریان قــرار گرفتــه اســت. ایــن ســه 
 Fiber ســرنام )FTTA( راه حــل در قالــب فیبــر به آنتــن
 Power )PTTA( ســرنام  به آنتــن  to the Antenna، بــرق 
بــازار  بــه   )FTTA/PTTA( ترکیبــی  و   to the Antenna
 R&M ،ــا هــر ســه راه حــل عرضــه شــده اســت. در ارتبــاط ب

مهندســی  برنامه ریــزی،  از  پشــتیبانی  سفارشی ســازی، 
ــدارکات و پشــتیبانی زنجیــره  ــرد و همچنیــن فــروش، ت کارب
تامیــن را در سراســر جهــان از طریــق یــک منبــع واحــد ارائه 

می دهــد.

از شبکه اصلی تا آنتن
ــل  ــایت های ماکروس ــرای س ــول FTTA ب ــه محص ــا نمون ب
تلفــن ســلولی، مجموعــه کابل هــا و اتصــال R&M بــه شــکل 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــرات م ــت مخاب ــی در صنع ــل توجه قاب
ــای  ــرای کار در فض ــی ب ــای باالی ــرا قابلیت ه ــد، زی می گیرن
ــد. طــوری کــه مجموعــه ای متشــکل از راه حل هــای  ــاز دارن ب
ــرار  ــان( ق ــودبرانی )ذی نفع ــترس س ــاژوالر در دس ــدرن و م م
می گیــرد کــه درگیــر گســترش شــبکه های 4G/5G هســتند. 
ایــن  ســودبران، اپراتورهــای شــبکه و ارائه دهنــدگان خدمــات 
ــای  ــاز، میزبان ه ــرکت های دکل س ــب، ش ــزی و نص برنامه ری
 R&M ،بی طــرف و حامل هــای شــهری هســتند. امــروزه
ــه از  ــد ک ــه می ده ــوری ارائ ــاخت فیبرن ــای زیرس راه حل ه
ــن و  ــایت آنت ــا س ــی ت ــده اصل ــی و توزیع کنن ــبکه اصل ش

ــد.  ــتیبانی می کن ــاختمان را پش ــاخت س زیرس

می تواننــد  شــبکه  اپراتورهــای  ترتیــب،  ایــن  بــه 
ــاخت های  ــد، زیرس ــیم کنن ــف را ترس ــای مختل توپولوژی ه
فیبرنــوری موجــود را بــرای ارائــه پهنــای بانــد مــورد 
ــدی  ــکل کارآم ــه ش ــد و ب ــترش دهن ــتر گس ــتفاده، بیش اس
ــق  ــاخت ها را از طری ــبکه ها و زیرس ــن ش ــی الزم بی همگرای

ــانند.  ــرانجام برس ــه س ــدی  ب ــک همبن ــوالت ی محص

ــا فیبرنــوری و اجــزای مبتنــی  »تقریبــا تمــام کابل کشــی های 5G ب
ــور  ــکان و اپرات ــر م ــرای ه ــه ب ــورت جداگان ــد به ص ــس بای ــر م ب

ــوند.« ــزی ش برنامه ری

بــا پورتفولیــوی FTTA بــرای ســایت های ماکروســل تلفــن همــراه، یــک مجموعــه راه حــل مــدرن و مــدوالر بــه زودی بــرای 
ســهامداران درگیــر در گســترش شــبکه 4G/5G در دســترس خواهــد بــود.
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ــده دارد  ــاز در آین ــن خودروس ــه ای ــدی ک ــیر روبه رش در مس
گســترش پذیر  و  قدرتمنــد  داده ای  شــبکه های  نیازمنــد 
ــاخت های  ــداوم زیرس ــور م ــه ط ــت. ŠKODA AUTO ب اس
ــت  ــالو تقوی ــالدا بولس ــع در م ــزی واق ــر مرک ــود را در دفت خ

می کنــد.

 ŠKODA ــرکت ــرد R&M، ش ــق عملک ــی دقی ــس از ارزیاب پ
ــبکه های  ــت ش ــم گرف ــالدی تصمی ــال 2019 می AUTO در س
ــد.  ــعه ده ــای R&M توس ــتفاده از راه حل ه ــا اس ــود را ب خ
ــی  ــه ارزیاب ــرکت ب ــن ش ــان ای ــور کارشناس ــن منظ ــرای ای ب

ــد. ــای R&M پرداختن ــه کاره ــق نمون دقی

مطابــق بــا اســتانداردهای فنــی داخلــی )IST( ســرنام 
ــت  ــزی، R&M توانس Internal Technical Standards در ممی
ــت کنــد کــه عملکــرد محصوالتــش همیشــه  ــی ثاب ــه خوب ب
از حداقــل الزامــات اســتانداردها فراتــر اســت. ایــن کیفیــت 

در  تعیین کننــده ای  نقــش  کــه  بــود   R&M محصــوالت 
ــتند.  ــرکت داش ــن ش ــاب ای انتخ

برنامه های کاربردی متنوع
R&M در  راه حل هــای پیشــنهادی  از  طیــف گســترده ای 
ــی،  ــی صنعت ــبکه های محل ــی، ش ــبکه های محل ــه ش زمین
ــول  ــورد قب ــی م ــی و خارج ــی داخل ــزداده و کابل کش مراک
ــای  ــه کاربرده ــب آن ک ــد. جال ــرار گرفتن ــاز ق ــن خودروس ای
حوزه هــای  در   R&M کابل کشــی  ســامانه های  دیگــر 
مختلــف، تصمیم گیرنــدگان ایــن شــرکت را شــگفت زده کــرد.

ــتفاده  ــل اس ــی قاب ــوری اختصاص ــی فیبرن R&M کابل کش
در زیرســاخت هشــدار دود را پیشــنهاد داد و در ادامــه 
ســرنام   )FTTD( کاری  ایســتگاه  بــه  فیبــر  کابل کشــی 
Fiber to the Desk را بــرای ناحیــه طراحــی پیاده ســازی 
ــای  ــری کابل ه ــد به کارگی ــه فرآین ــالح FTTD ب ــرد. اصط ک
ــبکه  ــه ش ــتگاه های کاری ب ــال ایس ــرای اتص ــوری ب فیبرن
ــت  ــاره دارد. درس ــی، اش ــای مس ــای کابل ه ــه ج ــازمانی ب س
ــا برخــی از کاربردهــا  ــاط ب ــه نصــب در ارتب اســت کــه هزین
ــت  ــت و محافظ ــا امنی ــت، ام ــس اس ــی م ــتر از کابل کش بیش

بیشــتر جبــران هزینه هــا را می کنــد. 

پشتیبانی محلی
اصــل برجســته خیلــی بااهمیــت بــرای مشــتریان، پشــتیبانی 
ــای  ــه پروژه ه ــت ک ــی اس ــان داخل ــوی متخصص ــی از س فن
ــت  ــل اس ــن دلی ــد. به همی ــازی می کنن ــبکه را پیاده س ش
ــه شــکل منظــم کار می کنــد  ــا شــرکای چــک ب کــه R&M ب
ــه می دهــد. همچنیــن،  ــا گواهــی ارائ و آموزش هــای همــراه ب
ــد  ــوالت تایی ــواره محص ــه هم ــد ک ــن می کن R&M تضمی
شــده در دســترس هســتند. در طــول ســال های همه گیــری، 
ــی  ــر زمان ــاز را در ه ــات موردنی ــت خدم ــرکت توانس ــن ش ای
ارائــه دهــد. به طــوری کــه فرآینــد نصــب تجهیــزات مطابــق 
ــام  ــده R&M انج ــده و تاییدش ــتانداردهای آزمایش ش ــا اس ب

ــی 25  ــا R&M گارانت ــده ت ــث ش ــاله باع ــن مس ــدند. همی ش
 R&M ،ــن ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــه ده ــامانه ها ارائ ــرای س ــاله ب س
ــداری  ــر و نگه ــا تعمی ــزی ت ــب را از برنامه ری ــای نص پروژه ه

ــد. ــتیبانی می کن پش

 R&M ــروز ــه ام ــا ب ــرد، ت ــر به ف ــای منحص ــار راه حل ه در کن
بیــش از 900 کیلومتــر کابــل Cat.6A را تامیــن کــرده و بیــش 
از 20 هــزار مــاژول اتصــال Cat.6A EL  را مونتــاژ کــرده 
ــکاری  ــترش هم ــه گس ــرکا را ب ــتاوردها، ش ــن دس ــت. ای اس
ــر،  ــه بیــان دقیق ت ــن شــرکت ترغیــب کــرده اســت. ب ــا ای ب
در  می تواننــد   ŠKODA AUTO شــرکت  تصمیم گیــران 
 R&M ــای ــده روی راه حل ه ــازی آین ــای دیجیتالی س پروژه ه

ــد.  ــاز کنن حســاب ب

آمـاده تـحویل

در هـر زمـان

آماده ســازی  بــرای  را   R&M گرفــت،  تصمیــم  چــک  کشــور  خودروســاز   ŠKODA AUTO
زیرســاخت های شــبکه خــود انتخــاب کنــد. ایــن خودروســاز بــه چنــد دلیــل مهــم ایــن تصمیــم 
ــان  ــروژه در زم ــل پ ــوالت R&M و تحوی ــار محص ــر از انتظ ــرد فرات ــت و عملک ــرد. کیفی ــاذ ک را اتخ

ــد.  ــاب R&M بودن ــرای انتخ ــرکت ب ــن ش ــی ای ــای اصل ــده معیاره ــن ش تعیی

