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 فاطر رسا نور شرکتآشنایی با 
فعالیت خود را در حوزه ی ارتباطات و فناوری اطالعات با ارائه تجهیزات و  85فاطر رسا نور در سال  شرکت

ه به مزایای متعدد آن، خدمات اداری و مخابراتی آغاز نمود. با ورود تکنولوژی فیبر نوری به کشور و با توج
این شرکت با درک اهمیت تغییر زیرساخت ارتباطی کشور در سطح گسترده، فعالیت خود را در این بخش 
متمرکز نمود و در حال حاضر پس از سالها تالش با ارائه خدمات مختلف در زمینه فیبر نوری، توانسته نقش 

وری کشور داشته باشد. عالوه بر این با توجه به تاثیرگذاری در مخابرات نوری و توسعه زیرساخت فیبر ن
خالءهایی در کشور که به واسطه ی تحریم های اخیر به وجود آمده است این شرکت در جهت بومی سازی 

ی زیرساخت فیبر نوری و همچنین ایجاد ای از نیاز داخلی کشور در عرصهاین تکنولوژی، تامین بخش عمده
می، کارخانه ی تولید کابل و اکسسوری فیبر نوری خود را نیز راه اندازی اشتغال برای نیروهای متخصص بو

 .نمود

 فاطر رسا نور به عنوان تولید کننده، تامین کننده، مشاور، طراح و مجری شبکه های شرکتدر حال حاضر 
FTTX و تکنولوژی GPON قادر است کلیه ی خدمات پسیو، اکتیو و سرویس های جریان ضعیف را بصورت ،

پارچه بر روی زیر ساخت ارتباطی فیبر نوری به مشتریان ارائه دهد. ارائه ی یکپارچه ی این خدمات که یک
معدود شرکتی قادر است آن را انجام دهد، توفیقی است که به پشتوانه ی سالها تجربه ی پرسنل متخصص 

این شرکت با استفاده از و استفاده از تجهیزات و تکنولوژی های روز دنیا حاصل شده است. عالوه بر آن، 
ی سازی کلیهها مطالعه و تست واحد "تحقیق و توسعه" خود، موفق به پیادههای حاصل از سالتوانایی

و بومی سازی برخی از این سرویس  GPON های جریان ضعیف ساختمان با استفاده از تکنولوژیسرویس
 .ها شده است

 زمینه ی فعالیت

 مشاوره و طراحی : .1
 های جریان ضعیف ساختمانراحی سرویسمشاوره و ط 
 هایمشاوره و طراحی شبکه FTTX  در قالب خدمات Triple play 

 پسیو فیبر نوری: .2
  راه اندازی کارخانه و تولید انواع کابل و تجهیزات پسیو فیبر نوری در راستای اقتصاد

 مقاومتی و تولید ملی
 نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات پسیو 
 پالیسر ژاپن و ارائه خدمات فیوژن فیبر نوریتأمین دستگاه اس 
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 های تست پاورمتر وی دستگاهارائه OTDR در کشور 
 نظارت بر کلیه ی مراحل اجرا 
 پشتیبانی و نگهداری از زیر ساخت فیبر نوری 

 اکتیو فیبر نوری: .3
 تامین کلیه ی تجهیزات اکتیو مورد نیاز 
 نصب و راه اندازی تجهیزات اکتیو 
 جرا و پیاده سازینظارت دقیق بر ا 
 پشتیبانی و نگهداری از تجهیزات اکتیو 

 سرویس های جریان ضعیف ساختمان: .4
 های جریان ضعیف ساختمان بر بستر فیبر نوریی تجهیزات سرویسارائه 
 نظارت بر اجرای کلیه سرویس ها در زیرساخت فیبر 
 خدمات پس از فروش، پشتیبانی و نگهداری از سرویس ها 
 ه نرم افزاری سرویس بومی سازی و توسعIPTV  فاطر رسانه در راستای اقتصاد

 مقاومتی و تولید ملی
 تست و نگهداری:  .5

 تامین دستگاه اسپالیسر و ارائه خدمات فیوژن فیبر نوری 
  ارائه دستگاه های تست پاورمتر وOTDR 

 شرکای تجاری فاطر
ندهای مطرح و معتبر بین المللی این شرکت پس از نیاز سنجی دقیق بازار، تجهیزات خود را  از میان بر

