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R&Mرابط MPO-QRراارائهدادهاست.اتصالMPOکهحداکثرتراکم

بستهبندیراباکنترلآسانبرایقفلکردنبدوندردسروبازکردنقفل

ازطریقبوتارائهمیدهد.

با که است فیبر چند   push-on/pull-off رابط  یک MPO-QR کانکتور

IEC-61754-7و FOCIS 5( 5-EIA/TIA-604( سازگاراست.

مشخصاتکلی MPO-QRچیست؟

MPO-QRبهگونهایطراحیشدهاستکهمیتواندبهطورانحصاریدر

این کند. کار نیز کابل شدن خم محافظ نقطه در  یعنی اتصال، انتهای

باعثمیشودتاآداپتورهایMPOبههمنزدیکترشوند.MPO-QRتراکم

که افزایشمیدهد واحدرک در پورت 120 تا یعنی 50٪ را بندی بسته

برایکسانیکهمیخواهند یکراهکاربسیارکارآمداستویکمزیت

پورتهایبیشتریرادریکرکهمبندیکنند.

کابلMPOبامتدAیاBمطابقباANSI / TIA-568.3-Dارائهمیشود.رنگ

بوتباهمانمنطقآداپتورهایMPOاست:

خاکستریبرایقطبیتBوسیاهوسفیدبرایقطبیتAکهاینامکانرا

برایشمافراهممیکندتادرهنگامنصبومستندسازی،فوریآنهارا

شناساییکنید.

ویژگیهایکلیدی

بستهبندیبزرگتربهدلیلمکانیزمنصبوجداسازیدربوت

افزایشچگالیپورتبهمیزان50٪

شناساییسادهقطبهابابوترنگی

R&MinteliPhy تواناییتجهیزآنبابرچسبارافایدی

چهنوععملکردیرامیتوانازMPO-QRانتظارداشت؟

MPO-QRهمبا IEC-61754-7 وهمباFOCIS 5( 5-EIA / TIA-604( سازگار

است.باحداکثرافتدرج0.3دسیبلباکمترینبازده35دسیبلبرای

فیبرچندحالته)MM(وحداقلافتبازگشت55دسیبلبرایفیبرتک

حالته)SM(ارائهمیشود.

MTP®EliteبرایپاسخگوییبهعملکردیکMPO-QRموجوددرferrule

ferruleساختهشدهاست.جدولزیرهردومشخصاتراباهممقایسه

میکند.

گریزازمرکزسوراخالیاف:اگرچهحداکثرگریزازمرکزفقط10نانومتراز

MTP®بیشتراست،اماپراکندگیآماریدرMPO-QRکمتراست.

قطرسوراخفیبرMTP®بیشترازMPO-QRاست.

R&M محصول جدید MPO-QR کانکتور

نگاهیبهمحصول

)RFID(
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تصادفی متصل درتستهای را رابط دو هر بهطورگسترده R&MLAB

آزمایشکردهوسازگاریبسیارباالیییافتهاست،اینیعنی:هیچنگرانی

برایایجادتفاوتبینپیکربندیهایپیوندخالصوترکیبیوجودندارد.

MTP® اتصالدهنده MPO-QRعملکردمشابه که است واضح بنابراین

Eliteدارد.

کجامیتوانیماز MPO-QRاستفادهکنیم؟
MPO-QRرامیتواندرهرزیرساختمبتنیبرMPOشاملمجموعههای

تنه،کابلهایبهمپیوستهوپچکابلهایMPOاستفادهکرد.تراکمبسته

بندیبیشتردررکبهلطفمکانیزمفشاریاکششدربوتامکانپذیر

میشودومیتواندتراکمپورتراتا٪50 افزایشدهد.

