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Premiumlineمعرفیمحصوالت

جهانی تولیدی گروه یک از بخشی Premium-Line Systems GmbH

پریمیومالین  بازارشبکهاست.سیستم زمینه در از۲۰سالسابقه بیش با

)Premium Line(یکراهحلجامعبرایزیرساختشبکهاستکهعمدتًا

دراروپاطراحیشدهودارایمجموعهکاملیشاملمواردزیراست:

1-راهحلهایمسیکالسیکوپیشرفته

۲-راهحلهایجامعفیبرنوریبرایساختمانهاوکارخانهها

3-رکهایسروریمرکزداده)دیتاسنتر(

درزمینه  )Premium Line( ازاویلدهه9۰میالدیکمپانیپریمیومالین

تحقیقوتوسعهکابلهایانتقالسینگالوسختافزارها،فعالیتگستردهای

توسعه به موفق کمپانی این تالش، سال ۲۰ تقریبًا پی در و داده انجام

است.طراحان انتقالشبکهشده برای آزمایششده و کیفیت با محصوالت

جهان سراسر در مشتریان خاص سواالت پاسخگوی کمپانی این حرفهای

5e6ورده6وA+،6AردهPremiumLineهستندسیستمکابلکشی

کمپانیپریمیومالین)PremiumLine(راهحلend-to-endمناسبیبرای

طراحی میدهد. ارائه منسجم و ساده مدیریت منظور به همگرا شبکههای

حرفهایوفرآیندهایپیشروکهباظرفیتتولیدوسیعیپشتیبانیمیشوند،

باعثشدهکهاینمحصوالتتقاضایزیادیداشتهباشند.توسعهمحصوالت

برایحفظرقابتپذیری بهبودمداومفرآیندها،دورویکردکلیدی جدیدو

 )Premium Line(اینکمپانیهستند.تمامخطوطکابلکشیپریمیومالین

توسطنصابانمجازآننصبمیشوندوازطریقیکسیستممرکزیباوارانتی

۲5سالهپشتیبانیمیشوند.

Premium Lineشریکتخصصیشمابرایسیستمهایکابل
کشیساختاریافته

قدرتیکپارچهتولیدوسیستمیکپارچهسازی

سابقه سال ۲۰ از بیش دارای )Premium Line( الین پریمیوم

دارای همچنین داده، کشی کابل محصوالت ساخت و توسعه در

 Premium«تجربهبازاریابیوتبلیغاتتحتنامتجاریخودیعنی

Line« است.اینخصوصیاتدرکنارتولیدسریکاملمحصوالت

برایاستفادهدرکابلکشیارتباطاتداده،اینکمپانیرادربازار

جهانیبهعنوانیکپیشرومعرفیمیکند.تابهامروزکمپانیپریمیومالین

)PremiumLine(باهمکاریتیمخودبیشازصدهاپروژهدرسراسرجهان

انجامدادهاست.

کیفیتوخدمات

PremiumLineدارایتیمهایاختصاصیبراینظارتبرکیفیتداخلیو

ارتقاءسیستماتیکمحصولاستوهمچنینمسئولیتپشتیبانیکیفی،فنی

ونگهداریخدماترابرعهدهدارد.همهمحصوالتاززمانورودموادخامتا

زمانیکهفرآیندتولیدبهپایانبرسد،موردبررسیقرارمیگیرندوبهطور

مداومکنترلمیشوند.براساسجدیدتریناستانداردهایبینالمللی،بهعالوه

،»ROHScompliant« فیزیکی ضمانت همچنین و ISO معتبر گواهینامه

کمپانیPremiumLineخودرامتعهدبهتولیدمحصوالتباباالترینکیفیت

وارائهخدماتبابهترینعملکردممکنمیداند.

وارانتیسیستم۲5ساله

وارانتی۲5سالهبرایهمهسیستمهایکابلکشیمسیونوریکهتوسط

مطابق کمپانی، این مجاز نصابان توسط و شده تأمین Premium Line

خواهد اعمال میشود، آزمایش و نصب کشی کابل سیستم نصب راهنمای

توزیع به مجوز اعطای برای جامع برنامه یک دارای PremiumLine شد.

خدمات و بازاریابی نامه، ضمانت انتشار نصب، دورههای برگزاری کنندگان،

فنی،استراتژیجهانیوبهاشتراکگذاریاطالعاتاست.اینویژگیهامارا

درامرافزایشفروشجهانیوتأمینهمهجانبهرضایتمشتریاندرزمینه

کابلکشییاریکردهاست.

PremiumLineمزیتهای

دربردارنده که را شبکه سیستمهای تمام ساله- ۲5 وارانتی سیستم •

محصوالتPremiumLineهستند،ضمانتمیکند.

