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R&Mوتجهیزاتجدید)SPE(تکنولوژی
IEC 63171و2-ا IEC 63171راهکارکاملکابلکشیدر 1-ا

SPEکهمخفف)Single Pair Ethernet(یاهماناترنتتکزوجاستیک

اشیاوشبکهاشیای اینترنت پتانسیلتحولیعظیمدر با تکنولوژیشبکه

،xBASE-T1 پایهفناوریزیرساختشبکه .بر SPE بهشمارمیرود صعنتی

ازسیمهایتکزوجدر انتقالدادهوکوچککردناتصالدهندهها برای

همتابیدهشدهاستفادهمیکند.SPEمیتواندجایگزینسیستمهایقدیمی

و سریع اتصال باال، چگالی یافتن تحقق به امر این که شود باس زمینهی

سهولتدرنصبکمکمیکند.

SPEراهکارکابلکشی

R&MیکراهکارکاملکابلکشیSPEازخروجیوپنل19اینچونصب

برای انتها به انتها بهصورت اتصال این : کند می راعرضه ها کورد پچ به

از نوع دو این بین از توانند می است.کاربران  MICE1 مصرف موارد تمام

مساعدتریناتصالدهندهیکیراانتخابکنند:

IEC 63171دررابطهبا 2-اMSPو IEC 63171دررابطهبا  1-اLC-Cu

بهعنوان را  1-LC-Cu / IEC 63171 ازکارشناسانکابلکشیسیم بسیاری

سیستماتصالدهندهبرگزیده،برایسیستمهایکابلکشیساختاریافتهو

اتوماسیونساختمانمیبینند.استفادهازتکنولوژیاتصالپایدار R&Mدر

ساختارSPEموجبایجادتغییردرنوعاتصاالتبااطمینانوبدونریسک

های ساختمان در مهم فناوری یک به )SPE( زوج تک بود.اترنت خواهد

برای مهم چیز یک این شد. خواهد تبدیل صنعتی اتوماسیون و هوشمند

استاندارد پروتکل از استفاده با بهسطححسگر/محرک ها دستگاه اتصال

اینترنت)IP(است.بهاینترتیبانتظارمیرودSPEساختارهایکابلکشی

این اینحال، با کند. تکمیل کم متراژ در را دیجیتال سقف مانند موجود

جایگزینیدرمقیاسوسیعفناوریRJ45درنظرگرفتهنمیشود.
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راهکار

RFIDمدیریتکابلکشیدرنیروگاههایهستهایباراهکار
روشکارنصبواتصاالتکابلیدرنیروگاههایهستهایکهتعدادعظیمی

ازکابلهاراشاملمیشودبهصورتمراحلزیراست:

نقشهاتصالکابلبرایمدیریتارسالشدهوکابلهادرمحلمشخصشده

نصبونتیجهاجراییمجددابرایمدیریتارسالمیشود.

طبقایننقشه،تگبهسیمهایمرکزیالصاقمیشود،بنابراینمیتواناز

اتصاالتنامناسبجلوگیریکرد.

دونکتهمهمدرمورداینروشاتصالکابلهاباعثنگرانیاست:

حجمکارانجامشدهدرکنترلانتشارنقشهاتصالکابلدرمحلوقراردادن

سابقهعملکرد

خطراتصالنامناسبدرمحل
باتوجهبهاینمسائلیکسیستماتصالکابلRFID،برایکاهشحجمکار

وحذفخطاهایاتصالکابلتولیدشدهاست.

سیستماتصالکابلRFIDازآیسیتگهاییکهبهانتهایRFIDوآیسی

تگهاییکهبهسیمهایداخلکابلمتصلشده،بههمراهیک)ریدر-رایتر(

پایانیبرایخواندناینتگهاونمایشدادننقشهاتصالکابلویکپایگاه

دادهکابلیبرایکنترلسوابقعملکردونقشهاتصالکابلتشکیلشدهاست.

کابلدرمحلعمل اتصال نقشه انتشار کنترلآسان بهجهت داده پایگاه 

میکند.عالوهبرآناسکنآیسیتگدرمحلتوسط)ریدر-رایترپایانی

وبررسیاتصالکابلدرمکان،سببسهولتکنترلکارضبطوروشنکردن

تاییدخودکارشناسه توسط اینسیستم اتصاالت میشود. WORKLOAD

RFIDدرسیموRFIDپایانیدربـرابرنـقشهاتصالمبنیبرصحیحبودنیا

)ریدر-رایتر( های پایانه در بررسی این نتیجه میشود. بررسی آن نبودن

نمایشدادهمیشوددرنتیجهازاتصاالتنامناسبجلوگیریمیشود.
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کاربردنظارتبروضعیتتجهیزات
بهمنظورایمنسازیدائمنیروگاههستهایعالوهبرانجامتعمیرپیشگیری

کننده،تعییننحوهافزایشبهرهوریراندمانمهماست.