بهعنوانبخشیازراهحلSmartNetworks،برایمعماریوپلتفرمفعال

R&M’s IoT درمراکزداده،میتوانآنرابهبرچسبRFIDمجهزکردتا

بهطورخودکارعملیاتاتصالراردیابیکند.
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توانایی عدم دلیل به شرکتها بازرسی و نگهداری پیشگیرانه روشهای

درردیابیومدیریت،درشرفشکستهستندوازطرفیبرچسبگذاری

نادرستنمونههاموجبازبینرفتنآنهاوخطاهایورودیدادههایانسانی،

نگهداری و تعمیر با تجهیزاتخود نگهداری با میشود. تولید افت موجب

منظمبرنامهریزیشده،ازتعمیراتپرهزینهوغیرمنتظرهخودداریکنید.

)PM(درسرویس،نگهداریوتعمیراتپیشگیرانهRFIDاستفادهاز
فرکانس امواج از استفاده با که است خودکار شناسایی فناوری یک RFID

رادیویی،دادههارابهقرائتگرمنتقلمیکند.تگهایRFIDحاویمیکروچیپ

وآنتنهاییهستندکهدرفرکانسهایاستانداردشناختهشدهبینالمللی

دارد. توجهی قابل مزایای اما است بارکد مشابه RFID تگ میکنند. کار

پیشرفته، دادههای آوری جمع و میکند ذخیره را دادهها RFID برچسب

قابلیتخواندنیانوشتنپویا،خواندنوشناساییهمزمانچندینبرچسب

وتحملمحیطهایسختراارائهمیدهد.

و تولیدی درخطوط وتجهیزات قطعات شناسایی برای  ،RFID تگهای
ردیابی برای و هستند مناسب بسیار و... دربنادر حتی رهگیری و صنعتی

ازویژگیهای کارگرفتهمیشوند.یکی به ودقیقمحصوالتشرکت کامل

برجستهومنحصربهفردRFIDقابلیتمشاهدهیقطعاتدرکلچرخه،ودر

زماندلخواهاست.تکنسینهاتوانستندبرایبهبودوسادهسازیروشهای

کردنهستندصورت کار حال در تجهیزات که زمانی تعمیرات از نوع این

با که است ذکر به الزم نیافتد. کار از منتظره غیر شکلی به تا میگیرند

اینروش،افزایشبهرهوری،کاهشفرسایشتجهیزاتودرنتیجهکاهش

هزینههایسنگینخریدوتعمیراتقطعهبرایمجموعهبهحداقلمیرسد.

هدفکلیPMکمکردناحتمالخرابیتجهیزاتوکاهشآسیببهسیستم

است.

)Predictive Maintenance( پیشگیرانه  تعمیرات و نگهداری سرویس

چیست؟

مجموعهایازفعالیتهاوعملکردهااستکههرکدامباتوجهبهتعاریفخود،

ماموریتعملیاتینگاهداشتندستگاهها،ماشینآالتوتجهیزاترادارندکه

باعثمیشوندقابلیتعملیاتیآنهاحفظشود.امروزهنگهداریوتعمیرات

یکتجهیزبهمعنیطرحریزیوانجامفعالیتهاییبررویتجهیزاتاست

کهباعثعملکردمستمرتجهیزبرایتولیدمحصولمیشود.

تعمیرونگهداریپیشگیرانهیاPM،بهنگهداریمنظموبرنامهریزیشدهای

میگویندکهمطابقبااستفادهازتجهیزات،نقشآنهادرسیستمومدت

زماناستفادهازآنبرنامهریزیمیشود.

هدفازاجرایPMرامیتواندرهشتموردزیرخالصهنمود:

1-افزایشدورهعمرمفیددستگاهها

2-افزایشقابلیتاطمینانتجهیزات

3-کاهشتعمیراتاتفاقیماشینآالت

اشکالی بروز دلیل به عظیم خرابیهای از جلوگیری و توقفات کنترل -4 

جزیی

5-کنترلموجودیقطعاتیدکیدرانباروایجادنظموترتیبواستاندارد

کردنامورمربوطه

6-کاهشهزینههایتعمیراتتکراریومتوالیودرنتیجهاستفادهبهتراز

قطعاتیدکی

7-افزایشکیفیتراهبریوجلوگیریازاتالفوقتوجلوگیریازفراموشی

برخیازتعمیراتدرزمانتوقف

8-زمانسنجیوروشسنجیفعالیتهایتعمیریوتولیدیودرنتیجه

باالبردنبهرهوری

بینش تجهیزات، معمول بازرسیهای و پیشگیرانه نگهداری

قابلتوجهیبهدستآورند.عالوهبراین،دیجیتالیکردنکل

فرآیندبهشرکتاجازهمیدهدتااقداماتپیشگیرانهتعمیر

توجهی قابل طور به کار هزینههای که حالی در نگهداری و

کاهشمییابد،بهروزودردسترسباشد.