•دورهآموزشکابلکشیباارائهگواهینامه

•تیمتحقیقوتوسعهاختصاصیبرایطراحیمحصوالتجدید

•تیمفروشحرفهایبرایراهنماییدرزمینهبازاریابیدرسراسرجهان

•مدیریتمحصولکارخانهوتیمفنیبرایارتقاتکنیک،کیفیتوپشتیبانی

حملونقل



درادامهبهبررسی5محصولازشرکتPremiumLineمیپردازیم

پچپنلمسیریاب

 Cat.6 Unshielded Navigator Patch Panel, Dual - Type IDC,

24 ports, black

اینمحصولدارایحقثبتاختراعاستوهیچتولیدکنندهدیگریاجازه

تولیدچنینکاالییراندارد.

مزایا:

کاهشزمانعیبیابیورفععیب،عدمتغییرآرایشکابلهادرزمانعیب

یابیورفععیب،عدمنیازبهLabelingپچکوردها

ویژگیها:

LEDروشنشدنفوریالمپ •

• صرفهجوییاز5تا1۰برابردرزمانوهزینه

• عدمنیازبهلیبلگذاریکابلها

• استفادهازاتصالدهندهIDCبرایکابلهایمفتولیوافشاناز22تا

AWG26

T568 A&B پشتیبانیازسربندیهای •

Kroneسربندیبااستفادهازتجهیزات110یا •

Cat6A U/UTPکابل

Category 6A U/UTP Installation Cable - 6 round 1

مزایا:

اینکابلبسیارخاصاستزیراتستANEXTراPassمیکند.دراینتست،

هفتکابلشبکهبهصورتهمزمان)نهبهصورتجداگانه(باهمبرایتست

الکتریکیدو القاء تاثیر بر استفادهمیشوند.درتستمذکورعالوه NEXT

الکتریکیدوزوجمجاوردردوکابل القاء تاثیرات زوجمجاوردریککابل،

مجزاولیمجاورنیزتستمیشود.تعدادبسیارمحدودیازتولیدکنندگان

تجهیزاتپسیوقادربهتولیدچنینمحصولیهستند.

ویژگیها:

مطابقباالزامات Category 6A ازجملهاستانداردهای:

CENELEC ENوANSI/TIA/EIA، ISO/IEC •

ANSI/TIA/EIA 568-C.27 •

• ویرایشدوماستاندارد ISO/IEC،اصالحیه۲

       CENELEC EN 50288-      •

ISO/IEC 61156- •ویرایشدوم5ا

10-1



Plugیاجک)نری(شبکه

Cat.6 Unshielded Toolless RJ45 Plug

مزایا:

سهولتدراتصالکابلبهجک،سرعتبیشتردرعملیاتنصب،عدمنیازبه

ابزارپانچکابل،قابلیتاستفادهحداقلبرای۲۰۰مرتبهاتصال

ویژگیها:

مطابقبامشخصات 

EN50173-و 1ا ISO/IEC11801 ،1-TIA/EIA-568-B.2 •

Category 6مطابقباالزاماتتستعملکردپچکورد •

• پشتیبانیازسربندیهایT568A&Bونصبوراهاندازیآسان

• سربندیکابلبدوننیازبهابزار

Cable 5e U/UTP Outdoor کابلشبکهمسی

Category 5e U/UTP Outdoor Installation Cable, -40°C

مزایا:

روکشبیرونیازجنسپلیاتیلنباتراکمباال)HDPE(بودهو

خاصیتAntiUVدارد.فضایخالیبینکابلهاوروکشبیرونی

باژلهمخصوص)Dropless(پرشدهاستکهبههیچوجهروان

نشدهوحرکتنمیکند.اینژلهمانعنفوذآبیارطوبتبهداخل

کابلمیشودکهدرکابلکشیعمودی)دکلهایحاویتجهیزات

بیسیمورایزرهایساختمانیو...(بسیارحیاتیاست.دمایبهرهبرداری

برایاینکابلها4۰-تا6۰+،دماینگهداریآنهااز5۰-تا7۰+ودمای

زماننصبآنها1۰-تا5۰+درجهسانتیگراداست.