ŠKODA AUTO برای R&M راه حل
 Cat.6A EL ماژول های ،Cat.6A مسی: کابل های -

- فیبرنوری:
OM3/OM4 و OS2 کابل های -
Netscale 72 توزیع کنندگان -

- جعبه های پوالریس )Polaris( قابل استفاده در فضای باز
- کابل های نصب نسوز
- FTTD برای طراحی

R&M دالیل انتخاب
- کیفیت و عملکرد

- طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
- در دسترس بودن و تدارکات کارآمد

ŠKODA AUTO پشتیبانی محلی و داشتن شرایط مدنظر -

یان واکولین، مدیر فروش R&M جمهوری چک، و آدام کراکیک، 
مدیر شبکه های داده ŠKODA AUTO a.s. – روبه روی دفتر مرکزی 

ŠKODA AUTO در مالدا بولسالو
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ــعاری  ــن ش ــم«. ای ــال می دهی ــر انتق ــه اب ــز را ب ــا همه چی »م
ــیار  ــته بس ــال گذش ــت س ــول بیس ــردم در ط ــه م ــت ک اس
شــنیده اند. بســیاری از شــرکت ها جملــه فــوق را بــه 
ــزی  ــر راه دور و مرک ــه اب ــد ک ــیر می کنن ــکل تفس ــن ش ای
ــا  ــا ب ــتند. آن ه ــزداده هس ــا در مراک ــای آن ه ــان داده ه میزب
نگرش هــای مختلــف و مبتنــی بــر احساســات بــا مراکــزداده 

ــد. ــی کردن ــود خداحافظ ــی خ ــی قدیم داخل

بــه دالیــل بســیاری، دپارتمان هــای فنــاوری اطالعــات 
ــود  ــردی خ ــای کارب ــع و برنامه ه ــه مناب ــتند ب ــور هس مجب
دسترســی کامــل داشــته باشــند. بــرای ایــن منظــور، آن هــا 
بــه شــکل فزاینــده ای از پیشــنهادات متنــوع اجــاره خدمــات 
ــوری  ــه ط ــد. ب ــتقبال می کنن ــی اس ــدگان هم مکان ارائه دهن

ــرار دارد. ــت ق ــه دوم اهمی ــتقرار در درج ــل اس ــه مح ک

پردازش داده های به شیوه محلی
ــی  ــردن زندگ ــی ک ــد دیجیتال ــی از فرآین ــوان بخش به عن
ــه  ــا ب ــی از داده ه ــردازش برخ ــا، پ ــی م ــه ای و خصوص حرف
ــی  ــفرهای طوالن ــت. س ــر اس ــی اجتناب ناپذی ــکل محل ش
ــوان در  ــای ج ــت. بازاره ــر اس ــر و زمان ب ــر هزینه ب ــه اب ب

Race Way

Netscale Family

Blade ShelterLC QR Family

Intelliphy Net

لبه: بیشتر از تراکم فوق العاده باال

لبه: بیشتر از تراکم فوق العاده باال

ــی  ــردی مبتن ــای کارب ــات و برنامه ه ــرای خدم ــد ب ــال رش ح
ــدرت  ــه ق ــاز ب ــراوان )data-intensive( نی ــای ف ــر داده ه ب
ــد.  ــم دارن ــه ک ــا هزین ــگ و ب ــاال، بالدرن ــیار ب ــی بس پردازش
ایــن خدمــات قــرار اســت از طریــق مراکــزداده چابــک و لبــه 

ــرد.  ــرار بگی ــا ق ــن بازاره ــار ای ــی در اختی محل

راه  در  جدیــدی  کاربــردی  برنامه هــای  حال حاضــر  در 
ــاز  ــری نی ــخت افزاری پیچیده ت ــاری س ــه معم ــه ب ــتند ک هس
ــاص  ــی و خ ــای محل ــق نصب ه ــدی از طری ــا ح ــه ت ــد ک دارن
سیســتم  عامل ها،  برنامه هــا،  هســتند.  دســت یافتنی 
کاری  بارهــای  و  داده هــا  فناوری اطالعــات،  پشــته های 
ــه  ــمندانه و مقرون به صرف ــری، هوش ــکل سراس ــه ش ــد ب بای
ــم  ــه کردی ــه ارائ ــی ک ــای توضیحات ــر مبن ــوند. ب ــع ش توزی
بایــد بگوییــم، مرکــزداده را دیگــر نمی تــوان به عنــوان یــک 
زیرســاخت واحــد و ثابــت توصیــف کــرد، بلکــه یــک معماری 
فناوری اطالعــات ترکیبــی اســت کــه میــان منبــع داده و ابــر 

ــرار دارد.  ق

طراحی مخصوص-مشتری
بــازار ایــن مــدل را معمــاری فنــاوری اطالعــات توزیــع شــده 
)distributed IT architecture( نام گــذاری کــرده اســت. 
ــاص  ــکل خ ــه ش ــه ب ــای لب ــور، معماری ه ــن منظ ــرای ای ب
ــب و  ــدل کس ــتریان، م ــای مش ــه نیازه ــخ گویی ب ــرای پاس ب
ــی  ــر طراح ــرد بهت ــه عملک ــت یابی ب ــا دس ــا ی کار، برنامه ه
ــات  ــاوری اطالع ــزار و فن ــان، نرم اف ــن می ــوند. در ای می ش
ــوند،  ــدی ش ــر پیکربن ــکل انعطاف پذی ــه ش ــد ب ــد بتوانن بای
ــی و  ــاخت های فیزیک ــا زیرس ــاط ب ــده در ارتب ــن قاع همی
 ،)backhaul( ــازگاری ــل و هم س ــال حام ــل اتص ــواردی مث م
اتصــاالت متقابــل )interconnect( و شــبکه ها، اتاق هــای 
ــز  ــر نی ــای کامپیوت ــزداده و اتاق ه Meet-me-Room در مرک

ــت. ــادق اس ص

 R&M ــخ ــرا، پاس ــه مولفه گ ــاختی یکپارچ ــای زیرس راه حل ه
ــدگان  ــه ارائه دهن ــوری ک ــه ط ــتند. ب ــد هس ــن رون ــه ای ب
ــع  ــک منب ــز را از ی ــا همه چی ــتریان آن ه ــز داده و مش مرک
ــال  ــک رک و اتص ــد - از ی ــت می کنن ــد دریاف ــن واح تامی
ــه  ــوق ب ــرد ف ــی. رویک ــامانه مدیریت ــر و س ــاق کامپیوت ــا ات ت
ــتقل  ــکل مس ــه ش ــرعت و ب ــد به س ــازه می ده ــا اج آن ه
ــد  ــای جدی ــود را در دنی ــات خ ــبکه ها و خدم ــا، ش معماری ه
ــد. ــازما ن دهی کنن ــازند و س ــی بس ــات ترکیب فناوری اطالع

مراکـزداده به سـمت 
الگوی ترکیبی می روند

ــازار  ــته، ب ــده اید؟ در گذش ــه رو ش ــری روب ــای اب ــی در فض ــا محدودیت های ــال ب ــا به ح ــا ت آی
ــی  ــاس )hyperscale( ، هم مکان ــل فرامقی ــرد مث ــر کارب ــات پ ــرای اصطالح ــادی ب ــای زی تفاوت ه
)colocation( و درون ســازمانی )on-premise( قائــل بــود. ایــن اصطالحــات هــر یــک بــه معمــاری 
و نحــوه پیاده ســازی مراکــزداده اشــاره دارد. گاهــی اوقــات مراکــزداده مبتنــی بــر ایــن الگوهــا در 
ــال  ــری انتق ــروه دیگ ــه گ ــری ب ــان دیگ ــا در زم ــدند، ام ــدی می ش ــخصی طبقه بن ــای مش گروه ه
ــه  ــی ب ــده تمرکززدای ــرا ای ــتند، زی ــدن هس ــگ ش ــال کم رن ــا در ح ــن مرزه ــد. ای ــدا می کردن پی

شــکل لبــه دو مرتبــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. 
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ــای  ــی از نیازه ــدرن بخش ــد م ــاالت پهنای بان ــروزه، اتص ام
ــرق در  ــه آب و ب ــبیه ب ــا ش ــت آن ه ــتند و اهمی ــه هس اولی
ــا ایــن حــال، خدمــات FTTH در خــارج  زندگــی مــا اســت. ب
ــد  ــه بای ــی ک ــرمایه گذاری های باالی ــل س ــه دلی ــهرها ب از ش
توســط اپراتورهــای مخابراتــی انجــام شــود، بــه ُکنــدی انجام 
ــراه  ــه هم ــا ب ــرای اپراتوره ــی ب ــودآوری کم ــرا س ــده، زی ش
ــود  ــتایی وج ــق روس ــم مناط ــوز ه ــه هن ــته و در نتیج داش
ــت.  ــم اس ــا ک ــات در آن ه ــوذ خدم ــب نف ــه ضری ــد ک دارن
ــه ایــن نکتــه دقــت  بنابرایــن، ارائه دهنــدگان شــبکه بایــد ب
ــل  ــریع تر و قاب ــازی س ــه پیاده س ــادر ب ــه ق ــه چگون ــد ک کنن
ــوری در ایــن مناطــق هســتند.  اطمینان تــر شــبکه های فیبرن
اپراتورهــا در حــال اســتفاده و اســتقرار تجهیــزات جایگزیــن 
ــترش  ــد گس ــتری رون ــرعت بیش ــا س ــا ب ــتند ت ــی هس هوای
ــود را  ــدف خ ــد. R&M ه ــش ببرن ــه پی ــد را ب ــای بان پهن
ــال  ــرده و در ح ــا ک ــن اپراتوره ــتیبانی از ای ــه پش ــوف ب معط
توســعه محصــوالت و راهکارهــای مناســبی بــرای ایــن منظور 