است روشی )PM( پیشگیرانه تعمیرات و نگهداری سرویس

کهوضعیتتجهیزاترابهصورتدائمی،درغالبتعمیراتو

نگهداری،بهصورتدورهایبررسیمیکند.

راهــکـار RFID در سـرویـس

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
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وجود کشورها بین که است ازجنگ دیگری نوع اطالعاتی امروزهجنگ

دارد.درهمینراستا،نیروهاینظامیتالشمیکنندازابزارهاییاستفاده

را دشمن مهم های داده و اطالعاتی مراکز انسانی، تلفات بدون که کنند

هدفبگیرد.

برایاینمنظور،ازبمبهایالکترومغناطیسیاستفادهمیشود.اینبمب

هادرزمانانفجار،یکمیدانبسیارقویالکترومغناطیسیایجادمیکنند

کهباعثازکارافتادنقطعاتالکترونیکیمیشود.بنابراینبرایآنکهاز

مراکزمهمهرسازمانیاشرکتمحافظتشود،بایداستفادهازشیلدهای

محافظدردستورکاراینسازمانهاقراربگیرد.هنگامیکهبرایاولینبار

ازبمبهایاتمیاستفادهشد،میزانشدیدیازتداخلمغناطیسیکشف

شدکهتاثیراتمخربیبرعملکردتجهیزاتگوناگوندرمحلانفجارداشت.

از ناشی امواجگامای اثرات از تاثیراتمخرب، این بعدهامشخصشدکه

انفجارویونیزهشدنآنهادربرخوردبامولکولهایهوابودهاست.

حفاظتالکترومغناطیسیمراکزداده
امواج این هستند. الکترومغناطیسی امواج تاثیر تحت عموما دیتاسنترها

طریق از بگذارند، اثر دیتاسنترها عملکرد روی میتوانند صورت دو به

امواج برابر در دیتاسنتر از برایمحافظت امواجتشعشعی. و امواجهادی

الکترومغناطیسیتشعشعی،بهتراستازیکقفسهادی)فارادی(استفاده

امکان حد تا را الکترومغناطیسی تشعشعات )فارادی( هادی قفس شود.

میکند. تضعیف را نفوذی الکترومغناطیسی میدانهای و میدهد، کاهش

شیلد های الیه نصب الکترومغناطیسی، حفاظت در بخش مهمترین

قفس یک تشکیل اصطالحًا و اتاق ششگانه وجوه در الکترومغناطیسی

هادی)فارادی(است.همچنینبایدمتذکرشدکهمکانیزمحفاظتدرمقابل

امواجالکتریکیومغناطیسیکامالمتفاوتاست.

کاربردهایحفاظتالکترومغناطیسی

کاهشاثرمیدانهایالکتریکیکهامواجمغناطیسیتولیدمیکنند

محافظتازکابلوسیمها

محافظتازاتاقسرور،اتاقدادهوسایرمراکزمهم

مقابلهباامواجالکترومغناطیسی

درتجهیزاتالکترونیکی،پیشگیریازایجادمشکلوجلوگیریازخرابی

زیرساختهابسیاربهصرفهتروکمهزینهترازتعمیرآنهااست.گاهی

میتوانتجهیزاتوالمانهایالکتریکیوالکترونیکیرابهنحویساخت

کهدربرابرامواجالکترومغناطیسیآسیبپذیرنباشند.امامتاسفانهتاکنون

داده نشان اهمیتچندانی ویژگی این به ها، المان این بیشتر درساخت

نشدهاست.