ویژگیها:

مطابقباالزامات Category 5eازجملهاستانداردهای:

ANSI/TIA 568-C.2 استاندارد •

ISO/IEC 11801 ED.2 استاندارد •

1-CENELEC EN 50173استاندارد •

1-3-CENELEC EN 50288 استاندارد •
وسازگاربامحیطزیست

 Cable 6 U/UTP Outdoorکابلشبکهمسی

Category 6 U/UTP Installation Cable – Outdoor, Gel filled, -40°C

مزایا:

روکشبیرونیازجنسپلیاتیلن)PE(بودهخاصیتAntiUVدارد.فضای

خالیبینکابلهاوروکشبیرونیباژلهمخصوص)Dropless(پرشدهاست

کهبههیچوجهرواننشدهوحرکتنمیکند.اینژلهمانعنفوذآبیارطوبت

تجهیزات )دکلهایحاوی کابلکشیعمودی در که کابلمیشود داخل به

برداری بهره دمای است. حیاتی بسیار )... و رایزرهایساختمانی و بیسیم

برایاینکابلها4۰-تا6۰+،دماینگهداریآنهااز5۰-تا7۰+ودمایزمان

نصبآنها1۰-تا5۰+درجهسانتیگراداست.

ویژگیها:

مطابقباالزاماتCategory6ازجملهاستانداردهای:

ANSI/TIA-568-C.2 استاندارد •

ISO/IEC 11801 CLASS E ویرایشدوماستاندارد •

1-CENELEC EN 50173استاندارد •

• استانداردIEC 61156 ،1-6-CENELEC EN 50288-5 برایکابلکشیافقی

وسازگاربامحیطزیست



سوئیچهایماژوالرباتراکمپورتباالاجزایمهمیبرایایجادزیرساختهای

ابریدرمراکزدادهباظرفیتباالهستند.

برای را NetscaleBladeCablingManager )BCM( ام اند آر شرکت

جدید عضو است. داده توسعه سوئیچها این به راحت و سریع دسترسی

خانوادهNetscale)مدیرکابلکشیتیغهایNetscale(جایگزینمدیریت

کابلمعمولیوباعثصرفهجوییدرفضایرکهامیشود.راهکارکشویی

آنکابلهارابدونتقاطعومستقیمًاازپورتهایسوئیچبهپورتهایپچپنل

هدایتمیکندوادارهیکرکراآسانترمیسازد.

یک مثال عنوان به و میکند اشغال را یونیت( )دو ارتفاع واحد دو BCM

کابل یابد.مدیریت نیزکاهش شود.زمانوهزینههایعملیاتی

بهدلیلواضحبودنراهنمایکابلهاونمایشپورتها،همچنین

امکانعملیاتراحتدرجلووعقب،بسیارسادهترانجاممیشود.

برخالفتراکمدستهبندیباال،دسترسیبهاتصاالتبسیارراحت

است.

هدایتکنندهSANبا348پورترادراختیاراپراتورهایشبکهقرارمیدهد

براساساصلماژوالر، قابلتوجهاست. تراکمپذیری با اینیکراهکار که

BCMرامیتوانبهصورتعمودییاافقیمونتاژکرد.بههرماژولسوئیچ

)تیغه(یکشکافمرتبطباخودشدرBCMدادهمیشود.

دوازدهسینیMPOودوازدهآداپتورMPO12دردوازدهشکافوجوددارد.

بهطورخالصه،کاستهایاتصالمستقیم)DCCها(میتوانندباکابلهای

ترانکLCیاMPOکهمستقیمًابهپورتسوئیچهامیرسند،مجهزشوند.

هر در مناسب و استاندارد محصوالت داده، مراکز برای )R&M( ام اند آر

زمینهایارائهمیدهد.

طولکابلبینBCMوسوئیچهامیتواندبهصورتجداگانهتعیینشود.

آراندام)R&M(همچنینازمراکزدادهبامجموعهایازکابلهایازپیش

سربندیوردهبندیشدهپشتیبانیمیکند.

باکمکBladeCablingManagerیاBCM،کارکنانمراکزدادهباسرعت

وکاراییباالوظایفروزانهمربوطبهپیکربندیسوئیچهاوهدایتکنندههای

SANراانجاممیدهند.BCMباعثمیشودازخطاهایپچکردنجلوگیری

 Netscale BCM مدیریت ساده تر کابل ها با
)R&M( از آر اند ام



خانوادهNetscaleشاملپچکوردهای1.4میلیمترینیزهستند.اینکابلهاکهقطرکمتریدارند،ازبهترینانواعموجوددرصنعتبودهوبهطور
قابلتوجهیادارهآنهاراحتاست.ایندرحالیاستکهپچکوردهایمعمولیحداقلدارایضخامت۲میلیمترهستند.

اینآداپتورهاداراییکمکانیزمکشوییباطراحیخالقانههستندوجنسکالهکآنهابهگونهایاستکهباعثمیشودکانکتورهابسیارساده
وراحتراهاندازیشوند.پالریتهرانیزمیتواندریکچشمبههمزدنوبدوننیازبهابزارخاصیتغییرداد.