ــت. اس

ــته های  ــدی از بس ــل جدی ــد نس ــامل تولی ــد ش ــن فرآین ای
فیبرنــوری فشــرده اســت کــه بــه فضــای کمــی نیــاز دارنــد 
و صرفه جویــی در هزینه هــای ســرمایه گذاری را به همــراه 
ــی در  ــیک زیرزمین ــب کالس ــر نص ــالوه ب ــد. R&M ع دارن
ــته بندی  ــن، بس ــا زیِرزمی ــا  ی ــی، چاه ه ــای خیابان کابینت ه
جدیــد ZOONA را به منظــور اســتفاده در ســطح زمیــن 
آمــاده کــرده اســت. ایــن مفصل هــای مکانیکــی ُمهــر و مــوم 
شــده تاییــدی بــر ســطح حفاظــت IP68 را دارنــد، در نتیجــه 
ــوده و  ــوی را دارا ب ــرایط ج ــخت ترین ش ــی کار در س توانای
خیابانــی  کابینت هــای  مونتــاژ،  چاه هــای  در  می تواننــد 
ــتفاده از  ــا اس ــه و ب ــرون به صرف ــی مق ــه روش ــا ب و دیواره
ــه  ــوند. در صورتی ک ــب ش ــه نص ــواری یکپارچ ــده دی نگهدارن
لــوازم جانبــی مناســبی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، امــکان 
اســتفاده از آن هــا روی خطــوط بــرق )هوایــی( یــا دکل هــای 

ــز وجــود دارد.  ــرق نی ب

بــرای شــبکه های چابــک: نصــب ســریع و 
آســان بــا ســامانه ورودی کابــل هوشــمند 

 QIKSeal
ــه  ــاز ب ــدم نی ــل ع ــه دلی ــوری ZOONA ب ــای فیبرن مفصل ه
ــان  ــی در زم ــریع و صرفه جوی ــب س ــی، نص ــای خاص ابزاره
را امکان پذیــر می کننــد. نصابــان می تواننــد ورودی هــای 
جداگانــه کابــل یــا حلقــه را کامــال خــارج از مفصــل فیبرنوری 
آمــاده کننــد. ایــده نوآورانــه ورودی کابــل QIKseal راه حلــی 
ــا کاربــری ســاده، ایمــن و آب بنــدی شــده در  هوشــمندانه، ب
ارتبــاط بــا طیــف وســیعی از کابل هــا و لوله هــای روکار اســت. 
به رغــم ابعــاد کوچــک و فشــرده  ای کــه دارد فضــای کافــی و 
مولفه هــای خالقانــه داخــل کلــوژر اســپالیس قابلیــت 
مدیریــت فراتــر از انتظــار )فیبرهــای تکــی و حلقــه(، مدیریت 
ــپالیس FMTS30 را  ــینی اس ــار س ــر چه ــا حداکث ــر ب فیب
به همــراه نگهدارنــده چهــار مینــی تقســیم کننده دارد. بســته 
ــد  ــل چن ــه کاب ــک حلق ــپالیس ی ــوژر اس ــدی، کل ــه پیکربن ب

ZOONA با
رسیع تر گام آخر را بردارید

R&M راه حل هــای ZOONA خــود را بــه گونــه ای پیکربنــدی کــرده کــه امــکان گســترش شــبکه های پهن بانــد فیبرنــوری بــه ســهولت، در کوتاه تریــن 
زمــان و بــا صــرف هزینــه کــم انجــام شــود. نســل جدیــد مفصل هــای فیبرنــوری بــه تحقــق ایــن مســاله در ناحیــه دسترســی کمــک می کننــد.
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فیبــری و حداکثــر دوازده کابــل جداگانــه را دارد. با اســتفاده از 
ســامانه عمومــی مدیریــت فیبــر تــک کانانــه R&M، حداکثــر 
ــوان  ــر را می ت ــوع 48 فیب ــرای مجم ــال ب ــینی اتص ــار س چه
بــه شــکل جداگانــه داخــل محفظــه اســپالیس قــرار داد. ایــن 
راه حــل در دو نــوع )HS( Heatshrink و )Sandwich )ANT در 

دســترس اســت. 

ــا  ــه ب ــام داد ک ــه گام انج ــوان گام ب ــب را می ت ــد نص فرآین
ــود  ــاز می ش ــه آغ ــرون به صرف ــر و مق ــه ی مختص ــاژ اولی مونت
ــه  ــال اولی ــرای اتص ــا ب ــه تقاض ــخ گویی ب ــی پاس ــه توانای ک
ــردن  ــه ک ــکان اضاف ــاژوالر، ام ــاری م ــف معم ــه لط را دارد. ب
ــای  ــال و ورودی  کابل ه ــینی های اتص ــتر، س ــترکان بیش مش
ــی  ــان و حت ــر زم ــا در ه ــا و کابل ه ــا فیبره ــی، ارتق اضاف
زمانــی کــه شــبکه فعــال اســت، وجــود دارد. مزیــت بــزرگ 
ــتن  ــه برداش ــت ک ــن اس ــوق دارد ای ــه روش ف ــری ک دیگ
ــت در  ــروری نیس ــده اند ض ــب ش ــال نص ــه قب ــی ک کابل های
نتیجــه، شــبکه بــدون آن کــه اختاللــی را تجربــه کنــد بــه کار 

ــد.  ــه می ده ــود ادام خ

کامال ُمهر و موم شده
ــت  ــاوم و تقوی ــه مق ــپالیس ZOONA دارای محفظ ــوژر اس کل
ــای  ــر مبن ــت، ب ــه )fiber-glass( اس ــاف شیش ــا الی ــده ب ش
درجــه حفاظتــی IP68 ســاخته شــده و تحــت فشــار 0.3 بــار و 
در عمــق ســه متــری زیــر آب بــه مــدت هفــت روز آزمایــش 
شــده اســت. تمــام ورودی هــای کابــل بــا ماژول هــای جدیــد 
ــده اند.  ــوم ش ــر و م ــه و مه ــعه یافت ــد توس QIKseal جدی
بــا هــدف  بــا رویکــردی خالقانــه و   QIKseal مــاژول 

به لطف QIKseal کامال ُمهر و موم شده است

بسته شدن اسپالیس Precon ZOONA: از قبل خاتمه یافته 
و آماده استفاده است

عرضه بهتر فیبرنوری در مناطق روستایی به لطف استقرار هوایی

ــل، بیــن ورودی و پایــه  ــه آب بنــدی ژاکــت کاب پاســخ گویی ب
ــت.  ــل اس ــار روی کاب ــش فش ــازی و کاه ــه و ایمن س محفظ
ــای  ــا قطره ــای ب ــا کابل ه ــاط ب ــای QIKseal در ارتب ماژول ه
6 تــا 16 میلی متــر )حلقــه، 1x( و 2 تــا 8.5 5 میلی متــر 

ــتند. ــترس هس ــل، 12x( در دس ــک کاب )ت

ــا آمــوزش خاصــی  ــزار ی ــه اب به طــور کلــی، مونتــاژ نیــازی ب
ــراه دارد،  ــب را به هم ــان نص ــه و زم ــش هزین ــه کاه ــدارد ک ن
ــتفاده از  ــا اس ــوان ب ــز می ت ــت را نی ــه کل مالکی ــا هزین ام
کلوژرهــای اســپالیس R&M ZOONA کاهــش داد، زیــرا 
ــه  ــکل جداگان ــه ش ــا ب ــزات و مولفه ه ــاژ تجهی ــکان مونت ام
ــود  ــروژه وج ــای پ ــتری و پیکربندی ه ــاز مش ــا نی ــق ب مطاب
ــکان  ــپالیس ام ــوژر اس ــه کل ــی ب ــهولت در دسترس دارد. س
افــزودن تدریجــی مشــترکان در حیــن کار شــبکه را فراهــم 
می کنــد )همســو بــا رشــد کســب وکار، ســرمایه گذاری 

ــد(. کنی

PRECON – سربندی شده و آماده استفاده
ــد  ــه )FTTH( رون ــه خان ــر ب ــترش فیب ــه گس ــرای آن ک ب
ــه از  ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــد، ای ــته باش ــریع تری داش س
کلــوژر اتصــاالت ســربندی شــده ZOONA و پیکربندی هــای 
کابــل کــه در پلت فــرم  Precon مــورد اســتفاده قــرار 
فعلــی،  شــده  پیاده ســازی  شــبکه های  یــا  گرفته انــد 
ــرح  ــدی به ش ــار پیکربن ــر چه ــرد. در حال حاض ــتفاده ک اس

ــت: ــترس اس ــر در دس زی
1 حلقــه / 8 حلقــه؛ 2 حلقــه / 8 حلقــه؛ 1 حلقــه / 16 حلقــه و 

2 حلقــه / 16 حلقــه. 