باتوجهبهاینمالحظاتازاینپسCBM)تعمیرونگهداریمبتنیبرشرایط(

کهشاملنظارتکاملبروضعیتخرابیدرعملکرددستگاههایکارخانهو

انجامتعمیرباروشهایدرستبرایدستگاهدرست،درزماندرستاست

اهمیتبیشتریدارد.

بهمنظورتثبیتیکسیستمCBMبرایتامینانرژیدستگاههایکارخانه،

ازسنسورهایشبکهایاستفادهمیکنند.نودهایسنسورمجهزبهحسگر

ارتعاش،تولیدشدهاست.آزمایشارسالتاییدیهدرمحلکاملشدهاست

انتظارمیروددرآیندهاینزدیکاینسیستمرویماشینآالتواقعی و

اعمالشود.

شبکهسنسوریکتکنولوژیاستکهشبکهنظارترابااتصالداخلیچندین

سنسوریکهدارایباطریفشردههستندوبهوسیلهمسیرهایاضافیکهاز

چندینریپیتربیسیمدرستشدهاندراگسترشمیدهد.

انتقالغیرضروریهستند،انعطافپذیری ازآنجاکهمنابعتغذیهوخطوط

محلنصببهبودمییابدونظارتتماموقتبهنقاطبازرسیباهزینهاجرایی

مختصرممکنمیشود.

و وهمچنینتشخیص دقیق تواندکنترل عادیمی درشرایط اینسیستم

صدورسریعسیگنالهایهشداردهندهدرهنگاموقوعناهنجاریراانجام

و لولهکشی وضعیت ، زلزله وقوع از پس ، مثال برای ترتیب این به دهد.

شیرهادرهنگامزلزلهقابلفهماستوبرنامهریزیبرایبازرسیوتعمیر

آنبهسرعتمیتواندانجامشودومیتوانازاتفاقاتبعدیجلوگیریکرد.

عالوهبراین،سیستممیتواندخرابیشیرهاولولههاراحینانجامکارلوله

هاپیشبینیکندومیتواندطرحهایپیشنهادیبرایتجهیزاتومکان

هاییکهنیازبهبازرسیدارندراارائهدهد.
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کنفرانسونمایشگاهBICSIFALL2021 آغازشد

برگزاریبهصورتآنالینوحضوریدرالسوگاس:

انتخابنحوهیکنفرانسباشماست

BICSIمشتاقاستتابهشمادرکنفرانسونمایشگاه2021خوشآمدبگوید.

همزمانکهباهمکارانخوددرسراسرجهاندرحالبرقراریارتباطهستید،

و )ICT( ارتباطات تکنولوژی آموزش و اطالعات دنیای در غرق را خودتان

پیشرفتتکنولوژیکیکنید.کنفرانسهمبهصورتحضوریوهمبهصورت

باشماستکهچگونهاینرویدادرا انتخاب بنابراین آنالینبرگزارمیشود،

تجربهکنید!

هزینهثبتنامحضوریشاملشرکتدرکنفرانسمجازینیزهستوکلیه

مطالبتا30روزپسازکنفرانسدردسترساست.

برایمشاهدهنحوهثبتناموحضوردرکنفرانسونمایشگاهBICSIبهوب

سایتزیرمراجعهکنید.

www.bicsi.org

ذرهبینالوان
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دربارهبرنامهکالبهاوسبیشتربدانیم
درایناپلیکیشنبرخالفسایرشبکههایاجتماعیتنهامیتوانیمازصوت

برایبرقراریارتباطاستفادهکنیم.

درحالحاضراینبرنامهیمبتنیبرصدا،برایهمهمراجعهکنندگانبهطور

قانونیبازشدهاست.

اخیراًدربارهClubhouseچیزهایزیادیمیشنویدشایدبتوانتاحدیورود

ژانویه اتاقکالبهاوسدر بهیک )ثروتمندترینمردجهان( ایالنماسک

2021،رایکیازدالیلموردتوجهقرارگرفتناینبرنامهدانستکهبهدنبال

آنبیلگیتسنیزواردکالبهاوسشدواینروندهمچنانادامهپیداکرده

است.

تصورکنیدبرنامهایدرتلفنخودداریدکهبهشماامکانمیدهدمکالمه

هایزندهدیگرانراگوشدهید،امااینکاربهصورتمخفیانهنخواهدبود.

درواقعافرادیکهداخلچتصوتیهستندمیخواهندتاصدایآنهاشنیده

چت در مکالمه فرصت شما به است ممکن ها اینصحبت خالل در شود،

صوتینیزدادهشود.

کالبهاوس)Clubhouse(چهزمانیراهاندازیشد؟
کالبهاوس)همراهباCOVIDدرایاالتمتحده(درمارس2020راهاندازی

شد.

دالرسرمایهراازآندرسنهوروویتزدریافتکرد.درآنزمانکالبهاوس

بهسرعتیکصد اینشرکت کاربرداشت. پانصد )Clubhouse(فقطهزارو

میلیوندالرارزشپیداکرد.درارزیابیکالبهاوسدرآوریل2021قیمتاین

پلتفرمبهچهارمیلیارددالررسید.

