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Premium-Line Systems GmbH بخشیازیکگروهتولیدیجهانی

پریمیوم است.محصوالت بازارشبکه زمینه در سابقه 30سال از بیش با

الین)Premium Line(یکراهحلجامعبرایزیرساختشبکهاستکه

عمدتًادراروپاطراحیشدهودارایمجموعهکاملیشاملمواردزیراست:

1-راهحلهایمسیکالسیکوپیشرفته

2-راهحلهایجامعفیبرنوریبرایساختمانهاوکارخانهها

3-رکهایسروریمرکزداده)دیتاسنتر(

در )Premium Line( الین پریمیوم کمپانی میالدی 90 دهه اویل از

فعالیت افزارها، وسخت انتقالسینگال کابلهای توسعه و تحقیق زمینه

گستردهایانجامدادهودرپیتقریبًا30سالتالش،اینکمپانیموفقبه

دادهشده انتقال برایشبکه آزمایششده و کیفیت با توسعهمحصوالت

اینکمپانیپاسخگویسواالتخاصمشتریاندر است.طراحانحرفهای

سراسرجهانهستند.

5e6ورده6 وA+،6AردهPremium Lineسیستمکابلکشی
کمپانیپریمیومالین)PremiumLine(راهحلend-to-endمناسبی

رابرایشبکههایهمگرابهمنظورمدیریتسادهومنسجمارائهمیدهد.

پشتیبانی انبوه تولید باظرفیت که پیشرو فرآیندهای و طراحیحرفهای

میشوند،باعثشدهکهاینمحصوالتتقاضایزیادیداشتهباشند.توسعه

حفظ برای کلیدی رویکرد دو فرآیندها، مداوم بهبود و جدید محصوالت

پریمیومالین کابلکشی تمامخدمات اینکمپانیهستند. رقابتپذیری

)PremiumLine(توسطنصابانمجازآننصبمیشوندوازطریقیک

سیستممرکزیباوارانتی25سالهپشتیبانیمیشوند.

Premium Line شریکمتخصصشمابرای

سـیستمهایکابـلکــپشیسـاختاریافـته

قدرتیکپارچهتولیدوسیستمیکپارچهسازی

سال 30 از بیش دارای )Premium Line( الین پریمیوم

ها، داده کشی کابل محصوالت ساخت و توسعه در سابقه

تجاری نام تحت تبلیغات و بازاریابی تجربه دارای همچنین

در خصوصیات این است. »Premium Line« یعنی خود

کابل در استفاده برای محصوالت کامل سری تولید کنار

کشیارتباطاتداده،اینکمپانیرادربازارجهانیبهعنوان

یکپیشرومعرفیمیکند.تابهامروزکمپانیپریمیومالین

بـــرنـد مــعرفـی 

ازصدهاپروژهدرسراسر باهمکاریتیمخودبیش )Premium Line(

جهانانجامدادهاست.

کیفیتوخدمات
PremiumLineدارایتیمهایاختصاصیبراینظارتبرکیفیتداخلی

وارتقاءسیستماتیکمحصولاستوهمچنینمسئولیتپشتیبانیکیفی،

خام مواد ورود زمان از همهمحصوالت دارد. برعهده را نگهداری و فنی

و گیرند می قرار بررسی مورد برسد، پایان به تولید فرآیند که زمانی تا

بین استانداردهای جدیدترین اساس بر شوند. می کنترل مداوم طور به

ROHS«وهمچنینضمانتفیزیکیISOالمللی،بهعالوهگواهینامهمعتبر

compliant«،کمپانیPremiumLineخودرامتعهدبهتولیدمحصوالت

باباالترینکیفیتوارائهخدماتبابهترینعملکردممکنمیداند.

وارانتیسیستم25ساله
وارانتی25سالهبرایهمهسیستمهایکابلکشیمسیونوریکهتوسط

مطابق کمپانی، این مجاز نصابان توسط و شده تأمین PremiumLine

راهنماینصبسیستمکابلکشی،نصبوآزمایشمیشود،اعمالخواهد

شد.PremiumLineداراییکبرنامهجامعبرایاعطایمجوزبهتوزیع

کنندگان،برگزاریدورههاینصب،انتشارضمانتنامه،بازاریابیوخدمات

ویژگیها این است. اطالعات گذاری اشتراک به و جهانی استراتژی فنی،

مارادرامرافزایشفروشجهانیوتأمینهمهجانبهرضایتمشتریاندر

زمینهکابلکشییاریکردهاست.