ــای  ــک از آداپتوره ــر ی ــد ه ــه می توان ــی حلق ورودی/خروج
ــور drop-out SC در  ــر 16 آداپت ــد. حداکث ــا MPO باش SC ی
هــر پیکربنــدی قابــل اســتفاده اســت. معمــاری فــوق امــکان 
ــی از طریــق اســپلیترهای  پیاده ســازی پیکربندی هــای معمول

)تقســیم کننده های( 1:4، 1:8 یــا 1:16 را فراهــم می کنــد.
ــعه  ــرکت R&M توس ــه ش ــپالیس ZOONA ک ــوژر اس ــا کل ب
شــبکه های  به ســرعت  می تواننــد  تامین کننــدگان  داده، 
ــد.  ــدازی کنن ــتایی راه ان ــع روس ــرای جوام ــترس پذیر را ب دس
حتــی ایســتگاه های 5G، مثــل ســلول های کوچــک در 
ــبکه  ــه ش ــق ب ــن طری ــد از ای ــره می توانن ــاختارهای زنجی س

ــوند. ــل ش ــوری متص فیبرن
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PoE دسـرتســی بـه اتـصاالت
بدون نیاز به جست وجو برای آن ها 

ــد تجهیــزات  هنگامی کــه تکنســین های شــبکه در نظــر دارن
ــه  ــاختمان را ب ــک س ــتقر در ی ــاوری PoE مس ــه فن ــز ب مجه
ــد  ــل کنن ــاوری PoE متص ــه فن ــز ب ــبکه مجه ــای ش پریز ه
ــد  ــت کنن ــا دریاف ــن پریزه ــود را از ای ــاز خ ــرق موردنی ــا ب ت
از  کدامیــک  می کننــد؛  مطــرح  یکســانی  پرســش های 
ــن  ــتند؟ در ای ــاوری PoE هس ــه فن ــز ب ــا مجه ــن پریزه ای
ــد  ــی کنن ــبکه را بررس ــتندات ش ــن مس ــد آخری ــت بای حال
ــود  ــتنداتی وج ــن مس ــند و چنی ــانس باش ــر خوش ش )اگ
ــد کابل هــای  ــر وجــود نداشــته باشــد بای داشــته باشــد!( اگ
توزیــع شــده در کــف را بررســی کننــد کــه فرآینــد بســیار 
وقت گیــر و خســته کننده اســت. به طــور کلــی، بــرای 
ــان،  ــل جری ــای حام ــا و خروجی ه ــن درگاه  ه ــایی ای شناس
ــای  ــود و کانکتور ه ــام ش ــل انج ــت هایی در مح ــد تس بای
مختلــف بررســی شــوند تــا مشــخص شــود کدام یــک مجهــز 

ــتند.  ــوق هس ــاوری ف ــه فن ب

در تمامــی ایــن مــوارد بایــد وقــت ارزشــمند خــود را صــرف 
ــه  ــی ب ــر دسترس ــال اگ ــرد. ح ــاده ک ــک کار س ــام ی انج
ــی  ــا بررس ــه تنه ــد ن ــته باش ــود نداش ــی ها وج کابل کش
ایــن مســاله مشــکل اســت، بلکــه فرآیندهایــی مثــل تعمیــر 
ــی   ــن، جابه جای ــود. همچنی ــاز می ش ــداری مشکل س و نگه
ــن  ــه ای ــز ب ــزات مجه ــردن تجهی ــگ ک ــزات و هماهن تجهی
فنــاوری بــا پریز هــای مجهــز بــه فنــاوری PoE ســخت اســت.

نشــانه گری کــه شــبیه بــه درپــوش گــرد و غبــار 
قابل اســتفاده اســت

ــزار  ــک اب ــوان ی ــانگر PoE را به عن ــه نش ــت ک ــت اس درس

جانبــی و وصلــه ای بــرای تشــخیص این مســاله مورد اســتفاده 
ــه ای پیکربنــدی شــده  ــه گون قــرار می گیــرد، امــا در واقــع ب
اســت کــه بــه طــور دائــم در تمــام درگاه هــای خروجــی قابــل 
اســتفاده باشــد. ایــن نشــانگر بــه یک ســوکت RJ45 درســت 
مثــل یــک درپــوش گــرد و غبــار متصــل می شــود. نشــانگر 
ــد و از  ــرار می کن ــاط برق ــیگنال ارتب ــای س ــا پین ه ــوق ب ف
ســیگنال مدیریــت PoE بــرای تعییــن امــکان انتقــال بــرق بر 

ــد. ــتفاده می کن ــت اس ــتر اترن بس
نشــانگر PoE محصــول شــرکت R&M پورت هــای فعــال 
ــک  ــه ی ــد. هنگامی ک ــخیص می ده ــرعت تش ــه س ــده را ب ش
ــت PoE( PSE( در  ــه قابلی ــز ب ــبکه مجه ــت ش ــتگاه تح دس
انتهــای دیگــر لینــک منتظــر دریافــت بــرق اســت، LED آن 

ــود.  ــن می ش روش

نشــانگر PoE ســاخت شــرکت R&M قابــل اســتفاده در 
ــت  ــا PoE اس ــط ب ــف مرتب ــای مختل ــا و پروتکل ه برنامه ه
و امــکان اســتفاده از آن در ارتبــاط بــا منابــع تغذیــه  
 ،PoE ســوییچ های  دارد.  وجــود   end-span و   mid-span
ــده اند  ــل ش ــا متص ــه آن ه ــانگر PoE ب ــه نش ــی ک پورت های
ــد.  ــان می دهن ــه نش ــاص نیافت ــای اختص ــوان درگاه ه را به عن
ــا تمــام  ــه طــور کلــی، امــکان اســتفاده از نشــانگر فــوق ب ب

ســوکت های  RJ45 شــرکت R&M  وجــود دارد. 

در ارتبــاط بــا درگاه هــای اســتفاده نشــده بایــد بــه ایــن نکته 
اشــاره کــرد کــه نشــانگر PoE می توانــد شــبیه بــه درپــوش 
ــل  ــوکت متص ــه س ــم ب ــکل دائ ــه ش ــه ب ــار ک ــرد و غب گ
ــال،  ــوان مث ــه عن ــرد. ب ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــود، م می ش

ــه توزیع کننــده کــف متصــل  اگــر یــک منبــع تغذیــه PoE ب
شــده باشــد، تکنســین ها توانایــی یافتــن پریزهــای مناســب 

ــد.  ــا را دارن در اتاق ه

کدام یک از پریزهای روی دیوار مجهز به فناوری انتقال برق بر بستر اترنت )PoE( هستند؟
 در گذشــته تشــخیص ایــن مســاله ســخت بــود، امــا بــه لطــف نشــانگر جدیــد و کوچــک PoE کــه شــرکت R&M  آن را توســعه داده، ایــن مســاله دیگــر 

ــد. ــت می کنی ــود را دریاف ــخ خ ــرعت پاس ــت و به س ــاز نیس مشکل س
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ساختامن خود را به یک شــبکه محلی از 

 R&M End-to-end فناوری شبکه

بـرای دفــاتر، ســاختامن ها، صنعـت و 

ساختامن های هوشمند تبدیل کنید.
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ــب  ــی Swisscom و R&M در قال ــبکه سوییس ــده ش ارائه دهن
ــد  ــد فرآین ــر دارن ــر در نظ ــا یکدیگ ــترک ب ــکاری مش هم
نصــب اتصــاالت فیبــر نــوری، بــه ویــژه در حــوزه خانگــی را 
ــا پشــتیبانی شــرکت  ــد. شــرکت Swisscom  ب ســاده تر کنن
ــا  ــر ت ــب فیب ــای نص ــه راهنم ــن کتابچ ــد تدوی R&M فرآین

ــت. ــرده اس ــر ک ــه )FTTH( را منتش خان

ــح  ــا را توضی ــی در خانه ه ــای کابل کش ــا، راه حل ه ــن راهنم ای
می دهــد و بــر مبنــای اصــل اطمینــان نــگارش شــده حاصــل 
ــتانداردهای  ــا اس ــوری ب ــاالت فیبرن ــه اتص ــوری ک ــود به ط ش
ــن  ــاص، ای ــور خ ــه ط ــد. ب ــت دارن ــی Swisscom مطابق کیف
ــه  ــت ک ــاختمان )BEP( اس ــه ورودی س ــامل نقط ــش ش بخ
 Optical مخفــف )OTO( از طریــق پریز-پایانــه ی نــوری
ــود. در  ــل می ش ــیریاب متص ــه مس Termination Outlet ب
ــوری  ــده فیبرن ــور اتصال دهن ــه، Swisscom کانکت ــن زمین ای
ــر  ــای فیب ــاط پریزه ــراری ارتب ــرای برق ــرکت R&M را ب ش

ــد. ــب می کن ــال راه دور نص ــه اتص ــوری ب ن

نصب در سه دقیقه
R&M از ســال 2022 دوره هــای آموزشــی در کشــور ســوییس 
ــور FO Field را  ــد کانکت ــا بتوانن ــا نصاب ه ــرده ت ــزار ک برگ
بــه شــکل عــادی و اســتاندارد مــورد اســتفاده قــرار دهنــد. 
ــد.  ــول می کش ــاعت ط ــا دو س ــک ت ــی ی ــن دوره آموزش ای
در ایــن دوره آموزشــی، شــرکت کنندگان یــاد می گیرنــد 
کــه چگونــه از کانکتــور فیلــد FO اســتفاده کننــد، کانکتــور 
را سیم کشــی کننــد و عملکــرد آن را آزمایــش کننــد. 
ــه  ــه دقیق ــان س ــدت زم ــب در م ــد نص ــه فرآین ــوری ک به ط
بــه ســرانجام برســد. آمــوزش در شــرکت Cablex کــه 
ــده  ــرکت های نصب کنن ــت و ش ــه Swisscom  اس زیرمجموع