و...انتخاب کرده که هر یک از این برندها سابقه ی درخشانی در راه اندازی  Iskratel ،Fermaxهمچون 
پروژه های بزرگ جهانی دارند. رضایت مشتریان در پروژه های کوچک و بزرگ، خود نشان دهنده ی 

صورت گرفته است. فاطر رسانور طی این فاطر  R&Dصحت این نیاز سنجی هاست که توسط تیم مجرب 
سالها همواره کوشیده تا برترین فناوری ها و تجهیزات دنیا را در جهت رشد و تعالی کشور به خدمت 
گرفته و با توجه به نیاز هر پروژه پس از تعامل با دارنده آن تکنولوژی، محصول را در صورت لزوم، سفارشی 

 سازی نماید. 
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 راهکارهای فاطر 
از مهمترین دغدغه های کاربران انتقال سریع و مطمئن داده هاست و ما با علم بر این موضوع در یکی 

جهت پاسخگویی به این نیاز برخاستیم، و زیر ساخت فیبر نوری که در حال حاضر بهینه ترین زیر ساخت 
بکارگیری تکنولوژی  ارتباطی در دنیا می باشد را در راس کار های اجرایی خود قرار داده  و موفق شدیم با

عالوه بر حذف کابل های اضافی و باال بردن سرعت و اطمینان شبکه، سرویس های   GPONبه روز 
، دوربین مداربسته ، درب بازکن تصویری، صوتIPTV ،BMSمختلف اعم از شبکه های کامپیوتری، تلفن، 

 بر روی یک ُکر فیبر نوری به مشتریان خود ارائه دهیم. ا و... را تنه

تمامی کاربران قطعًا به دنبال این هستند که سرویس های درخواستی خود را با حداقل هزینه و با 
باالترین عملکرد دریافت نمایند. ما در تمام مسیر با شما هستیم و قادریم با پاسخگویی همه جانبه به 

 وژه راهکار ویژه ی دارد:این نیاز ها، داده های شما را با سرعت نور انتقال دهیم. فاطر مطابق با هر پر

 پروژه های مسکونی نظیر ساختمان ها، برج ها و شهرکها 
 برج های اداری و تجاری 
 هتل ها 
 بیمارستان ها 
  کارخانجات و شهرک های صنعتی 
  ... و 

 حضور در نمایشگاه ها و سمینار های تخصصی
 هفدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان -

ر، طراح و مجری پروژه های فیبر نوری و همچنین ارائه کننده شرکت فاطر رسانور  به عنوان مشاو
این تکنولوژی و  با هدف معرفی هرچه بیشتر GPON و تکنولوژی FTTx تجهیزات فیبر نوری، شبکه

در راستای ارتقای زیرساخت و تکنولوژیهای نوین ارتباطی، در هفدهمین دوره نمایشگاه صنعت 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد،  96مرداد 24لغایت  21ساختمان که از 

 حضور داشت.

 هجدهمین دوره نمایشگاه تلکام -
در هجدهمین دوره ی نمایشگاه صنایع مخابرات و اطالع رسانی که با هدف عرضه و معرفی آخرین 

فتم دستاوردها و توانمندی های متخصصان ایرانی و خارجی از بیست و چهارم لغایت بیست و ه
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مهرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد، شرکت فاطر رسا نور آخرین 
 ، به روز ترین تجهیزات پسیو، سرویس های ...راهکارهای خود در بخش مسکونی، اداری تجاری و 

VOIP ،IPTV ،Smart Home  وCCTV  را به نمایش گذاشت. 

 ه بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزاتچهارمین کنگره تخصصی و اولین کنگر -
شرکت فاطر رسانور در چهارمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و 

آذرماه در مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه  20و  19مدیریت منابع و تجهیزات که در 
های روز و نقش آنها یافت. در این کنگره مقاله ی " تکنولوژی علوم پزشکی ایران برگزار گردید، حضور

های ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری در استفاده از نسل جدید فناوری "ی سالمت" با موضوع در حوزه
، سالمت هوشمند، مزایای هوشمندسازی  GPONها" مطرح و به تکنولوژیهوشمند سازی بیمارستان

های هوشمند نظیر دوراپزشکی، های قابل ارائه در بیمارستان، سرویسبیمارستانها و مراکز درمانی
رسانی اتاق عمل، درمانگاه و البی بیمارستان، کنترل و مدیریت اتاق هوشمند بیمار، سیستم اطالع

انرژی هوشمند تأسیسات، کنترل و مدیریت هوشمند شرایط محیطی در جهت بهینه سازی مصرف 
 و... به تفضیل پرداخته شد.