همه آنـچـــه بایـد در 
مورد خنک  کننده های 

مراکز داده بدانید

پیادهسازیمتراکممراکزدادهبزرگبهتوانگستردهاینیازدارد.بخش

زیادیازاینتوانبرایخنکسازیمراکزداده)دیتاسنترها(موردنیاز

استتامانعازگرمایشبیشازحدآنهاشود.درحقیقتبسیاریاز

ناکارآمدیهایانرژیمرتبطبامراکزدادهخصوصیمیتوانندمستقیمًا

درزیرساختهایخنکسازییاسرمایشآنهاردیابیشوند.

تغییر حال در داده مراکز سازی( )خنک کولینگ تکنولوژی چگونه

است؟

انتظارمیرود بزرگیاستکه بازار )دیتاسنترها( مراکزداده کولینگ

تاسال۲۰۲3درحدود8میلیارددالرارزشداشتهباشد.باتوجهبه

تکنولوژیهای زمینه در شرکتها از بسیاری انرژی، سریع پیشرفت

تا اند داده انجام زیادی سرمایهگذاریهای داده مراکز سازی خنک

نسل محاسباتی قدرت از بود خواهند قادر که کنند حاصل اطمینان

بعدیپردازندههااستفادهکنند.شرکتهایبزرگترمانندگوگلحتی

مصنوعی هوش قدرت از خود کنندههای خنک بازده افزایش برای

سیستمهای مانند دسترس از دور راهکارهای قباًل میکنند. استفاده

کولینگسرورمایعبهسرعترواجپیداکردندزیراشرکتهاروشهای

ابتکاریزیادیرابرایخنککردنپردازندههایباکاراییباالآزمایش

میکنند.

تکنولوژیهایخنکسازیمراکزداده

باتوجهبهاهمیتزیرساختخنککنندههایمراکزداده)دیتاسنترها(،

در استفاده مورد متداول تکنولوژیهای از برخی دارد را آن ارزش

تاسیساتامروزیرابررسیکنیم.

)CVC(خنککنندهبرداریکالیبرهشده

فناوریخنککننده نوعی CVC یا CalibratedVectoredCooling

باال تراکم با سرورهای برای IBM توسط که است داده مرکز هوایی

طریق از را هوا جریان مسیر خنککنندهها این است. شده طراحی

تجهیزاتبهینهمیکنندتاسیستمخنککنندهبتواندگرمارابهطور

سرورهای با استفاده برای CVC گوید می IBM کند. مدیریت مؤثر

الکترونیکیماژوالردارایریز بردهایمدار نازکهستند، تیغهایکه

پردازندهوحافظه،بههمراهبردهایمداردیگردررکاستفادهمیشوند

کهاینرکهابرایصرفهجوییدرفضامناسبهستند.

)ChilledWaterSystem(سیستمآبسرد

یکسیستمخنککنندهمراکزدادهاستکهمعموالًبرایمراکزداده

بااندازهمتوسطوبزرگمورداستفادهقرارمیگیردوازآبسردبرای

)CRAHها( هوا نگهدارندههای توسط شده وارد هوای کردن خنک

استفادهمیشود.آبتوسطیکچیلرواقعدرقسمتتأسیساتتأمین

میشود.



)HotAisle(راهروگرم/)ColdAisle(طراحیراهروسرد

یکشکلمتداولاستقراررکهایسروریمرکزداده)دیتاسنتر(است

کهازردیفهایمتناوب»راهروهایسرد«و»راهروهایگرم«استفاده

میکند.راهروهایسرددارایورودیهوایسرددرقسمتجلویرکها

اگزوزهایهوایگرمدرپشترکهاهستند. راهروهایگرمشامل و

راهروهایگرم،هوایگرمرابهداخلورودیهایتهویهمطبوعمنتقل

میکنندتاسردشدهوسپسواردراهروهایسردشوند.رکهایخالی

توسطپانلهایخالیپرمیشوندتاازگرمایبیشازحدیاهدررفتن

هوایسردجلوگیریشود.

)CRAC(تهویهمطبوعاتاقرایانه

واحدهایComputerRoomAirConditionerیاCRACبسیارشبیه

بهتهویهمطبوعمعمولیاستکهتوانآنتوسطیککمپرسورتأمین

میشودوهوارادرامتدادواحدخنککنندهپرشدهازمادهسردکننده

)refrigerant(میکشد.اینواحدهاازنظرمصرفانرژیکاماًلناکارآمد

هستند،اماخودتجهیزاتنسبتًاارزانهستند.