ــود.  ــزار می ش ــد، برگ ــرایط الزم را دارن ــه ش ــزات ک تجهی

ــتفاده از  ــا اس ــه ای و ب ــط حرف ــک محی ــرکت کنندگان در ی ش
ــن  ــه ای ــد. ک ــای الزم را می بینن ــود آموزش ه ــای خ ابزاره
بــدان معنــا اســت کــه دانــش نظــری جدیــدی کــه به دســت 
ــورد  ــی م ــکل عمل ــرعت و به ش ــوان به س ــد را می ت می آی
ــه  ــی ک ــن، R&M ویدیوهای ــر ای ــالوه ب ــرار داد. ع ــتفاده ق اس
دربرگیرنــده ی دســتورالعمل های نصــب اســت را ارائــه 
ــی  ــک خاص ــد تکنی ــا می خواهن ــی نصاب ه ــد. وقت می ده
ــام  ــد انج ــه بای ــا کاری ک ــد، تنه ــاهده کنن ــاره مش را دوب
دهنــد ایــن اســت کــه ویدیــو را روی گوشــی هوشــمند خــود 

ــد.  ــاهده کنن مش

ــه ســرعت  ــه نشــان می دهــد کــه بدبینی هــای اولیــه ب تجرب
ــچ  ــان موجاگی ــده اند. نورم ــل ش ــتیاق تبدی ــور و اش ــه ش ب
)Nerman Mujagic( از Cablex بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد: » 
کانکتــور FO Field بــه وضــوح کار مــا را در پروژه هــای فیبــر 
ــی  ــداد کم ــه تع ــا ب ــد. م ــاده می کن ــه Swisscom س ــه خان ب
ابــزار نیــاز داریــم، چراکــه بــه تجهیــزات اتصــال خــاص بــرای 
ــان  ــتیم در زم ــادر هس ــه ق ــوری ک ــم. به ط ــاز نداری ــب نی نص
ــخ  ــوری پاس ــتریان فیبرن ــته های مش ــه خواس ــی ب کوتاه

دهیــم«.

 FO Field ــای ــازک و کانکتوره ــک زوج ن ــت ت ــب اترن ــا نص ب
 OTO پریزهــای  می تواننــد  نصاب هــا   ،R&M شــرکت 
ــد.  ــب کنن ــه نص ــب خان ــت صاح ــا درخواس ــق ب را مطاب
ــا پنــج مرتبــه سیم کشــی  می توانیــد کانکتــور FO Field را ت
ــی  ــه جابه جای ــادر ب ــر، ق ــان دقیق ت ــه بی ــد. ب ــتفاده کنی اس
ــا  ــتید. ب ــکان هس ــن م ــب در بهتری ــدف نص ــا ه ــز ب پری

ــا  ــا ب ــه کابل ه ــل ب ــای متص ــور FO Field، پچ کورده کانکت
ــی  ــرد. مزیت ــل ک ــا متص ــه پایانه ه ــوان ب ــی را می ت ــر طول ه
کــه روش فــوق دارد ایــن اســت کــه فرآینــد تعمیــر یــا تغییر 
ــه  ــد. ب ــر می کن ــوری را امکان پذی ــی فیبرن ــات فعل در تاسیس
ــول  ــه ط ــا را ب ــد کابل ه ــان می توانن ــر، نصاب ــان دقیق ت بی
ــا  ــد ت ــع کنن ــانتی متر قط ــد س ــاال در ح ــت ب ــا دق الزم و ب
نیــازی بــه کابل کشــی های طوالنــی، ضرورتــی نداشــته 

ــد.  ــن برس ــزان ممک ــن می ــه کم تری ــات ب ــد و ضایع باش

هـیـجـان
در حوزه فیربنوری 

نصاب هــای حرفــه ای سوییســی، ســاختمان های مســکونی را بــا ســرعت بی ســابقه ای بــه 
ــی R&M در  ــای آموزش ــال، دوره ه ــا این ح ــد. ب ــل می کنن ــوری متص ــد فیبرن ــبکه های جدی ش

ــت. ــرده اس ــریع تر ک ــد را س ــن رون ــوری ای ــا فیبرن ــاط ب ارتب

»زمینــه FO به وضــوح کار مــا را روی پروژه هــای FTTH سوییســکام 
ــد.« ــاده می کن س

Cablex AG ،متخصص ساخت و ساز ،Nerman Mujagic
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ــه  ــیمه ب ــت س ــا هش ــار ی ــی چه ــردن از کابل کش ــوییچ ک س
یــک کابــل تــک زوج تابیــده بــرای انتقــال داده هــا و اتصــاالت 
ــت.  ــه اس ــن زمین ــی در ای ــه بزرگ ــرفت فناوران ــک پیش کوچ
ــای  ــا پهن ــاط ALL-IP ب ــراری ارتب ــداوم برق ــه ت ــوری ک به ط
ــه را  ــر ثانی ــت ب ــا 1 گیگابی ــه ت ــر ثانی ــت ب ــد 10 مگابی بان
ــتگاه  ــاد در دس ــال زی ــم اتص ــل تراک ــد. به دلی ــه می کن ارائ
ــت. در  ــاز اس ــی نی ــدار چاپ ــرد م ــری روی ب ــای کم ت ــه فض ب
ایــن حالــت، حجــم داکــت کابــل کــم می شــود کــه کاهــش 
ــب،  ــهولت در نص ــش وزن، س ــده، کاه ــغال ش ــای اش فض
ــتفاده  ــواد اس ــی در م ــا و صرفه جوی ــی در هزینه ه صرفه جوی
شــده را بــه همــراه دارد. عــالوه بــر ایــن، نصابــان می تواننــد 

ــد.  ــام دهن ــر انج ــا 1000 مت ــی را ت ــد کابل کش فرآین

راه حل کامل سیستمی
ــال  ــال انتق ــک کان ــه ی ــت ک ــازنده ای اس ــن س R&M اولی
ــد  ــه می ده ــتاندارد IEC 63171-1 ارائ ــا اس ــق ب ــل را مطاب کام
و خــط تولیــد LC-Cu را راه انــدازی کــرده اســت تــا متخصصان 
ــای  ــا، ماژول ه ــد از پچ کورده ــاخت بتوانن ــی و زیرس کابل کش
ــای  ــد. ماژول ه ــتفاده کنن ــب اس ــای نص ــال  و کابل ه اتص
اتصــال SPE در پنــل و پریزهــای 19 اینچــی موجــود بــا رابــط 
Freenet جفــت می شــوند. بــا ایــن کار، R&M تضمیــن 
ــد در  ــع واح ــک منب ــل SPE از ی ــال کام ــک اتص ــد ی می ده

ــار خواهیــد داشــت.  اختی

فنــاوری  بــا   ،1-IEC 63171 کانکتــور  دارای  پچ کوردهــا: 
ــتفاده در  ــل اس ــته ای AWG 26 قاب ــل رش ــال IDC و کاب اتص
 )T1-B و T1-A ــز )کالس ــا 600 مگاهرت ــال ت ــای انتق فرکانس ه

ــت. اس

ــا  ــک 2x SPE IEC 63171-1 ب ــه: ج ــال دوطرف ــاژول اتص – م
ــیم  ــا س ــاط ب ــتفاده در ارتب ــل اس ــال IDC قاب ــاوری اتص فن
و کابل هــای رشــته ای AWG 26  و AWG 22 کــه امــکان 
اســتفاده از آن در فرکانس هــای انتقــال تــا 20 مگاهرتــز 

T1-A( وجــود دارد.  )کالس 

 S/FTP AWG ــدل ــبSPE  م ــل نص ــب: کاب ــای نص – کابل ه
ــا غــالف LSZH Dca کــه در هنــگام آتش ســوزی کــم  1/22 ب
دود و بــدون هالــوژن اســت و در  فرکانس هــای انتقــال تــا 600 

مگاهرتــز )کالس T1-A و T1-B( قابــل اســتفاده اســت. 

SPE مولفه های
ــوییچ های  ــد س ــال مانن ــتگاه های فع ــازندگان دس ــرای س ب
شــبکه یــا پایانه هــای اینترنــت چیزهــا، R&M اولیــن 
ــم کاری  ــای لحی ــا پین ه ــک ب ــک ج ــه ی ــت ک ــازنده ای اس س
ــرده  ــه ک ــی ارائ ــدار چاپ ــای م ــه روی برده ــده یکپارچ ش
 IEC ــتاندارد ــا اس ــق ب ــی مطاب ــدار چاپ ــرد م ــک ب ــت. ج اس
ــرای  ــاری ب ــوری اختی ــای ن ــدون راهنم ــا ب ــا ی 63171-1 ب
نمایــش وضعیــت شــبکه از طریــق LED موجــود اســت. عــالوه 
بــر ایــن، نقشــه های پیــن آوت و ابعــاد در ارتبــاط بــا طراحــی 

ــرار دارد.  ــترس ق ــبکه در دس ــق ش موف

ــال  ــاوری اتص ــورد، کل فن ــی و پچ ک ــوکت چاپ ــا س ــراه ب هم
ــد  ــعه بتوانن ــای توس ــا بخش ه ــت ت ــتفاده اس ــور اس کانکت
ــان  ــه بی ــد. ب ــدازی کنن ــود را راه ان ــه SPE خ ــی برنام به راحت
ســاختمان های  دیجیتالــی  زیرســاخت های  دقیق تــر، 
آینــده در نزدیکــی مــا قــرار دارد: SPE می توانــد حســگرهایی 
ــنایی و  ــای روش ــق، حس گره ــالم حری ــامانه های اع ــد س مانن
دمــا و ســامانه های کنتــرل دسترســی، تابلوهــای اطالعــات و 