PremiumLineمزیتهای
دربردارنده که را شبکه سیستمهای تمام ساله- 25 وارانتی سیستم •

محصوالتPremiumLineهستند،ضمانتمیکند.

•دورهآموزشکابلکشیباارائهگواهینامه
•تیمتحقیقوتوسعهاختصاصیبرایطراحیمحصوالتجدید

•تیمفروشحرفهایبرایراهنماییدرزمینهبازاریابیدرسراسرجهان
و کیفیت تکنیک، ارتقا برای فنی تیم و کارخانه محصول مدیریت •

پشتیبانیحملونقل

Premiumشرکتالوانارتباطمفتخراستکهنمایندگیانحصاریشرکت

LineSystemsGmbHآلمانرادراختیاردارد.
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شمارهشناساییGS1درسطحجهانیومنحصربهفرداشیاء

زنجیرهتأمین)بهعنوانمثال،محصوالت،داراییها،واحدهای

لجستیکی،وغیره(،وهمچنینشرکایزنجیرهتأمینومکان

فیزیکیراشناساییمیکند.

بااستفادهازکلیدهايشناسایيGS1درحوزهبهداشتهر

یکازموجودیتهاشناسایيميشوند.

است. شده ایجاد اساسی سؤال 4 به پاسخگویی برای EPCIS استاندارد

اینکهچهمحصولی،درکجا،درچهزمانیوبهچهمنظوریتولید،توزیع

وخریداریشدهاست،سؤاالتیهستندکهایناستانداردتوانپاسخگویی

بهآنهارادارد.ایناستانداردپلیاستمیاندنیایفیزیکیاقالمتجاری

ودنیایمجازیتراکنشهایتجاریالکترونیکی.ایناستانداردبهماکمک

خریداری و توزیع محصول، تولید تا اولیه، مواد تهیه زمان از که میکند

محصولوانتقالآنبهمکانموردنظر،کاالرادرنظرگرفتهواتفاقاتیکه

برایآنرخمیدهدراکنترلکنیم.مثاًلبدانیمکاالدرچهنوعبستهبندی

وباچهاندازهوتعدادقراراستتوزیعشود،ازچهطریقیقراراستانتقال

یابد)زمینی،هوایی،قطارو …(،چهزمانیقراراستدرادارهیپستتحویل

گرفتهشودوچهزمانیقراراستبهدستمشترینهاییبرسد.

EPC2.خدماتاطالعات
خدماتاطالعاتیEPCIS)EPC(استانداردیکرابطاشتراکگذاریداده

راتعریفمیکندکهشرکایزنجیرهتأمینراقادربهتصرفوارتباطدادهها

میسازد.مشخصات تأمین زنجیره در اشیاء از ووضعیت موردحرکت در

EPCISاستانداردهایفنی،وهمچنینیکمجموعهاستانداردازعملیات

سرویسوعناصراطالعاتمرتبطرافراهممیکند.عالوهبراین،استاندارد

دادههای عناصر استقرار چگونگی برای را دادهها استانداردهای EPCIS

EPCISیکسانمیکند.EPCISاستانداردهاییجهتطراحیسیستمهای

اطالعات وجستجوی جمعآوری اصوالً است. RFID طریق از داده توزیع

مرتبطباEPCبهپایگاههایدادهپایداروثابتنیازداردکهبااستفادهازاین

استانداردهاتقسیماطالعاتA2Aنیازیبهپایگاههایدادهپایدارندارد.

درحقیقتیکیازوظایفمهمایناستانداردتعریفرابطیمیانکاربرهای

مختلفاستکهاینرابطمستقلازنحوهپیادهسازیپایگاهدادهخواهدبود.

درشکل2-1شبیهسازیفرآیندEPCرامالحظهمیکنید.

EPCشکل2-1شبیهسازیفرآیند

یکEPCIS،دادهEPCراباوقایعواطالعاتbusinessمرتبطمیسازد.این

عملبیشتربهمنظورخودکارسازیمجموعهوظایفمرتبطباوقایعاستفاده

EPCمیتواننداطالعاتیدربارهیکشمارهEPCISمیشود.نمونههایمختلف

واحدذخیرهنمایند.بنابرایناطالعاتمربوطبهیکEPCبینEPCISهای

ازیک بازیابیاطالعاتالزماستکهاطالعات برای توزیعمیشود. مختلف

EPCISاستخراجشدهویااطالعاتمربوطبهچندینEPCISباهمترکیب

شوند.