برنامهClubhouseراازکجامیتواندریافتکرد؟
ClubhouseدرiOSوAndroidدردسترسقرارگرفتهاست.ایناپلیکیشن

ازسالگذشتهدرiOSراهاندازیشدواینشرکتدراوایلماهMayعرضه

Androidرافقطبرایایاالتمتحدهآغازکردواکنوندرسراسرجهاننیز

درسیستمعاملAndroidارائهمیشود.بارگیرینسخهAndroidدرکمتراز

دوهفتهازیکمیلیونعبورکرد.

آیامیتوانبدوندعوتدربرنامهClubhouseثبتنامکرد؟
Androidاز21ژوئیه2021،هرکسیکهدارایآیفونیاتلفنهوشمنددارای

باشدمیتواندبهچترومهایصوتیآندسترسیپیداکند.

نمادبرنامهچیست؟
درحالیکهClubhouseیکلوگویرسمیدارد،اماترجیحدادهاستکه

تلفن نمایش وسفیدهمیشهدرحالچرخشرویصفحه پرترهسیاه یک

Clubhouse نیزداشتهباشد.درواقعهرشخصیکهکاربرواقعی هوشمند

است یاحداقلکسی باشد، گذاشته عامل درسیستم مهمی تأثیر و باشد

دارد، دهد می انجام آنچه از عمیقی Clubhouseدرک در است معتقد که

روزرسانی به با آیکون دادهشود.هر نمایش نمادجدید عنوان به میتواند

عمدهبرنامهتغییرمیکند.

برخیClubhouseرابهخاطرانتخاباینطراحیبرایازبینبردنیکنواختی

لوگویاپلیکیشنهایگوشیتحسینکردهاند،امابرخیدیگرفکرمیکنند

کهباتغییرآیکون،یافتنبرنامهدرتلفنسختمیشود.

بهدلیلانحصاریبودنبرنامهدراوایلراهاندازیآنهمانند

عضو دعوتنامه با فقط افراد واقعی، دنیای های باشگاه

میشدند.درروزهایابتداییاستفادهازبرنامه،ایناپلیکیشن

یکجامعهکوچکمتشکلازسرمایهدارانکاریبود.

است هاوس کالب پشتیبان عنوان به که شرکتی سپس

AlphaExplorationCoپسازدوماهفعالیت،دوازدهمیلیون
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تابهامروز،کالبهاوسهشتمینفردشاخصخودDrueKataoka-فعال

قبلی آیکونهای نمایشگذاشتهاست. به را وهنرمندتجسمی، اجتماعی

و... EspreeDevora و Axel Mansoor ، Bomani X، Erika Batista شامل 

بودند.

برایثبتنامدرClubhouseنیازبهورودچهاطالعاتیداریم؟
Clubhouse به را خود واقعی نام و تلفن شماره باید تئوری( نظر )از شما

بدهید.لینکیازطریقپیامکوتاهدریافتخواهیدکردوبهشمامیگویداز

joinclubhouse.com/appبازدیدکنیدکهبهوسیلهآنشمارهواردسیستم

شوید.

به را خود Twitter حساب کنید، تنظیم ای نمایه ابتدا از نمیخواهید اگر

Clubhouseپیونددهید.میتوانیدعکسنمایهتوییترخودرانیزباکالب

هاوسستکنید.همچنینمیتوانیدمخاطبینخودرابههمپیونددهیدتا

پیداکردنافرادبرایپیگیریراحتترباشد.پسازورودبهسیستم،آدرس

ایمیلخودراباسرویستأییدکنیدتادرصورتبروزمشکل،آنرابهعنوان

روشیبرایاتصالمجددداشتهباشید.

قراراستدرClubhouseبهچهچیزیگوشدهیم؟
ازموضوعاتگفتگو پر برنامهصفحهای اپلیکیشنشدیدداخل وقتیوارد

رابرایدنبالکردنبهشماارائهمیشود،ازورزشگرفتهتافناوریوموارد

دیگرکهمیتوانیدآنهارادنبالکنید.هرچهمباحثوافرادبیشتریرادنبال

هایتان خواسته با متناسب اتاقی برای پیشنهاداتی زیاد احتمال به ، کنید

دریافتخواهیدکرد.

چندنفرمیتواننددرمکالمهحضورداشتهباشند؟
محدودیتفعلی5000نفردرهراتاقکالبهاوساست.

آیافقطشنوندههستیم؟
خیر،هرکسیکهدرچترومصوتیقرارداردوبهآنگوشمیدهدمیتواند

اجازهصحبت آنها به بخواهد اتاق مجری دارد بستگی کند«. بلند »دستی

دهدیانه.

چگونهمیتوانازکالبهاوسخارجشد؟
پـیشازایـنشمابایدایـمیل»support@alphaexplorationco.com«را

بـهClubhouseارسـالمیکردید،امابهدنـبالشکایتکاربـران،اکنون

میتوانیدبارفتنبهتنظیمات،حسابخودراغیرفعالکنید.