ــد. ــبکه بندی کن ــر را ش ــوارد دیگ م

SPE
از تئوری تا عمل

ــل  ــت. کاب ــده اس ــه ش ــادی گفت ــب زی ــی )SPE( مطال ــت تک زوج ــم انداز اترن ــورد چش ــال در م قب
 )Gateway( قــادر اســت فرآینــد انتقــال داده هــا از حســگر بــه ابــر را بــدون نیــاز بــه دروازه SPE
ــورد  ــبکه م ــازی ش ــا را در پیاده س ــن کابل ه ــتند ای ــادر هس ــبکه ق ــان ش ــد. کارشناس ــال ده انتق
ــال و  ــای اتص ــا، ماژول ه ــا پچ کورده ــل ب ــال کام ــال انتق ــک کان ــد. R&M ی ــرار دهن ــتفاده ق اس

ــت.  ــرده اس ــی ک ــاختمان ها، طراح ــاز س ــرای خودکارس ــب ب ــای نص کابل ه
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ــت  ــگام صحب ــت و هن ــی چیس ــای همرس مزای
دربــاره ایــن مفهــوم بــه چه چیــزی بایــد دقــت 

کنیــم؟
ــیم و  ــال بی س ــی اتص ــاهد همرس ــر، ش ــال های اخی در س
ســیمی بــا اســتفاده از کابل هــای فیبــر بوده ایــم. 5G و 
ــد  ــه خواهن ــر ادام ــا یکدیگ ــتر ب ــی بیش ــه یکپارچگ FTTx ب
 )backhaul( داد. البتــه، بــدون وجــود شــبکه بک هــال
ــم 5G در  ــل پنج ــلولی نس ــبکه س ــچ ش ــد هی ــر قدرتمن فیب
 Backhaul ــه ــت ک ــح اس ــه توضی ــود. الزم ب ــد ب کار نخواه
برقــراری ارتبــاط میــان دو نقطــه نزدیــک به هــم، بــا انتقــال 
شــدآمد بــه نقطــه ای واســط و دوردســت و ســپس انتقــال آن 

ــه مقصــد. ب

ــن  ــر ای ــی از فیب ــبکه غن ــی ش ــا کابل کش ــب 5G ب ترکی
ــا ســرعت  امــکان را فراهــم می کنــد کــه نیازهــای مرتبــط ب
ــا اســتفاده  ــه ســرعت در حــال رشــد هســتند را ب 5G کــه ب
ــبکه  ــای ش ــر تنگناه ــخ داد و ب ــک پاس ــلول های کوچ از س
غلبــه کــرد. رویکــرد فــوق اجــازه می دهــد حداکثــر اســتفاده 
ــود  ــه بهب ــیم ک ــته باش ــامانه را داش ــای س ــام دارایی ه از تم
ــه  ــرمایه )Return on investment( را ب ــت س ــرخ بازگش ن
 FTTH 5 وG ،ــل ــای مکم ــوان راه حل ه ــه عن ــراه دارد. ب هم
ــا  ــد. ب ــتراک بگذارن ــه اش ــبکه را ب ــاخت ش ــد زیرس می توانن
ــه دســترس پذیری فیبــر متکــی هســتند  این حــال، هــر دو ب
و هــر دو بــه تعــداد قابــل توجهــی از نقــاط اتصــال فیبــر نیــاز 
ــر دو  ــرای ه ــا  ب ــاخت ها و راه اندازی ه ــب زیرس ــد. ترکی دارن

فنــاوری فرصت هــای خوبــی در ارتبــاط بــا افزایــش عملکــرد 
ــده  ــال های آین ــرمایه را در س ــت س ــرخ بازگش ــود ن و بهب

ــد.  ــد می ده نوی

مطالعــات پیرامــون فیبــر بــه خانــه )FTTH( نشــان می دهــد 
کــه رابطــه منطقــی میــان فنــاوری و دنیــای تجــارت وجــود 
ــال 2019  ــا در س ــورای FTTH اروپ ــه ش ــه ای ک دارد. مطالع
ــدگان  ــر ارائه دهن ــه اگ ــان داد ک ــام داد، نش ــالدی انج می
ــتگاه  ــبکه ایس ــی ش ــی طراح ــه پیش بین ــبکه ب ــات ش خدم

ــرنام  ــم )FTT5G( س ــل پنج ــه5G نس ــر ب ــن فیب ــه/ آنت پای
Fiber to 5G Antenna/base station network یــا بــه زبــان 
ــرای  ــزی ب ــان برنامه ری ــر و 5G در زم ــی فیب ــاده تر همرس س
شــبکه FTTH بپردازنــد، چیــزی در حــدود 65 تــا 96 درصــد 
در هزینه هــا صرفه جویــی به عمــل می آیــد. بــه  طــور 
خالصــه، هنــگام راه انــدازی یــک شــبکه فیبــر، پیاده ســازی 
ــا 5G، رویکــرد مقــرون  ــاط ب ــی در ارتب ــی کاف ظرفیــت اضاف
ــر  ــبکه فیب ــی ش ــده، همرس ــرا در آین ــت، زی ــه ای اس به صرف

ــت. ــد یاف ــترش خواه ــش از FTTx و 5G گس ــه بی ب

فیرب
فراگیــــر

ــرار  ــوری ق ــات فیبرن ــدگان خدم ــژه ارائه دهن ــرکت ها و به وی ــه ش ــورد توج ــه م ــت ک ــدی اس ــد کلی ــک ترن ــی  )Convergence( ی ــر، همرس در حال حاض
ــیمی  ــبکه های س ــردن ش ــل ک ــدود به متص ــی مح ــال، همرس ــن ح ــا ای ــتند. ب ــر هس ــه یکدیگ ــتن ب ــال پیوس ــر در ح ــبکه های 5G و فیب ــرا ش دارد، زی
ــرای فــردا اســت،  ــه دنبــال آن هســتند، آماده ســازی زیرســاختی ب ــر مبنــای اصــل همگرایــی ب و بی ســیم نیســت. مفهــوم دیگــری کــه شــرکت ها ب
زمانــی کــه هــر نــوع ارتبــاط شــبکه ای بــر مبنــای فیبــر خواهــد بــود. بــه بیــان دقیق تــر، فیبــر بــه ســتون فقــرات شــبکه ها تبدیــل خواهــد شــد. 
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ــد  ــن رون ــه ای ــتن ب ــاده پیوس ــز آم ــزداده نی ــون، مراک اکن
تقاضــای  بــه  پاســخ گویی  بــرای  هســتند.  همرســی 
ــر  ــت ب ــد 100 گیگابی ــای بان ــرای پهن ــروزی ب ــترده ام گس
ــر از  ــت زودت ــن اس ــه ممک ــر ثانی ــت ب ــه و 400 گیگابی ثانی
ــه  ــر ب ــود. فیب ــتاندارد ش ــه اس ــم ب ــور می کنی ــه تص آن چ
ــاده تر  ــکل س ــد به ش ــازه می ده ــزداده اج ــای مراک اپراتوره
ــدا  ــت پی ــبکه دس ــاالی ش ــرعت های ب ــه س ــریع تر ب و س
ــاخت  ــا زیرس ــه آن ب ــت یابی ب ــه دس ــردی ک ــد، رویک کنن
کابــل مســی امکان پذیــر نیســت. شــبکه های محلــی 
می تواننــد از طریــق یــک ســتون فقــرات مبتنــی بــر فیبــر، 
ــاال  ــا ظرفیــت ب ــی ســریع و ب ــه دور دســت را اتصال اتصــال ب
ــم  ــی فراه ــران نهای ــه و کارب ــزداده لب ــزداده، مراک ــن مراک بی
ــال  ــی در ح ــزداده حت ــای مراک ــی از اپراتوره ــد. برخ می کن
optical point-( توســعه شــبکه های نقطه به نقطــه نــوری

to-point( خــود هســتند تــا ضمــن تطبیــق بــا رشــد پهنــای 
ــا  ــی در هزینه ه ــری، صرفه جوی ــش انعطاف پذی ــد و افزای بان

ــد. ــام دهن انج

لبــه،  مراکــزداده  و   بی ســیم  شــبکه های  بــر  عــالوه 
ــال  ــان فع ــد و در زم ــای بان ــه پهن ــاز ب ــری نی ــای دیگ روند ه
ــه  ــد کــه باعــث می شــود نیــاز ب ــودن )Uptime( نیــاز دارن ب
ــن  ــه ای ــه از جمل ــد ک ــوس باش ــی  محس ــر مکان ــر در ه فیب
ــامل  ــه ش ــا )IoT( ک ــت چیزه ــه اینترن ــد ب ــا بای گرایش ه
ســامانه های مدیریــت ســاختمان دیجیتــال، شــبکه های 
 Digital( ــی ــی و شــبکه های ســقف دیجیتال ــر آی پ مبتنــی ب
Ceiling networks( اســت، اشــاره کــرد. بــا اســتناد بــه آمــار 
موسســه Statista، اینترنــت چیزهــا تــا ســال 2025 بیــش از 