)CBV(3.واژگانهستهکسبوکار
واژگانهستهکسبوکار)CBV(استاندارددادههابرایاستقرارعناصرداده

EPCISرافراهممیکند.

CBVلیستیازمقادیرقابلقبولبرایچگونگیفرایندکسبوکاربیانشده،

برروییکشیووضعیتجسمپسازخروجازفرآیندفراهممیکند.این

شاملگرامرها،واژگان،وارزشعنصرمیباشد.

)DPMS) 4.استانداردپیامرسانیسابقهدارویی

محتواییکسابقهالکترونیکیمعتبردرمقرراتسوابقمشخصشدهاست.

درزمانانتشار،DPMSباتمامقوانینشناختهشدهسوابقیآمریکامطابقت

دارد.دستورالعملحاضرازاستانداردهایGS1ازجملهشبکههمگامسازی

برچسب و واژگان کسبوکار هسته ،GDSN، )EPCIS( جهانی اطالعات

استاندارددادهبرایمدیریت،بهاشتراکگذاریوجمعآوریدادههایسوابق

استفادهمیکند.

5.شناسایی

EPCIS چیست ؟
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5-1.دادههایرویدادی

GS1یکاستاندارد)EPCIS(سرویساطالعاتکدمحصوالتالکترونیکی

برایگرفتنوارتباطدادههادرموردحرکتووضعیتازاشیاءدرزنجیره

)بهعنوانمثال:محصوالت،واحدهایلجستیکی،برگشت تأمینمیباشد.

داراییو…(.اینسرویسشرکایزنجیرهتأمینرابهدریافت

به تأمین زنجیره طول در اشیاء درباره رویدادی اطالعات

گذاشتن اشتراک به و )… و دریافت حمل، مثال: عنوان

باشرکایتجاریخودبهصورتامنودرکمترین اطالعات

زمانممکنقادرمیسازد.

EPCISاستانداردهایفنیبراییکرابطبهاشتراکگذاری

دریافت را EPC با مرتبط اطالعات که کاربری بین دادهها

انواعکلیدهایشناساییمرتبطبابخشداروشاملمواردزیراست:

)GTIN(کدجهانیاقالمتجاری

)GLN(شمارهجهانیمکان

)SSCC(کدسریالکانتینرهایحملونقل

)GSRN(شمارهشناسهجهانيارتباطخدماتي

جدول5-1لیستاستانداردهایشناساییGS1استفادهشدهدراینراهنما

برایحمایتازسوابقوپیگیریوردیابیمیباشد.

GS1جدول5-1لیستاستانداردهایشناسایی

نیز EPCIS میکند. برقرار دارند، آن به دسترسی به نیاز که کسانی و

و جسم در کسبوکار فرایند آنچه بیان چگونگی برای دادهها استاندارد

برای میکند. فراهم میکند، عمل فرایند از خروج از پس جسم وضعیت

استانداردهایدادهها،EPCISازیکاستاندارددومبهنامهستهکسبوکار

واژگان)CBV(کهیکفرهنگلغتازپیشتعیینشدهبرایسناریوهاو

رویدادهاییکمجموعهبزرگکسبوکاردارد،استفادهمیکند.

بهچهار EPCISثبتوضبطمیشوند، برایهررویداد عناصردادههاکه

GS1 وچرا.مشخصاتعمومی تقسیممیشوند:چه،چهوقت،کجا گروه

GS1EPCهویتفیزیکیاشیاءدرگروه“چه” وبرچسباستانداردداده

کسبوکار هسته واژگان میکند. مشخص “کجا” گروه در را آنها مکان و

GS1EPCلیستیازمقادیرقابلقبولبرایگامکسبوکار،وضعیت،ونوع

معاملهکسبوکاردرگروه“چرا”وبهعنوانقالببرایشناسههایکسبوکار

معاملهفراهممیکند.فراترازچهاربعدچه،کجا،کیوچراکهدراستاندارد

EPCISتعریفشدهاست،ایندستورالعملزمینههایتوسعهمورداستفاده

برایارائهاطالعاتکسبوکاراضافیبرایسابقهالکترونیکیدررویدادهای

EPCISخاصتعریفمیکند.

آمده درجدول2-5 EPCIS هر برای وضبطشده ثبت دادههای عناصر

است:
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دنیاباسرعتیبیشترازقبلدرحالتغییراست.