روشهایمختلفیبرایپیادهسازیواحدهایCRACوجود

دارد.یکیازروشهایاجرایاینواحدهاکهموفقیتآمیز

بودهخنککردنهواوتوزیعآنازطریقیکطبقهمرتفع

و رود می باال دار سوراخ قسمتهای طریق از هوا است.

خارج از قبل سرد هوای میکند. ایجاد را سرد راهروهای

میانآنهاحرکتمیکند ازقسمتپشترکها،در شدن

رادرپشت راهروهایگرم رامیگیرد.هوایگرمخارجشده، وگرما

رکهاتشکیلمیدهدوهوایگرمبهورودیهایCRACکهدرباالی

طبقهقراردارندبرمیگردد.

)CRAH(کنترلکنندههوایاتاقکامپیوتر

واحدهایComputerRoomAirHandlerیاCRAHبهعنوانبخشی

ازسیستموسیعتریکهشاملیکدستگاهخنککنندهآب)یاچیلر(

طریق از آبخنکشده میکنند. عمل است، تاسیسات از جایی در

یککویلخنککنندهدرونواحدجریانمییابد.کهدراینصورت

تجهیزات بیرون هوای کشیدن بیرون برای کننده تعدیل فنهای از

استفادهمیشود.

سردکننده از که )CRAC( رایانه اتاق مطبوع تهویه واحد برخالف

برایخنککردنهواییکمرکزداده)دیتاسنتر(استفاده مکانیکی

ازفنها،کویلهایخنککنندهویکسیستمچیلر CRAH میکند،

آببرایرفعگرمااستفادهمیکند.



حال در همچنان سنترها( )دیتا داده مراکز برق تقاضای که آنجا از

افزایشاست،بهتکنولوژیهایجدیدخنککنندهنیازخواهدبودتا

ازروشهای بااستفاده باقیبماند. عملکردتأسیساتدراوجظرفیت

آخرین و وسرد گرم راهرو پیادهسازی مانند وصحیح آزمایششده

در اعتمادخود قابل ارائهخدمات به میتوانند داده مراکز نوآوریها،

سطوحباالادامهدهند.

)Critical Cooling Load(بارخنککنندهبحرانی

کلظرفیتخنککنندهقابلاستفاده)معموالًبرحسبوات(رادرطبقه

مرکزداده)دیتاسنتر(بهمنظورخنکسازیسرورهانشانمیدهد.

Direct-to-Chipخنکسازی

یکروشخنککننده)کولینگ(مراکزداده)دیتاسنترها(بامایعاست

کهازلولههابرایانتقالمستقیممایعخنککنندهبهصفحهسردکهدر

پردازندههایمادرجامیگیرداستفادهمیشودتاگرماراپراکندهکند.

گرمایاستخراجشدهدریکچرخهآبسردقرارمیگیردوبهسمت

مستقیمًا را پردازندهها اینسیستم که آنجا از میشود. منتقل چیلر

سازی خنک روشهای کارآمدترین از یکی روش این میکند، خنک

سروراست.

باتوجهبهحجمهوایگرمیاخنکیکهمیتواننددریکدقیقهمبادله

کنندومقدارانرژیموردنیازآنهابرایراهاندازی،رتبهبندیشوند.

ECبهترینشرایطرادرآبوهوایخشکدارد.هرچهرطوبتنسبی

پایینترباشد،تبخیررطوبتازپدهاراحتتراست.اگرچهاینسیستم

بسیار نمیکند استفاده CRAH یا CRAC واحدهای از اینکه دلیل به

کننده خنک برجهای دارد. احتیاج زیادی آب به اما است، کارآمد

اغلببرایتسهیلتبخیروانتقالگرمایاضافیبهجوخارجاستفاده

میشوند.

FreeCooling

دراینروشسیستمخنککنندهدیتاسنترازجوخارجاستفادهمیکند

تاهوایخنکتررابهسرورهاواردکندنهاینکهبهطورمداومهمان

هواراسرمابخشد.اینخنککنندههاتنهادراقلیمهایباشرایطآب

وهواییخاصقابلاجرهستند.بااینحالروشبسیارکارآمداست.

)ImmersionSystem(سیستمغوطهوردرمایع

یکراهکارخالقانهخنکسازی)کولینگ(مراکزداده)دیتاسنترها(با

مایعاستکهدراینروشسختافزاررادرحماممایعاتدیالکتریک

غیررساناوغیرقابلاشتعالغوطهورمیسازند.

)EC(خنککنندهتبخیری

EC،خنککنندههایتبخیریدر یا Evaporativecooling درروش

ازطریقپدهایمرطوب را بزرگهستندکههوایگرم اصلیکفن

تبخیر پدها این توسط شده جذب آب که هنگامی و میکند جذب

باتنظیم راندهمیشود.آنها اتاق بهداخل و میشود،هواسردشده

تبخیری کنندههای خنک کنند. کنترل را دما میتوانند هوا جریان



خنکسازیبامایع

دراینتکنولوژیازمایعاتبرایتخلیهگرماازمحیطاستفادهمیشود.