 توانمندی ها
سرویس های جریان  راه اندازی جهت ،بستر فیبر نوری به عنوان یک بستر ارتباطی سریع و ایمنامروزه 
 تولیدو  GPONفاطر رسانور اقدام به معرفی تکنولوژی  شرکتاز این رو محسوب می شود.  ساختمان ضعیف

انواع و  FTTH Drop Cableو  Indoor ،Outdoorفیبر نوری از قبیل انواع کابلهای  با کیفیت ترین تجهیزات
 این جهت دستیابی به این زیر ساخت نموده است.پچ کورد، پیگتیل، آداپتور و ...  نظیرفیبر نوری  اکسسوری

این تجهیزات  تولیدو  پر هزینه ی سنتیسیستم  ه عنوان جایگزینی برایب GPONشرکت با معرفی سیستم 
بهترین و مقرون به صرفه ترین روش برای دستیابی به بستر فیبر  شبکه پسیو فیبر نوری در تالش است تا

 را به مشتریان خود ارائه دهد. نوری 

، سیستم هوشمند چند منظورهبا استفاده از فیبر نوری می توان سرویس های مختلف نظیر تلفن، درب بازکن 
IPTVدوربین مدار بسته و مانیتورینگ آن، سیستم ، ، شبکه های کامپیوتریpaging، ت هوشمند مدیری

ارائه داد که این کار هزینه ها و زمان نصب را کاهش  واحد( و پارکینگ هوشمند را بر بستری BMSساختمان) 
و سرویس اجرای شبکه ، تامین تجهیزات و مشاوره، طراحیقادر است کلیه ی خدمات می دهد. این شرکت 

  ارائه دهد.  پروژهباطی به صاحبان طرح جامع فناوری نوین ارت را در قالبفیبر نوری ی  ها
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  شده انجام شاخص پروژه های و کاری سوابق
 خدمات فاطر رسانور و محل پروژه نام ردیف نوع پروژه

 پروژه های مسکونی
 

 ولنجک-مجتمع مسکونی مهر آفرین 1

 GPON-AONپیاده سازی تکنولوژی 
اجرای پسیو )فیبر نوری و اکسسوری، 

اکتیو، ارائه و  تامین تجهیزات و اجرای
، دربازکن IPTVاجرای سرویس های )

هوشمند چند منظوره، دوربین 
مداربسته، تلفن ثابت، اینترنت، تلفن 

VoIP) 
 

میدان -مجتمع مسکونی مینی سیتی 2
 ارتش

 -مجتمع مسکونی دو قلوی الماس   3
 خیابان دولت

 مجتمع مسکونی فریما، کامرانیه 4
 فرمانیه -ممجتمع مسکونی مری  5
 سه راه یاسر -مجتمع مسکونی ارکید  6
 نیاوران -مجتمع مسکونی رزتا پارک 7

 نیاوران -2مجتمع مسکونی ارکید   8
 نیاوران -مجتمع مسکونی سپند  9

 نیاوران -مجتمع مسکونی رویال  10
 تهران پارس -خانه سازی تهران 11

 اتوبان -مجتمع مسکونی نیایش 12
 محالتی

 جنوب تهران -گل نرگس 13
 جنوب تهران -مجتمع مسکونی عقیق 14

 جنوب تهران -مجتمع مسکونی آرش 15
 جنوب تهران -مجتمع مسکونی ملل 16
جنوب  -2و  1مجتمع مسکونی وصال 17

 تهران
 مجتمع مسکونی مطهری 18
 لواسان -ویالیی گلها 19
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 GPONزیر ساخت فیبر نوری و تکنولوژی        

 انبوه سازان هشتم

 خدمات فاطر رسانور و محل پروژه نام ردیف نوع پروژه

 تجاری-پروژه های اداری

 -تجاری پارک سنتر -مجتمع اداری 1
 چهار راه فرمانیه

-GPON تکنولوژی پیاده سازی
AON 

اجرای پسیو )فیبر نوری و 
اکسسوری، تامین تجهیزات و اجرای 
اکتیو، ارائه و اجرای سرویس های 