ــرد. ــد ک ــل خواه ــم متص ــه ه ــتگاه را ب ــارد دس 75 میلی

همرســی آی پی محــور، فرآینــد اشــتراک گذاری منابــع 
ــد و  ــر می کن ــا امکان پذی ــن برنامه ه ــده( را بی ــازی ش )مج
ســطوح باالیــی از استانداردســازی، دســترس پذیری، قابلیــت 
ــم  ــد فراه ــتقرارهای جدی ــرای اس ــتیبانی را ب ــان و پش اطمین
ــبکه داده و  ــی )ALL-IP( ش ــام آی پ ــرد تم ــد. رویک می کن
ــاختمان  ــک س ــت )PoE( در ی ــتر اترن ــر بس ــرق ب ــال ب انتق
اجــازه می دهــد  و  می دهــد  و گســترش  امکان پذیــر  را 
ــاختمان از  ــازی س ــزم خودکارس ــه مکانی ــتگاه ها را ب ــا دس ت
طریــق مناطــق بــا نقــاط اتصــال ســربار از پیــش نصــب شــده 
ــاختمان را  ــازی س ــای خودکارس ــام زمینه ه ــرد. تم ــل ک متص

ــوان در یــک مفهــوم راه حــل ســاختار یافتــه یکپارچــه  می ت
ــمند و  ــبکه های هوش ــه ش ــت ک ــح اس ــه توضی ــرد. الزم ب ک
ــوان فناوری هــا و  ــه ایــن معنــا هســتند کــه می ت همرســی ب
کاربردهــای صرفه جویــی در انــرژی مثــل مدیریــت هوشــمند 
ــکل  ــه ش ــنایی LED را ب ــع و روش ــاختمان، مناب ــای س فض

ــت.  ــار داش ــع در اختی جام

 autonomous( ــار ــک خودمخت ــمند و ترافی ــهرهای هوش ش
traffic( نیــز نیــاز بــه فیبــر و همرســی را به شــدت افزایــش 
ــه شــکل گســترده در دســترس  می دهنــد. هنگامی کــه 5G ب
قــرار بگیرد، مــردم از خدمــات پخــش جریانــی و کار از راه دور 
ــت  ــردی واقعی ــای کارب ــت و برنامه ه ــال حرک ــتری در ح بیش
مجــازی و واقعیــت افــزوده بیشــتری اســتفاده خواهنــد کــرد.

و یکنواختــی  انعطاف پذیــری، مقیاس پذیــری  همگرایــی، 
ــد  ــازه می ده ــران اج ــه کارب ــد و ب ــه می ده ــتری را ارائ بیش
ــر  ــده ای پیچیده ت ــکل فزاین ــه ش ــه ب ــامانه ای ک ــوش س از ه
اســت، اســتفاده کننــد. بــا متمرکــز کــردن مدیریــت منابــع 
فنــاوری اطالعــات، یکپارچه ســازی ســامانه ها، افزایــش 
ــاظ  ــه لح ــا، ب ــش هزینه ه ــع و کاه ــرداری از مناب ــرخ بهره ب ن
ــش  ــی افزای ــزان قابل توجه ــه می ــره وری ب ــاری به ــی و تج فن
پیــدا می کنــد. اســتقرار شــبکه های همــرس در حالــت 
ــان  ــد، راندم ــک می کن ــرق کم ــرف ب ــش مص ــه کاه ــی ب کل
خنک کننده هــا را بهبــود می بخشــد و اجــازه می دهــد 
اقدامــات بیشــتری در زمینــه صرفه جویــی انــرژی انجــام داد. 

درک نیازهای شبکه ها
ــتون فقرات  ــای س ــر مبن ــبکه ها ب ــده، ش ــال های آین در س
ــیار،  ــات داده ، س ــرد. ارتباط ــد ک ــی کار خواهن ــر ترکیب فیب
ــتی  ــبکه همزیس ــک ش ــری در ی ــوم دیگ ــر مفه ــو و ه ویدی
ــه ایــن معنــا کــه بایــد تصــور وجــود  یکپارچــه می شــوند. ب
ــرد  ــم. رویک ــود دور کنی ــن خ ــزا را از ذه ــبکه های مج ش
ــرمایه گذاری در  ــش س ــل کاه ــانی مث ــای درخش ــوق مزای ف
ــی  ــای قدیم ــی فناوری ه ــذف تدریج ــداری، ح ــه و نگه عرض
ــی  ــه اساس ــط یکپارچ ــاوری و راب ــک فن ــه ی ــت یابی ب و دس
ــبکه  ــران ش ــا و کارب ــت. اپراتوره ــا اس ــن آن ه از مهم تری
ــد و  ــز کنن ــود تمرک ــی خ ــب  وکار اصل ــد روی کس می توانن
برنامه هایــی را کــه دقیقــا بــا نیازهــا مطابقــت داشــته باشــند، 
ــاخت ها  ــامانه ها و زیرس ــان س ــی می ــا تعامل ــد ت ــعه دهن توس

ــند. ــه روز باش ــه ب ــد و همیش ــرار کنن برق

بــا ایــن حــال، نکتــه مهمــی بــه ذهــن خطــور می کنــد کــه 
بایــد بــه آن توجــه داشــت؛ در گذشــته، بــرای هــر عملکــرد 
خــاص از یــک دســتگاه جداگانــه اســتفاده می کردیــم، 
ــم و  ــف کنی ــد عملکردهــای مختلفــی را تعری ــون بای ــا اکن ام
ــتلزم  ــه مس ــم ک ــه کنی ــزار را یکپارچ ــخت افزار و نرم اف س

ــر اســت: ــه مــوارد زی توجــه بیشــتر ب

- قابلیت همکاری
- یکپارچه سازی

ــی از  ــی ناش ــای احتمال ــت محدودیت ه ــتانداردها )رعای - اس
اســتانداردهای رقیــب(

- نظــارت )کــه از طریــق یــک داشــبورد واحــد قابــل انجــام 
اســت(

ــد  ــای بان ــا و پهن ــداوم عملکرده ــت م ــازی )مدیری - بهینه س
ــواع  ــیاری از ان ــف در بس ــرویس های مختل ــاز س ــورد نی م

دســتگاه ها(

ــاخت،  ــی، س ــازه طراح ــتریان اج ــه مش ــوالت R&M ب محص
ــر  ــای فیب ــر مبن ــردی ب ــه عملک ــتقرار هرگون ــش و اس آزمای
ــر  ــا مجموعــه ای واحــد از محصــوالت و ابزارهــای مبتنــی ب ب
ــی  ــا چگال ــای ب ــا راه حل ه ــد. م ــرس را می دهن ــعه هم توس
ــال از  ــزداده کام ــا و مراک ــی رک ه ــاال، حت ــط و ب ــم، متوس ک
ــته  ــک بس ــا ی ــم. م ــه می کنی ــده را ارائ ــدی ش ــل پیکربن قب
کامــل شــامل راه حل هــای هوایــی، بی ســیم و ســیمی 
ــات  ــی خدم ــامل تمام ــنهاد ش ــن پیش ــم. ای ــه می دهی ارائ
ــا  ســخت افزاری و نرم افــزاری و توصیه هــا و مشــاوره اســت. ب
ــاال تنهــا نیمــی  ــا کیفیــت ب ــه این کــه محصــوالت ب توجــه ب
ــد  ــب بای ــای مناس ــه راه حل ه ــرای ارائ ــتند: ب ــل هس از راه ح
ــبکه های  ــب ش ــوه تناس ــبکه و نح ــش از ش ــر بخ ــای ه نیازه

ــد! ــل درک کنی ــور کام ــف را به ط مختل
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حفاظــت از داده هــا و امنیــت ســایبری بخشــی از اســتراتژی 
پایــداری R&M هســتند. بــه بیــان دقیق تــر، درســت 
به همــان انــدازه ای کــه روابــط تجــاری، محصــوالت و 
فناوری هــا بــرای R&M مهــم هســتند، حفاظــت از اطالعــات 

ــد.  ــادی دارن ــت زی ــز اهمی نی

ــی  ــودش چگونگ ــخ گو، R&M خ ــرکت پاس ــک ش ــوان ی به عن
می کنــد.  تعییــن  را  مربوطــه  اهــداف  بــه  دســت یابی 
ــه  ــه نقش ــت ک ــالی اس ــد س ــور، R&M چن ــن منظ ــرای ای ب
تدویــن  فناوری اطالعــات  امنیــت  بــرای  مشــخصی  راه 
کــرده اســت. بــا این حــال، ســرمایه گذاری در امنیــت 
ــده  ــر ش ــه براب ــته س ــال گذش ــه س ــات در س فناوری اطالع

ــت. اس

ــق  ــورد تواف ــول م ــت، اص ــت کیفی ــتانداردهای مدیری اس
شــرکت های پایــدار،  هماهنــگ بــودن اســتانداردها بــا 
پیمان نامــه جهانــی ســازمان ملــل متحــد و مقــررات 
ــده  ــرکت گنجان ــن ش ــی ای ــتراتژی امنیت ــی در اس بین الملل
شــده اســت. به طــوری کــه امنیــت فناوری اطالعــات و 
مدیریــت مخاطــره ســایبری هماهنــگ بــا الزامــات اســتاندارد 
ــرای  ــدن ب ــاده ش ــال آم ــتند. R&M در ح ISO 27000 هس
دریافــت گواهی نامــه ISO 27001 در ســال 2023 میــالدی 
ــر اقدامــات امنیتــی ســخت گیرانه در  اســت کــه تمرکــزش ب