خنکسازیمراکزداده)دیتاسنترها(بامایعبهراهکارهاییاشارهدارد

کهاجزایسرورها)مانندپردازندهها(رادرمعرضمایعاتقرارمیدهند

تاآنهاراخنکترکنند.

است.اکثرتجهیزاتITدریکمرکزداده)دیتانستر(میتواننددمای

حداکثر۲7درجهسانتیگرادتوصیهشدهASHRAEراتحملکنند.ما

میتوانیمخنککنندهموردنیازخودرابهرکهانزدیککنیم،یعنی

کردنکل برایخنک بنابراین تولیدمیشود. واقعی گرمای که جایی

اتاقانرژیخودراهدرنمیدهد.بیشترظرفیتخنککنندهرویرکها

متمرکزخواهدشدکهمنبعاصلیگرماهستند.پیشنهادمیشودکه

کارآمدترین و بهترین به دستیابی برای Inrow کولینگ سیستمهای

عملکردخنکسازیدرترکیبباراهروهایگرموسرداستفادهشوند.

کفکاذب

بتنی کفسطح از را )دیتاسنتر( داده مرکز طبقه که است قاب یک

ساختمانباالترمیآورد.ازفضایبینایندوبرایقراردادنلولههای

خنککنندهآبیاافزایشجریانهوااستفادهمیشود.کابلهایبرقو

شبکهرانیزمیتواندراینفضاپیادهسازیکرد.

Inrowخنککنندههای

همانطورکهقباًلگفتهشدهدفاصلیسیستمخنککننده

مراکزدادهحذفگرمایتولیدشدهتوسطتجهیزاتفناوری

انرژی مصرف نظر از روش کارآمدترین با )IT( اطالعات



ITدر ازتجهیزات Inrow،جذبگرما هدفاساسیخنککنندههای

راهروهایداغوخنثیکردنگرماقبلازترکیبشدندراتاقاست.

مشکالت اصلی دلیل )دیتاسنترها( داده مراکز در گرم هوای اختالط

گیری اندازه برای استاندارد معیار یک است. فضا دمای به مربوط

)یا IT تجهیزات از شده خارج گرم هوای جذب چگونگی اثربخشی

IT(شاخصضبط تجهیزات به ورود برای هوایسرد تأمین چگونگی

الگوی بر مبتنی اینشاخصصرفًا نامیدهمیشود. )capture index(

جریانهوابودهوباتأمینهوایسردیاازبینبردنهوایگرمدریک

رکمرتبطاست.اینشاخصیکمعیارمبتنیبررک)rack-based(و

دارایمقادیربین۰تا1۰۰درصداست.مقادیرباالتربهمعنایعملکرد

خوبخنککنندهومقیاسپذیریمعماریآناست.خنککنندههای

Inrowدارایباالترینمقادیرشاخصضبطهوایگرمهستندزیرادر

فاصلهنزدیکتربهمنبعگرما،یعنیبینرکهاقرارگرفتهاند.

خنک توسط شده تامین دمای است، تعادل در سیستم که هنگامی

کنندهبرابربادمایورودیبهتجهیزاتITاست.هنگامیکهتجهیزات

جانبیدربیروناضافهمیشوند،دمایکلیمحیطاتاقبهدلیلاختالط

row-basedهوایگرمافزایشمییابد.دراینحالتخنککنندههای

اینافزایشدماراحسمیکنندوباافزایشظرفیتخنککنندهبرای

ظرفیت افزایش این میدهند. نشان واکنش گرم هوای کردن خنثی

خنککنندهباافزایشجریانهوایاکاهشدمایهواحاصلمیشود.



هوشمصنوعی)AI(چگونهصنعتحملونقلرادگرگونمیکند؟

انجام کاری چه دقیقًا و چیست )AI( مصنوعی هوش اما 

میدهد؟

یک عنوان به میتوان را مصنوعی هوش ساده، عبارت به

تکنولوژیتعریفکردکهماشینهاراباهوشانسانیقدرتمند

امروزهبخشحملونقلبهسطحیرسیدهاستکهوسایلنقلیهمیتوانند

بدونکمکانسانهاهدایتشوندوحرکتکنند.پیشرفتهایتکنولوژی

درفرآیندنوآوریوتکاملحملونقلنقشبهسزاییداشتهاست.یکیاز

اینتکنولوژیهاهوشمصنوعی)AI(است.اعمالنفوذهوشمصنوعیدر

حملونقلکمکمیکندتاامنیتمسافرافزایشیابد،ازدحامترافیکو

تصادفاتکاهشیابد،میزانانتشارکربنکاهشیابدهمچنینهزینههای

مالیبهحداقلبرسد.