(IPTV دربازکن هوشمند چند ،
دوربین مداربسته، تلفن منظوره، 

 (VoIPثابت، اینترنت، تلفن 
 

 –تجاری لوتوس مال -پروژه اداری 2
 میدان بهمن

 نیاوران –تجاری هرما  -پروژه اداری 3

 -تجاری سرای ابریشم -پروژه اداری 4
 بازار تهران

 -تجاری چهل ستون -مجتمع اداری 5
 خیابان شریعتی

 تهران پارس -پروژه اداری سپید بام 6

 جردن -مجتمع اداری تهران سترز 7

 سبالن -پروژه اداری گلبرگ 8

تهران  -تجاری طالئیه-مجتمع اداری 9
 پارس

 

 خدمات فاطر رسانور و محل پروژه نام ردیف نوع پروژه

 
 کارخانجات

کارخانجات چینی بلور ویستا  1
 اعتماد ایرانیان

-GPON تکنولوژی  پیاده سازی
AON 

اجرای پسیو )فیبر نوری و 
اکسسوری، تامین تجهیزات و اجرای 
اکتیو، ارائه و اجرای سرویس های 

(IPTV دربازکن هوشمند چند ،
منظوره، دوربین مداربسته، تلفن 

 (VoIPثابت، اینترنت، تلفن 
 

 کارخانه آریا ترسفر 2

3 
 کارخانه شنزار
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 GPONزیر ساخت فیبر نوری و تکنولوژی        

 انبوه سازان هشتم

 اطر رسانورخدمات ف و محل پروژه نام ردیف نوع پروژه

 شهرک صنعتی
 

1 

-GPON تکنولوژیپیاده سازی  شهرک صنعتی شنزار
AON 

اجرای پسیو )فیبر نوری و 
اکسسوری، تامین تجهیزات و 

اجرای اکتیو، ارائه و اجرای 
، دربازکن IPTVسرویس های )

هوشمند چند منظوره، دوربین 
مداربسته، تلفن ثابت، اینترنت، 

 (VoIPتلفن 
 

 

 خدمات فاطر رسانور و محل پروژه نام فردی نوع پروژه

 هتل ها

1 
-GPON تکنولوژیپیاده سازی  هتل لولتوس

AON 
اجرای پسیو )فیبر نوری و 

اکسسوری، تامین تجهیزات و 
اجرای اکتیو، ارائه و اجرای 

، دربازکن IPTVسرویس های )
هوشمند چند منظوره، دوربین 

مداربسته، تلفن ثابت، اینترنت، 
 (VoIPتلفن 

2 
 هتل مدینه الرضا

3 
 هتل گلشن رضوی

 

 

 خدمات فاطر رسانور و محل پروژه نام ردیف نوع پروژه

 هتل ها

1 
-GPON تکنولوژیپیاده سازی  هتل لولتوس

AON 
اجرای پسیو )فیبر نوری و 

اکسسوری، تامین تجهیزات و 
اجرای اکتیو، ارائه و اجرای 

، دربازکن IPTVسرویس های )
ره، دوربین هوشمند چند منظو

مداربسته، تلفن ثابت، اینترنت، 
 (VoIPتلفن 

2 
 هتل مدینه الرضا

3 
 هتل گلشن رضوی
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 GPONزیر ساخت فیبر نوری و تکنولوژی        

 انبوه سازان هشتم

 خدمات فاطر رسانور و محل پروژه نام ردیف نوع پروژه

 پروژه های کشور عراق

1 
صحن شهید  -شرکت مقام االمین

 حکیم

-GPON تکنولوژیپیاده سازی 
AON 

اجرای پسیو )فیبر نوری و 
ی، تامین تجهیزات و اکسسور 

اجرای اکتیو، ارائه و اجرای 
، دربازکن IPTVسرویس های )

هوشمند چند منظوره، دوربین 
مداربسته، تلفن ثابت، اینترنت، 

 (VoIPتلفن 

2 
 صحن تراس -شرکت مقام االمین

3 
 هتل فدک -شرکت مقام االمین

4 
مدرسه دینی و  -شرکت مقام االمین

 عاطفی

5 
 هتل امام علی -و ماهشرکت مهر 

6 
 هتل طیف -شرکت مهر و ماه
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 GPONزیر ساخت فیبر نوری و تکنولوژی        

 انبوه سازان هشتم

 

 

 

 دوم: فصل

 کارخانه تولید کابل و اکسسوری 

 فیبر نوری
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 GPONزیر ساخت فیبر نوری و تکنولوژی        