ولیآیااینپیشرفتهایفناوریبرایکسبوکارهایکوچکرونقدارد

یارکود؟

شرایطوچالشهایایناکوسیستمجدیددرعصردیجیتالمخصوصادر

کشورهایتوسعهیافتهچیست؟

چهارمینانقالبصنعتیراهرابرایشرکتهایکوچکومتوسط)بزرگ(

های تکنولوژی کند می دگرگون تغییرات و ارتباط برقراری , رقابت در

جدیدموجبمحوشدنمرزهایسنتیمیاندنیاهایدیجیتالوفیزیکی

وتجارتکاالوسرویسمیشوندآنهاضرورتپلتفرمهایدیجیتالراکه

فروشندگانوخریدارانرابهصورتیکپارچهبههممتصلمیکند،باارائه

طیفوسیعیازخدماتوکاهشهزینههایتجارتبهجلوسوقمیدهد

ولیچهمیشوداگرفاقدزیرساختبرایاستفادهازاینموضوعباشد؟

ها SME از خیلی و هستند آفالین هنوز جهان جمعیت 60ا% به نزدیک

های بخش و محلی های آموزشگاه دولت، مانند می عقب ها فرصت از

نوظهور های فناوری دارند مایل آخرین بستن در ای حیاتی نقش محلی

بهجوامعاحتیاجدارندتاپیشبینیکنندوبهسرعتمهارتهاراعوض

باشندپسآموزش باتقاضاهایخاصهرصنعتهمخوانیداشته تا کنند

موثروآموزشموسسههاکلیدموفقیتواعتمادبهنفسدرآیندههستند

استانداردها و مقررات هستند نفس به اعتماد از دیگری ستون مقررات

مرحلهجدیدیاززمینبازیرافراهممیکنندتااشخاصحقیقیوکمپانی

و امن تجارت و کنند امنیت احساس تا باشند داشته را اطمینانالزم ها

سرمایهگذاریایمنیراانجامدهندوباارزشدادنبهدیتاوتکنولوژیو

باایجادهمکارینوآورانهوباپذیرفتنریسکهایحسابشدهباایجادو

تغییراتتکنولوژی بهتجارتهایکوچکتبدیلکنند را اعتمادآن حفظ

روشهایانجامتجارتراتغییرمیدهند

اکوسیستم های تجاری برای عصر دیجیتال
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خدماتمربوطبهحملونقلریلیاززمانظهوراولینلوکوموتیوتابهامروز

پیشرفتزیادیداشتهاست.بیشاز70درصدمردمحملونقلریلیراترجیح

میدهند.باگذشتزمان،عملیاتوخدماتریلیدرجهترفاهحالمشتریان،

نقلریلی،سیستمفروش و یافتهاست.درحالحاضرمدیریتحمل توسعه

بلیطودسترسیبهخدماتبرایبرآوردننیازتعدادزیادیازمشتریاندرحال

گسترشاست.

راه خطوط بهسازی همچنین و ریلی نقل و حمل به نیاز جمعیت افزایش با

آهن،بهیکضرورتتبدیلشدهاست.اگرپیشرفتتکنولوژیدراینسیستم

گنجاندهشود،ICT)فناوریاطالعاتوارتباطات(بهطورگستردهتریمورد

استفادهقرارمیگیرد.

)ICT(ازابتدایتأسیسحملونقلریلیتاکنون،فناوریاطالعاتوارتباطات

درآننقشاساسیداشتهوخطوطارتباطیدرامتدادمسیرهایریلیپیاده

کند. می ایفا مهمی نقش ریلی عملیات در ارتباطات زیرا است، شده سازی

سیستمهایریلیبااستفادهگستردهازفناوریاطالعاتوارتباطات)ICT(از

جنبههایمختلفیتوسعهیافتهاند.برخیازمهمترینپیشرفتهادرزمینه

هایامنیتی،عملیاتی،خدماتبهمشتریانودسترسیبهخدماتریلیاست.

امنیتازاهمیتویژهایدراینسیستمحملونقلریلیبرخورداراست،زیرا

زندگیمیلیونهامسافربستگیبهآندارد.نمونههایبسیاریازتصادفاتغم

انگیزقطارهاوجودداردکههزاراننفرجانخودراازدستدادهاندکهبرخی

ازآنهابهدلیلازبینرفتنارتباطاتواشکاالتفنیدراینسیستمرخداده

است.یکشبکهایمنبهکمکسیستمهایارتباطیعالیبرایتضمینامنیت

درحملونقلریلیضروریاست.