هوشمصنوعی)AI(درحملونقل:اصولمشخصشدهاست.

هوشمصنوعی)AI(،مدتیاستکهازموجودیتتئوریکخوددرمراکز

تحقیقاتیفراتررفتهاستودرزندگیروزمرهماحضورپیداکردهاست.

اینتکنولوژیتاحدمطلوبیدرتالشهایخودموفقبودهاست.امروزه

اکثرماازاینامرآگاهنیستیمکهروزانهازهوشمصنوعیاستفادهمیکنیم.

میسازد.ماشینهاباداشتنقابلیتهوشمصنوعیمیتوانندازانسانها

تقلیدکنند،کارهارابهصورتخودکارانجامدهندودرستمانندانسانها

میتوان صحنه، به اتوماسیون ورود با باشند. داشته یادگیری قدرت

کارهایتکراریووقتگیررابهعهدههوشمصنوعی)AI(گذاشت.عالوه

براینسیستمهایمبتنیبرهوشمصنوعیدارایهوشانسانیهستندو

میتوانندباگذرزمانیادبگیرند،ایننشانمیدهدکهماشینهامیتوانند

ازریابیوتجزیهوتحلیلانجامدهندوبهتنهاییتصمیمگیریکنند.

بادرکاینپتانسیلمنحصربهفردهوشمصنوعی)AI(،کسبوکارهای

بخشحملونقل،سرمایهگذاریهایقابلتوجهیرابرایبهبوددرآمدزایی

انجامشده، اند.طبقمطالعات داده انجام رقبایخود از وپیشیگرفتن

انتظارمیرودکهبازارجهانیبرایهوشمصنوعیدرحملونقلتاسال

۲۰۲3به3.5میلیارددالربرسد.

بررسیمواردکاربردیهوشمصنوعیدرحملونقلتوجیهمیکندکهچرا

بازارشاهدپیشرفتصعودیدراینزمینهاستوچراشرکتهابایداین

تکنولوژیرااتخاذکنند.برخیازاینمواردکاربردیعبارتنداز:



وسایلنقلیهخودران

نقلیه وسایل ) AI( مصنوعی نوآوریهوش کاربردهای مهمترین از یکی

نقلیهخودران،مفهومیکهزمانیصرفًایکخیال خودراناست.وسایل

علمی-تخیلیبود،اکنونبهیکواقعیتعملیتبدیلشدهاست.اگرچه

اما داشتند، تردید آن به نسبت تکنولوژی این توسعه مراحل در مردم

امروزهوسایلنقلیهخودرانبهبخشحملونقلورودکردهاند.

مدیریتترافیک

باآنروبرومیشوند یکیدیگرازمشکالتحملونقلکهمردمروزانه

تراکمترافیکاست.اکنونهوشمصنوعی)AI(مورداستفادهقرارمیگیرد

تااینمسئلهراحلکند.سنسورهاودوربینهایتعبیهشدهدرجایجای

جادهها،حجمزیادیازجزئیاتترافیکراجمعآوریمیکنند.سپساین

الگوی کشف و تحلیل و تجزیه که جایی میشوند، ارسال ابر به دادهها

باآنالیزدادههایبزرگ)bigdata(ویکسیستمدارایهوش ترافیک

مصنوعی)AI(انجاممیشود.مواردازرشمندیمانندپیشبینیترافیکرا

میتوانازپردازشدادههااستخراجکرد.جزئیاتمهمیمانندپیشبینی

و مسافران اختیار در میتوان را جادهها انسداد یا تصادفات ترافیک،

برای مسیر کوتاهترین از میتوانند مردم این، بر عالوه داد. قرار عابران

رسیدنبهمقصدخودمطلعشوندوبهآنهاکمکمیکندکهبدونمشکل

ترافیکسفرکنند.ازاینطریقمیتوانازهوشمصنوعی)AI(نهتنهادر

کاهشترافیکناخواستهبلکهدربهبودایمنیجادهوکاهشزمانانتظار

استفادهکرد.
درحالحاضرتاکسیهایخودرانفعالیتخودرادرتوکیوآغازکردهاند.