 انبوه سازان هشتم

 فاطر رسا نورکارخانه فیبر نوری 
، یکی از بزرگترین کارخانجات تولید "کابل و اکسسوری فیبر نوری" در ایران و کارخانه فیبر نوری فاطر

متر مربع در منطقه ویژه  14000فاطر رسا نور در زمینی به مساحت  شرکتاست که توسط  خاورمیانه
اندازی این کارخانه که مجهز به خطوط تولید انواع کابل اقتصادی سلفچگان راه اندازی شده است. راه

و ایجاد  باشد، گامی به سوی تولید ملی، ایجاد رونق اقتصادی در منطقهفیبر نوری و تجهیزات وابسته می
 شود.اشتغال برای نیروهای متخصص بومی محسوب می

 کارخانه فیبر نوری فاطرشاخصه های 
  بهره گیری از دانش متخصصین نخبه 
 همکاری با پژوهشگاه پاالیشگاه نفت جهت انجام آزمایشات گوناگون 
 استفاده از مشاوران برتر در امر ساخت، تجهیز و تولید 
 از دو سال تحقیق و توسعه بکارگیری دانش و تجربه حاصل 
  استفاده از تجهیزات و خطوط تولید با استانداردهای بین المللی 
 ارائه کلیه خدمات رفاهی در مجتمع جهت ارزش گذاری به نیروی انسانی 
 ...رعایت اصول استاندارد زیرساختی مورد نیاز خطوط تولیدی اعم از آب، برق، آتش نشانی و 

 اندازچشم
ای نزدیک و اکسسوری فیبر نوری، بر اساس برنامه توسعه در آینده و تنوع باالی کابل به دلیل گستردگی

های مورد نیاز کشور ، اکسسوری های مختلف)پیگتیل، آداپتور، اسپلیتر و پچ کورد( و تمامی کابل
 تجهیزات توزیع فیبر نوری)رک و باکس( را نیز در این کارخانه تولید نمائیم.

 تستسالن های تولید و 
 سالن تولید کابل های فیبر نوری: -

   خطوط تولید مورد نیاز برای کابل فیبر نوریOutdoor این خطوط شامل :SZ stranding  ،
sheathing  وloose tube  بوده و قابلیت تولید کابل های خاکی، کانالی و هوایی با ظرفیت

 کر، را دارا می باشند. 144هر کابل 
 کابل فیبر نوری خطوط تولید مورد نیاز برای Indoor این خطوط شامل :SZ stranding  ،

sheathing  وtight buffer .می باشند 



     
 

17 
 

 GPONزیر ساخت فیبر نوری و تکنولوژی        

 انبوه سازان هشتم

  خط تولید کابل فیبر نوریFTTH Drop Cable این خط دارای دو الین می باشد که عالوه بر :
 نیز مورد استفاده Indoorدر تولید کابلهای پچ کورد و برخی کابل های  FTTHتولید انواع کابل 

 قرار می گیرد.
 سالن تولید اکسسوری های فیبر نوری:  -

این سالن که اتصال کانکتورهای فیبر نوری به پچ کورد و پیگتیل در آن انجام می شود دارای 
 تجهیزاتی از قبیل ماشین پولیش، دستگاه تست افت و تست فرول کانکتور می باشد.

  سالن نظارت تولید: -
نحوه و روند تولید نظارت دارند و پروسه ی تولید را هدایت میکنند  در این سالن ناظران تولید که بر

 مستقر هستند.
 اتاق های کنترل کیفی:  -

( جهت تست و بررسی کیفیت مواد اولیه QCدر مجاورت سالن های تولید، اتاق های کنترل کیفی )
ی، تست و محصوالت نهائی قرار دارد. این اتاق ها به بخش های تست مکانیکال و هالوژن فر 

 اپتیک، تست پلیمر و سالن اداری تقسیم می شوند. 
 سالن های کارگاهی قبل از تولید:  -

سالن های کارگاهی که در فضای قبل از تولید قرار دارد شامل کارگاه قالب سازی و تراشکاری، ساخت 
 ، جوشکاری، نقاشی و فضاهای بهداشتی و نظافتی می شود.CNCقرقره چوبی 