دارد. فناوری اطالعــات  حــوزه 

ــای  ــی و فرآینده ــات حفاظت ــتمر اقدام ــکل مس R&M به ش
امنیتــی خــود را تقویــت می کنــد. در حال حاضــر، تیــم 
فناوری اطالعــات در حــال تقویــت خدمــات دایرکتــوری 
)Active Directory( ســرورهای داخلــی اســت. به عنــوان 
ــوز  ــی )مج ــوق دسترس ــات، حق ــم فناوری اطالع ــال، تی مث
ــی  ــر تقاضای ــد و اگ ــی می کن ــع( را بررس ــه مناب ــی ب دسترس

ــتری  ــای بیش ــزوم محدویت ه ــورت ل ــد، در ص ــت کن دریاف
ــه توضیــح اســت کــه پلت فــرم کاری  اعمــال می کنــد. الزم ب
ــن  ــی ایم ــکل خارج ــه ش ــز ب ــام RACE نی ــیرپوینت به ن ش

ــت. ــده اس ش

ــایبری  ــت س ــه امنی ــالدی، بیمه نام ــال 2022 می R&M در س
ــن  ــده ضم ــت، ارائه دهن ــن حال ــرد. در ای ــد ک ــود را تمدی خ
ــق  ــی از طری ــل خســارات احتمال ــات مقاب بیمــه کــردن خدم
بــه شــرکت ها  نیــز  امنیتــی  متخصصــان  به کارگیــری 
ــا  ــد ت ــک می کنن ــه R&M کم ــان ب ــد. متخصص ــک می کن کم
ــا حمله هــای ســایبری بالقــوه  تمهیــدات الزم بــرای مقابلــه ب

ــد.  ــاده کنن را آم

کارمندان آموزش دیده
ــردار حملــه  ــا ب آزمایش هــای پیوســته کارکنــان در ارتبــاط ب
ــا  ــه آن ه ــای الزم، ب ــه آموزش ه ــینگ )phishing( و ارائ فیش
کمــک می کنــد تــا ایمیل هــای خطرنــاک را شناســایی 
کننــد. موفقیــت ایــن آموزش هــا بیــش از 98 درصــد اســت. 
در همیــن ارتبــاط، برنامه هــای حفاظتــی مثــل مایکروســافت 
ــتمر  ــکل مس ــه ش ــز ب ــدر )Microsoft Defender( نی دیفن
ترافیــک داده هــا را تجزیــه و تحلیــل می کننــد. ایــن 
برنامه هــای حفاظتــی تنهــا در چنــد ثانیــه قــادر به تشــخیص 
ــا  ــات ب ــم فناوری اطالع ــه تی ــتند، در حالی ک ــا هس حمله ه
ــت های  ــده )تس ــازی ش ــوذ شبیه س ــای نف ــتفاده از روش ه اس
ــت وجو  ــش را جس ــود در دیوارآت ــکاف های موج ــوذ(، ش نف

می کنــد.

در ســال 2023 میــالدی، R&M در نظــر دارد روی مبحــث 
ــه  ــون نقط ــدات پیرام ــه تهدی ــخ گویی ب ــخیص و پاس تش
ــزی  ــل برنامه ری ــود. راه ح ــز ش ــی )endpoint( متمرک پایان
ــا  ــخیص ناهنجاری ه ــه تش ــق ب ــال موف ــکل فع ــه ش ــده ب ش

ــل  ــن راه ح ــد. ای ــاختمان ش ــود در س ــر موج در 1300 کامپیوت
ــد،  ــیبی وارد کنن ــان آس ــه مهاجم ــل از این ک ــت قب ــادر اس ق
ایســتگاه های کاری را از شــبکه حــذف کنــد. عــالوه بــر ایــن، 

ــت.  ــد داش ــود خواه ــز وج ــتر نی ــی بیش ــدات ایمن تمهی

همان گونــه کــه همــه آگاه هســتیم، تشــخیص ســریع حمــالت 
و نشــت داده هــا در مقیــاس کوچــک تقریبــا غیر ممکن اســت. 
ــاز و  ــی غیرمج ــزاری، دسترس ــص نرم اف ــایبری، نق ــم س جرای
خطــای انســانی بــاز هــم در آینــده وجــود خواهنــد داشــت، 
امــا R&M هــر روز بــه گســترش برنامــه حفاظتــی خــود ادامه 
ــن  ــد مطمئ ــدان می توانن ــرکا و کارمن ــتریان، ش ــد. مش می ده
باشــند کــه داده هــا و اطالعــات آن هــا نــزد شــرکت R&M بــه 

درســتی و بــه شــکل ایمنــی نگــه داری می شــوند

اولــویــت با
امنیت سایربی 

R&M به شــکل غیــر قابــل سازشــی  از داده هــای مشــتریان، شــرکا و کارمنــدان خــود در مقابــل هکرهــا محافظــت می کند.حاکمیــت شــرکتی و فنــاوری 

اطالعــات از قوانیــن ســخت گیرانه ای پیــروی می کننــد. چگونــه R&M بــه مقابلــه بــا حمــالت ســایبری و ســو اســتفاده از داده هــا می پــردازد؟
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در ارزیابــی کلــی رتبــه پایــداری، R&M تنهــا در یــک ســال 
ــر،  ــان دقیق ت ــه بی ــت. ب ــرد داش ــود عملک ــد بهب 30 درص
تمهیــدات R&M باالتــر از متوســط اســتانداردهای ایــن 
صنعــت بــود. هــر ســاله، EcoVadis شــرکت ها را بــرای آن کــه 
ــرات  ــت و تغیی ــت از محیط زیس ــرای محافظ ــی ب ــه اقدامات چ
اقلیمــی انجــام داده و چــه پیشــرفت هایی داشــته اند را 
ــن  ــان همچنی ــن، حسابرس ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــی می کنن بررس
ــه کار و حقــوق بشــر را  ــدارکات، اخــالق تجــاری و تعهــد ب ت
 R&M ،ــن حوزه هــای فعالیــت ــد. در تمــام ای ــی می کنن ارزیاب
بــه جایگاه هــای بهتــر از ســال های قبــل دســت پیــدا کــرده 

اســت. 

حسابداری CO2 آغاز شد
R&M همــواره عملکــرد پایــداری داشــته اســت. ایــن بخشــی 
ــی  ــتقل سوییس ــی مس ــرکت خانوادگ ــک ش ــگ ی از فرهن
ــره  ــت مدی ــت و هیئ ــال 2021، مدیری ــل س ــت. در اوای اس
ــاس،  ــن اس ــر همی ــد. ب ــف کردن ــداری را تعری ــتراتژی پای اس
یــک تیــم تخصصــی  بــر رونــد پایــداری در ســطح عملیاتــی 

ــد.  ــارت می کنن نظ

R&M مطابــق بــا ســند 2030 ســازمان ملــل متحــد که شــامل 
ــد.  ــل می کن ــت، عم ــدار اس ــعه پای ــی توس ــدف اصل 17 ه
هــدف ایــن اســت کــه رونــد انتشــار گازهــای گلخانــه ای در 
کارخانه هــا تــا ســال 2030 میــالدی بــه نصــف کاهــش یابــد و 

تــا ســال 2050 میــالدی تولیــد کربــن بــه صفــر برســد. 

از ســویی دیگــر، مدیریــت، فهرســتی از اهــداف قابــل 
ــا  ــداد آن ه ــال 2022 تع ــرد و در س ــف ک ــری را تعری اندازه گی
را گســترش داد. از اهــداف مهمــی کــه R&M بــه دنبــال آن ها 

ــرد: ــاره ک ــد اش ــر بای ــوارد زی ــه م ــت ب اس

قــرار اســت نســبت مشــارکت زنــان در پســت های مدیریتــی 
تــا ســال 2030 از 45 درصــد فراتــر رود و تعــداد کارآمــوزان در 

شــرکت دو برابــر شــود. 

نســبت تامین کنندگانــی کــه امنیــت فناوری اطالعــات را 
ــد از 2  ــن می کنن ــزو 27001 تضمی ــتاندارد ای ــا اس ــق ب مطاب

ــد.  ــدا کن ــش پی ــد افزای ــه 40 درص ــد ب درص

ــرف  ــزان مص ــات و می ــته بندی، ضایع ــده، R&M بس در آین
انــرژی را بــر حســب کیلوگــرم یــا کیلــووات ســاعت در هــر 

ــد.  ــبه می کن ــروش محاس ــک ف ــون فران ــک میلی ی
 R&M ــه ی ــارده کارخان ــه از چه ــازده کارخان ــر، ی در حال حاض
ــی  ــت محیط ــت زیس ــامانه مدیری ــان از س ــر جه در سراس
ــا اســتاندارد ایــزو 14001  اســتفاده می کننــد کــه هماهنــگ ب

اســت. 

نقشه راه منتشر شد
R&M بــرای اولیــن بــار نقشــه راه پایــداری را منتشــر کــرده 
ــده را  ــال های آین ــی س ــم و اصل ــات مه ــداف و اقدام ــه اه ک
ــر  ــار منتش ــر به ــه ه ــداری ک ــزارش پای ــد. گ ــریح می کن تش
ــا جزییــات  می شــود، پیشــرفت های انجــام شــده را همــراه ب
ــایت  ــناد از وب س ــن اس ــی ای ــد. تمام ــازی می کن مستندس

ایــن شــرکت بــه نشــانی زیــر قابــل دریافــت اســت. 

به شکل
فزاینده پایداری شفاف

ــداری،  ــا پای ــط ب ــات مرتب ــا اقدام ــه ب ــزه Silver Award در رابط ــت جای ــه دریاف ــق ب ــرکت R&M موف ــه EcoVadis، ش ــداری 2022 موسس ــی پای در ارزیاب
اخالق مــداری و مســئولیت پذیری شــد. 
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