امابهدالیلامنیتیهنوزرانندگاندراتومبیلحضوردارندتادرشرایط

اضطراریتاکسیراکنترلکنند.بههمینترتیبدرایاالتمتحدهدرحال

استفاده بیشمارآن مزایای از تا کامیونهایخودرانهستند بکارگیری

کنند.براساسگزارشمکینزی،65درصدکاالهادرسطحجهانازطریق

کامیونهاحملمیشوندوباورودکامیونهایخودران،هزینههایتعمیرو

نگهداریومدیریتحدود45درصدکاهشمییابد.

پیشبینیتأخیر

یکیدیگرازمسائلیکهامروزهحملونقلهواییباآنروبرواستتأخیر

درپروازاست.براساسمطالعهایکهمحققاندانشگاهکالیفرنیادربرکلی

ایاالت پروازهای در تأخیر از ناشی تخمینی هزینههای اند، داده انجام

تأخیر مالی، خسارت بر عالوه است. دالر میلیارد 39 متحده

میگذارد. منفی تأثیر پرواز از مسافران تجربه بر پروازها در

تجربهمنفیهنگامپروازمیتواندارزشیکشرکتحملونقل

نرخریزشمشتریانشود. افزایش به راتضعیفکنندومنجر

برایغلبهبراینمسائل،هوشمصنوعی)AI(بهکمکصنعت



حملونقلهواییمیآید.اینصنعتمیتواندبرایکاهشزمانانتظارو

بهبودتجربهسفرمسافران،خدماتاستثناییبهآنهاارائهدهد.ازآنجا

فنی اشکاالت از برخی تا گرفته نامساعد ازشرایطجوی هرچیزی، که

میتواندباعثتأخیردرپروازهاشود،مهماستکهقبلازتالشبرایاز

روز به برایمسافران پرواز غیرضروری،جزئیات انتظار زمان بردن بین

مانیتورینگمداوم و کنترل رایانهایمیتوان باکمکسیستمهای شود.

از را ریزی برنامه بدون ازکارافتادگیهای و داد انجام هواپیماها روی بر

بینبرد.عالوهبراین،هوشمصنوعی)AI(ومؤلفههاییادگیریماشین،

دادههایهواپیما،سوابقتاریخیوهمچنیناطالعاتآبوهوارابهصورت

بالدرنگپردازشمیکنند.محاسباتدرمحلدرآشکارساختنالگوهای

پنهانبهشماکمکمیکندومیتواندبهصنعتحملونقلهواییکمک

کنداطالعاتمفیدیرادرموردسایرامکاناتیکهمیتواندباعثتأخیرو

لغوپروازهاباشد،جمعآوریکند.

تاکسیهایبدونسرنشین)هواپیماهایبدونسرنشین(

یکیازجالبترینوخالقانهترینکاربردهایهوشمصنوعیدرحملو

یک خلبان بدون هلیکوپترهای است. سرنشین بدون تاکسیهای نقل،

تراکم بردن بین از کربن، انتشار با مقابله برای فرد به منحصر راهکار

ترافیکوکاهشنیازبهبرنامههایگرانبرایساختوساززیرساختها

این،تاکسیهاییکهبهصورتهواپیمایبدون بر ارائهمیدهد.عالوه را

سرنشینهستندبهمردمکمکمیکنندخیلیزودتربهمقصدبرسندو

زمانرفتوآمدخودرابهحداقلبرساند.

عالوهبراین،افزایشجمعیتبرنامهریزانشهریراتحتفشارقرارداده

استتاازبرنامهریزیهوشمندشهریاطمینانحاصلکنندوزیرساختها

بدون تاکسیهای کنند. ایجاد منابع کاهش برای خطر ایجاد بدون را

سرنشینمیتوانندیکراهکارمناسببرایحلهمهنگرانیهاییباشند
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مسافرتوسطیکوسیلهنقلیههواییخودراناولینسفرهواییهوشمند

خودراتجربهکردندکهایننشانهخوبیبرایکاربردهایمشابهدرآینده

های نوآوری انگیزترین شگفت از یکی واقع در مصنوعی هوش است.

تکنولوژیکیبشربودهاست.بااینحالباوجودهراختراعشگفتانگیزی

کهتاکنونشاهدآنبودهایم،بایدتوجهداشتکهمافقطبهقابلیتهای

زیاد بسیار موارد هنوز و ایم یافته دست )AI( مصنوعی هوش از کمی

برنامه گیرد. قرار بررسی مورد باید که دارد زمینهوجود این در دیگری

هایکاربردیهوشمصنوعی)AI(درحملونقلکهدرباالبهآنهااشاره

شدفقطیکنگاهاجمالیازامکاناتوفرصتهاییاستکهاینتکنولوژی

میتواندارائهدهد.حالتصورکنیدکهآیندهباهوشمصنوعی)AI(تاچه

اندازهمیتواندشگفتانگیزباشد!