 یزات آزمایشگاهی و تجه ماشین آالت

 ماشین آالت و خطوط تولید .1
 نورى  فیبر کابل تولید خطوطFTTH Drop Cable 
 نورى  فیبر کابل تولید خطوطOutdoor 
 نورى  فیبر کابل تولید خطوطIndoor 
 نورى فیبر کابل ُبرش دستگاه    FTTH Drop Cable 
 پچ کورد  کابل ُبرش دستگاه 
 لدستگاه پرینتر جهت پرینت بر روی کاب 
 دستگاه پرینتر جهت پرینت بر روی باکس های مخابراتی 
 کیلو وات تسمه ای 37دستگاه کمپرسور اسکرو 
  دستگاه برشCNC 
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 GPONزیر ساخت فیبر نوری و تکنولوژی        

 انبوه سازان هشتم

  دستگاه فرزCNC قالب سازی 
 

 تجهیزات آزمایشگاهی .2
 تجهیزات قبل از تولید:

 :تجهیزات آماده سازی نمونه 
 رطوبت و دما تست دستگاه 
  تن 30دستگاه پرس گرم نمونه سازی 
 الستیکی کشش تست نمونه تولید جهت لبقا 
 پرس دستگاه Cutter Press 
 استیل محفظه دار فن لیتری 55 آون 

 :تجهیزات تست پلیمر 
 دستگاه تست مقاومت جریان الکتریکی 
 دستگاه تست ضربه در سرما 
 مذاب جریان دستگاه تست اندیس 
 شور سنج سختی ساعت D & A سنج سختی و پایه  
 اسکرین تاچ دوده درصد تست دستگاه 
 دستگاه ESCR 
 صفر4 دقت با ترازو 
 دوربین همراه دوده به تراکنش برنامه و میکروسکوپ 

 تجهیزات حین تولید:
 :تجهیزات تست اپتیکال 

  دستگاهOTDR 
 دستگاهPMD 
  دستگاهPower Meter 
  دستگاهLight Source 
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 GPONزیر ساخت فیبر نوری و تکنولوژی        

 انبوه سازان هشتم

 تجهیزات بعد از تولید:
 تجهیزات تست مکانیکال 

 دستگاه تست پیچش 
 تست کشش افقی دستگاه 
 کابل کشش تست دستگاه 
 دستگاه تست نفوذ آب 
 دستگاه تست گره کابل 
 دستگاه تست خمش سرد کابل 
 فشار تست دستگاه 
 خمش تست دستگاه 
 ضربه تست دستگاه 

 تجهیزات تست هالوژن فری 
 شعله تست دستگاه 
 غلظت اکسیژن  تست دستگاه 
  دستگاه تستPH 
 دستگاه تست سنجش چگالی دود 
 ت انتشار عمودی شعلهدستگاه تس 
 

 کارخانهمحصوالت 

این شرکت به منظور تولید محصول با باالترین سطح ایمنی و قابلیت اطمینان، مواد اولیه مورد نیاز خود 
را از نوع مرغوب آن انتخاب کرده و کیفیت مواد خام را قبل از تولید و تمامی محصوالت نهائی را قبل از 

ابق با شاخصه های استاندارد بین المللی و مخابرات ایران  در آزمایشگاه خروج از کارخانه بطور دقیق مط
 های مجهز خود تست می نماید. 

های مختلف، تجهیزات و راهکارهای ماژوالر ارائه دهد. سعی دارد متناسب با انواع شبکه در مقیاس فاطر
های راکز استاندارد و آزمایشگاهی نزدیک، با اتکا بر دانش مهندسین و تعامل با مبدین منظور، در آینده
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 GPONزیر ساخت فیبر نوری و تکنولوژی        

 انبوه سازان هشتم

سازی تجهیزات پسیو مطابق با نیاز مشتریان خواهد بود. تجهیزات حال حاضر معتبر قادر به سفارشی
 این شرکت شامل موارد زیر می شود:

 

 کابل فیبر نوری .1

  انواع کابل نوریFTTH Drop Cable  

  کابلIndoor  (2  12تا )کر 

  کابلOutdoor(2  کر با سا 12تا)پورت 

 (12تا  2کابل هیبرید )کر با ساپورت و بدون ساپورت 

   انواع کابل فیبر نوریOutdoor 
   انواع کابل فیبر نوریIndoor 

 اکسسوری فیبر نوری .2
 پیگتیل 
 پچ کورد 

 آداپتور و کانکتور 

 کریمپ حرارتی 
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 GPONزیر ساخت فیبر نوری و تکنولوژی        

 انبوه سازان هشتم

 

  

 

 

 

 

 فصل سوم:

خدمات فاطر در قالب طرح جامع 
 فناوری اطالعات و ارتباطات
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 GPONزیر ساخت فیبر نوری و تکنولوژی        

 انبوه سازان هشتم

 فاز های پروژه

 فاز به شرح زیر می باشند: 4فاز تعریف می شوند. این  4چهارچوب و روال اجرای پروژه ها در 

 فاز صفر: "مطالعات میدانی و در نظر گرفتن پیش نیاز کارفرما" 
 فاز اول : "طراحی اولیه مطابق با سرویس های مورد نیاز" 
 فاز دوم : "تامین تجهیزات" 
 "  : اجرا و نظارت و کنترل طرح"فاز سوم 

 فاز صفر مطالعاتی 

در جلسات اولیه با کارفرما ، نیازمندیهای پروژه و درخواست کارفرما دریافت می شود. سپس  با توجه به این 
نیازمندیها ، تجزیه و تحلیل های الزم انجام شده ، و تمامی امکانات و سرویس ها تعریف می شوند و ماحصل 

 و طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات به مشتری ارائه می گردد. کار در قالب سند 

 فاز اول : طراحی 

 طراحی ها در سرفصل های ذیل انجام می شوند:
 طراحی زیر ساخت فنی از مخابرات تا محل مشتری (1
 طراحی بک بن و دیتا سنتر (2
 طراحی سرویس ها (3

ر نوری به صورت کامل و شفاف پیاده سازی شده در فاز طراحی تمامی تجهیزات و بستر ارتباطی مبتنی بر فیب
 و از نظر فنی تست و شبیه سازی می شود .

 فاز دوم : تامین تجهیزات 

می  LOMگفته می شود تهیه می گردد. در پی تهیه  LOMدر این فاز لیست تجهیزات مورد نیاز که به آن  
 ت اکتیو،پسیو و سرویس می شود. هم تحویل کارفرما شود. تجهیزات شامل سه بخش تجهیزا LOPبایست  

 فاز سوم : اجرا و نظارت 

و طرح و با توجه به زمان بندی و فاز بندی صورت گرفته، پروژه اجرایی شده و فرآیند نظارت و  LOMطبق 
 کنترل دقیق توسط ناظران هر بخش انجام می شود. 
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 GPONزیر ساخت فیبر نوری و تکنولوژی        

 انبوه سازان هشتم

 ارائه طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات

را از مرکز مخابرات تا محل مورد تقاضای مشترک به طور کامل انجام دهد.   PONاین شرکت  طراحی شبکه 
این شرکت قادر است با توجه به نیاز متقاضی کلیه سرویس های نوین ارتباطی را بر روی بستر فیبر نوری 

 طراحی و پیاده سازی نماید.

ازمندی های پروژه را تعیین کرده شرکت فاطر با تدوین طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات، اهداف و نی
و با تعریف فاز بندی، زمان بندی و برنامه ای مدون، اهداف پروژه را تامین می نماید. در این طرح تمامی 
اطالعات در مورد زیر ساخت فیبر نوری، در دسترس بوده و مدیران همواره می توانند با مطالعه آن از روند کار 

 مع هر پروژه در بخش های ذیل تعریف و اجرا می شود:طرح جادر هر فاز مطلع شوند. 

  الیه بیرونی -بخش اول

 طراحی فیبر نوری از مرکز مخابرات تا محل مورد تقاضا و اخذ تاییدیه های فوق از شرکت مخابرات  -

 اخذ مجوز ها )شهرداری و راهنمایی رانندگی ( -

 تامین تجهیزات  -

 اجرا تا محل دیتا سنتر مشترک -

 یا الیه داخلی Backbone -بخش دوم

Backbone ترک یا طبقه مشترک به مسیری اطالق می شود که کابل های اصلی از دیتاسنتر تا محل مش
یا به عبارتی دیگر به بستر اصلی  مشابه ستون فقرات شبکه ، عمل می کند Backbone. کشیده شده است

. این بستر می تواند خود به می شودگفته  Backboneگرفته می شود ،  Accessکه از آن انشعابات فرعی 
از داخل دیتا سنتر اصلی به هر واحد یک  Mainتقسیم شود. در بخش  Redundancyو Mainدو بخش 