روشهایدفاعدرمقابلتهدیداتالکترومغناطیسی

بادوروشمیتوانازخرابیتجهیزاتجلوگیریکرد.

روشاولاینگونهاستکهکهطراحیوساختتجهیزاتحساسطوری

باشندکهدرمقابلپالسهایالکترومغناطیسیمقاومباشند.بهدلیلاینکه

دراکثرتجهیزاتساختهشده،اینتهدیددرنظرگرفتهنشدهاست،بایداز

بمب  های الکترومغناطیسی

ذرهبینالوان
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روشدوم،یعنیجلوگیریازورودتشعشعاتبهزیرساختهااستفادهکرد.

تجهیزاتوجود به ورودتشعشعات از برایجلوگیری روشهایمختلفی

داردکهبرخیازمهمترینآنهابهصورتزیرهستند.

شیلدکردن
شیلدکردنعبارتاستازاحاطهکردنیکمدارویاپوششدادنمحفظه

آنبافلزوبرقراریارتباطآنبازمینازطریقیکمسیرکممقاومت.این

روشیکیازموثّرترینشیوههایمورداستفادهاست.

موجبر
استفادهازموجبر،روشیقدیمیبرایجلوگیریازتداخالتالکترومغناطیسی

نیمه از که وسایل مانند تجهیزاتی حفاظت مورد در روش این ولی است

هادیهاساختهشدهاندکاربردچندانینخواهندداشت.

فیلتر
استفادهازفیلترهایساختهشدهازعناصرپسیومانندخازنهاوسلفها

برایجلوگیریازتداخالتالکترومغناطیسیباتوانپایین

مقاومتمتغیرباولتاژ
اینقطعات،درولتاژهایباال،بهحالتهدایتدرآمدهوعیباصلیآنها،

سرعتپاسخنسبتًاپاییناست.

شیلدکردن
اطراف یاچندالیةمحافظدر قراردادنیک از شیلدکردنعبارتاست

تجهیزات،بهمنظورکمکردنانرژیمیدانالکترومغناطیسی.

فیبرنوری
تجهیزات روی بر اثری هیچ الکترومغناطیسی های پالس که آنجایی از

ولتاژها و ها فرکانس تمام برابر در نوری فیبرهای ندارند، نور به حساس

مقاومهستند.ولیازآنجاییکههنوزبرایتماممدارهایموجوداستفادهاز

فیبرنوریامکانپذیرنیست،نمیتوانازاینروشبهعنوانیکراهحل

جامعاستفادهکرد.
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هوش مصنوعی در سال 2021

فردایهوشمند

گفته ماشینهایی در انسان هوش سازی شبیه به )AI( مصنوعی هوش

اندمانندانسانفکرکنندواقداماتآنهارا میشودکهبرنامهریزیشده

عیناتقلیدکنند.

ویژگیایدهآلهوشمصنوعیتواناییآندرمنطقیسازیوانجاماقداماتی

استکهبیشترینشانسرابرایدستیابیبهیکهدفخاصدارند.زیرمجموعه

برنامههای که دارد اشاره مفهومی به که است ماشینی مصنوعی، هوش

رایانهایمیتوانندبطورخودکارازدادههایجدیدبیاموزندوباآنهاسازگار

شوندبدوناینکهتوسطانسانبهآنهاکمکیشوند.تکنیکهاییادگیری

عمیق،اینیادگیریخودکارراازطریقجذبمقدارزیادیازدادههایغیر

ساختاریمانندمتن،عکسیافیلمامکانپذیرمیکند.

کمک مصنوعی هوش از کارشان و کسب در نویسندگان
میگیرند

هیچعالمتیوجودنداردکهپیشرفتهوشمصنوعیدرحوزهپردازشزبان

درحالکندشدنباشد.هرچنداینسیستمهاینرمافزاریممکناستدر

بسیاریازتفاوتهایظریفزبانانسانیمتزلزلباشند،اماآنهاروزبهروز

خواهند بهتر گفتاری الگوهای تشخیص و پیچیده تحقیقات جمعبندی در

شد.