بهرهبرداریازتکنولوژیهوشمندباظرفیتباالاکنونبهقلبعملیاتحمل

ونقلریلیمدرنتبدیلشدهاست.تکنولوژیهایجدیدمانندسیستمهای

باپهنایباندباالوشبکههایمبتنیبرIPبرایتقویتویژگیهایایمنیو

چنین آورد. می فراهم را ترافیکی و ارتباطی متنوع های حالت ارائه امکان

برای تواند می و کند می تسهیل را ریلی ترافیک کنترل عملکرد سیستمی

یکپارچهسازیجنبههایمختلفیازجملهکنترلدسترسیبهسایت،نظارت

ویدئویی،کنترلازراهدوروتجهیزاتارزیابیوغیرهمورداستفادهقرارگیرد.

شبکههایLANسازمانیکهباسیستمهایآدرسعمومییکپارچهشدهاند

میتوانندبااستفادهاززیرساختپیشرفتهICTایجادشوند.ردیابیمحموله

هایباریمبتنیبرRFID)آرافآیدی(بابهبودخدماتحملونقلریلی

قابلاجرااست.

و بهمشتری راهآهندرحوزهخدمات ICTدر کاربردهای ازمهمترین یکی

دسترسیبهاطالعاتاست.سیستمهایریلیباسیستمپلتفرمهایکارآمد

ITباعملکردیآنیبرایارائهخدماتبهمشتریتعبیهشدهاند.امروزهسیستم

هایریلیمدرنبایدباتعدادمسافرانبیشتروافزایشحملونقلکاالمواجه

شوند.عالوهبراین،نیازبهخدماتبهتروگستردهتردرراهآهنهاافزایش

یافتهاست.سیستماطالعاتیبدونهوقفهیکالزامجدیدرخدماتبهمشتری

است.دادناطالعاتدرستبهمسافرانبههنگامپرسشدرمورددسترسی

بهقطارها،برنامهورودوخروجبهایستگاههاووضعیتبلیطهایرزروشده

برخیازپارامترهایسنجشرضایتمشتریازخدماتراهآهنهستند.برای

یکسیستمشبکهریلیعظیموپیچیده،استفادهکارآمدازفناوریاطالعاتو

ارتباطات)ICT(میتواندتغییرقابلتوجهیایجادکند.درحالحاضرسیستم

هایاطالعاتریلیوخدماتتلفنهمراهباهمیکپارچهشدهاندوبسیاریاز

برنامههایمبتنیبروبدرحالتوسعههستندکهازطریقآنهامیتوانبا

دستگاههایتلفنهمراهبهخدماتریلیدسترسیپیداکرد.

بااینحالوقتیصحبتازانتقالسرتاسریاطالعاتدرسیستمحملونقل

ریلیمیشودهنوزهمکارهایزیادیبرایانجامدادنوجوددارد.اطالعات

زیادیدرراهآهنهاتولیدمیشوندکهبرخیازآنهاسازماندهیشدهاندو

برخیازآنهااصاًلموردبررسیقرارنمیگیرند.بسیاریازاطالعاتدرسطح

محلییادرایستگاهتولیدومصرفمیشوندوهنوزهممستعدخطاهایدستی

هستند.هیچمنبعاطالعاتیواحدیوجودنداردومشتریانغالبًامجبورندبرای

یافتناطالعاتموردنظرخودجستجوکنند.

استفادهازفناوریاطالعاتوارتباطات)ICT(درراهآهنامریضروریاست.

تکنولوژیهوشمندمیتواندخدماتریلیراایمنوقابلاطمینانسازد.ویژگی

تا یابد توسعه تواند می ازخدمات ارائهطیفوسیعی با مداری هایمشتری

دسترسیبهخدماتحملونقلریلیسادهوراحتشود.

امنیتیدرخطوطریلیدرحالتوسعههستند.دادههایصوتی

مهم بسیار امنیت برقراری برای نیز قطار کنترل های پیام و

هستند.تکنولوژیهایمبتنیبرIPواترنتنقشمهمیرادر

اینزمینهایفامیکنند.

نظارت هشدار، های سیستم فقرات ستون ها سیستم این

هستند. سنجش تجهیزات و دور راه از کنترل و تصویری

پیشرفتICTبهطورکلیمدیریتحملونقلریلیراتوسعه

MPLSوشبکههایIPدادهاست.سیستمهایریلیمبتنیبر

نقش ICT در حمل و
نـقل ریـلی چیست؟