بهتری عملکرد که خود GPT-3 برجسته افزار نرم با OpenAI شرکت

جهان توجه دارد، خواندن قابل متن تولید در قبلی فناوریهای به نسبت

جستجووتحقیقراجلبکردهاست.ایننرمافزارفقطیکیازسیستمهای

اسناد تحلیل و منسجم جمالت نوشتن در که است طبیعی زبان پردازش

وجوددارند.

هوشمصنوعیوحمالتسایبری

را کاربرخود الگوریتمهامیتوانندروشهای ازهوشمصنوعی، استفاده با

برایرمزگشاییازالگویرفتاریوعادییادبگیرند.پسازشناساییرفتار

مشکوک،میتواندبهماهشداردهدیاازجلورفتنمهاجمجلوگیریکند.

یایککاربرشخصیدرخانهاعمالکرد. براییکشرکت اینرامیتوان

اکنونمردمشروعبهتصویبخانههایهوشمندمیکنندکهدرآنمیتوانند

بااستفادهازدستیاردیجیتالکارهایروزمرهرادرخانهخودکنترلکنند.

آموزشالگوریتمهایهوشمصنوعیبراییادگیریرفتارکاربرآنهامیتواند

ازدسترسیغیرقانونیهکرهابهخانهشخصجلوگیریکند.استفادهازوسایل

خانگیراحتاست،اماهمچنینمیتواندفردرادرمعرضحمالتسایبری

قراردهد،جاییکههوشمصنوعیمیتوانددرکاهشچنینخطراتیکمک

کند.مطمئنًابایدبههوشمصنوعیمتکیباشیمتاهکرهارادورنگهداریم،

زیراآنهابهسرعتازتکنیکهایامنیتیجدیداستفادهمیکنند.
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نقشهوشمصنوعیدربهداشتودرمان

بااستفادهازتجزیهوتحلیلدادههاوپیشبینینتایجمختلف،هوشمصنوعی

میتواندازچندینروشمنحصربهفردازامکاناتبهداشتیپشتیبانیکند.

ابزارهایAIوMLبینشدرموردسالمتانسانراارائهمیدهندوهمچنین

اقداماتپیشگیرانهرابرایجلوگیریازشیوعبیماریهاتوصیهمیکنند.راه

حلهایAIهمچنینبهپزشکانکمکمیکندتاازراهدورسالمتبیماران

خودراردیابیکنند،درنتیجهمشاورهتلفنیومراقبتازراهدورپیشرفت

میکنند.

ماقبالشاهداستفادهازهواپیماهایبدونسرنشیندرکشورهایقدرتمند

رعایت بر نظارت برای آنها از میتوان که را احتمال این تا بودهایم،

قرار آزمایش مورد کرد، استفاده اجتماعی فاصلهگذاری دستورالعملهای

هواپیماهای مانند هستند مشاهده حال در پیشرفتهتری برنامههای دهیم.

بدونسرنشینباقابلیتتشخیصعالئمکووید19.اینسیستمهاازفناوری

بیناییرایانهبرایتحلیلدادههایگرفتهشدهتوسطدوربینهادرهواپیماهای

پیرامون احتماالت و آمار از را متخصصان و کرده استفاده سرنشین بدون

شیوعویروسآگاهمیکنند.یکیدیگراززمینههایمربوطبهرشد،استفاده

الگوریتمهایبیناییرایانهتامین ازفناوریتشخیصچهرهاستکهتوسط

شرایط که افرادی کردن پیدا برای پلیس توسط چهره شناسایی میشود.

قرنطینهرانقضمیکنندوهمچنینردیابیحرکاتافرادیکهدرمکانهای

پرازدحامدارایعالئمهستندمورداستفادهقرارمیگیرد.هوشمصنوعی

درحالحاضربادقتباالبهبخشمراقبتهایبهداشتیکمکمیکند.عالوه

براین،محققاندوربینهایحرارتیوبرنامههایتلفنهمراهرابراینظارت

مراقبتهای سازمانهای برای دادهها آوری جمع و فردی حرارت درجه بر

بهداشتیایجادکردهاند.