نیز یک کابل فیبر   Redundancyکابل فیبر نوری جهت ارائه سرویس واحدها کشیده می شود و در بخش 
مواقع قطعی و بحرانی ایجاد می گردد. بنابراین  جهت ارائه سرویس مشاعات و برقراری مسیر پشتیبان برای

دو ارتباط خواهیم داشت . اولی ارتباط مسیر اصلی و دومی ارتباط  Backboneدر محل مشترک از مسیر 
 خواهد بود .  Redundantپشتیبان یا 

شود فته میهای ارتباطی/امنیتی و تجهیزات الکترونیکی گای از سرویس گرها، زیرساختبه مجموعه دیتا سنتر
 رفتههای تحت شبکه )اینترنت/اینترانت/اکسترانت( بکار گه، نگهداری و پشتیبانی از سرویسئکه برای ارا

تواند به عنوان یک مرکز ، بسته به نوع کاربردی که برای آن تعریف شده است، میدیتا سنترشوند. می
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ن موارد عمل کند. ساختار دیتا سنتر شامل پردازشی، مرکز ذخیره داده، مرکز جمع آوری داده و یا تمامی ای
 قسمت های زیر می باشد :

رک سرورهای دیتا: شامل تجهیزات شبکه مانند سوئیچ ها و مسیریاب ها و تجهیزات امنیتی مانند  -
 فایروال و انواع سرویس ها و برنامه های مورد نیاز آن

 ن ( و باطری های آUPSمحل نصب سیستم برق اضطراری ) اتاق باطری: -
مانیتورینگ نام (: رصد ترافیک و نظارت بر عملکرد دستگاه های موجود در شبکه NOCمانیتورینگ) -

. کارشناسانی کارآزموده همواره در این مرکز مشغول پایش شبکه و نگه داری از آن می باشند تا دارد
 از صحت عملکرد شبکه اطمینان حاصل شود . 

- ODF پچ پنل ها(روی ترمینال های )و نصب آنها بر : محل تجمیع فیبر ها ODF .نام دارد 

ساختار در شبکه  ، همیناصلی و پشتیبان در نظر گرفته شدهدو مسیر پسیو همانطور که در زیرساخت 
یچ ئیچ اصلی و یک سوئبرای هر سرویس یک سو بدین ترتیب کهها نیز صدق می کند. سوئیچینگ و سرور

به  تجمیع می شوند  coreیچ ئتمامی سرویس ها در یک سو. در ادامه  ان در نظر گرفته می شودپشتیب
یچ در نهایت ئیچ پشتیبان وارد می شود و از این سوئو سو Coreیچ ئیچ یک لینک به سوئعبارتی از هر سو

محسوب می شود وارد می شود تا این سرویس ها توسط   GPONکه گام بعدی در طرح شبکه   OLTبه 
شرایطی فراهم می شود که در  ،با قرار دادن این تجهیزات پشتیبان. قرار گیرداسپیلتر ها در اختیار مشتریان 

. در تمامی نقاط شبکه تحمل در مقابل مخاطرات دستگاه ها افزایش یابد ،صورت خرابی در مسیر داده اصلی
، ، تمامی اطالعات دیتا سنتر در سوئیچ های پشتیبان، طی ساعاتی خاص Replicationهمچنین با برقراری 

Backup  گیری  صورت می گیرد تا در حالت عادی از شبکه اصلی برایUP  نگه داشتن سرورها و سوئیچ ها
شدن شبکه، سوئیچ ها   Downقرار گرفتن دیتا سنتر و   Attackاستفاده شود و در مواقع دیگر مانند مورد 

 و سرورهای دیتا سنتر همچنان به فعالیت خود ادامه دهند.

 هاسرویس  -ومس بخش

با سرویس های قابل ارائه  .قابل ارائه هستند FTTxبا راهکار بسته به نوع پروژه سرویس های این شرکت، 
 نیاز پروژه شامل دو بخش اصلی می شوند: توجه به

 ها( ISPسرویس های قابل دریافت از مخابرات ایران و شرکت های ارائه دهنده اینترنت ) (1
 خطوط تلفن شهری مدرن دریافت  SIP Trunk  وSIP Phone بر بستر فیبر نوری 
 دریافت بستر های انتقال مخابراتی نظیر: 
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 MPLS BTS بستر :MPLS(Multi protocol lable switching)  برای تقویت کننده
 های آنتن موبایل

 MPLS Bank بستر :MPLS(Multi protocol lable switching)  برای سرویس ها و
 خدمات بانکی

 MPLS Telecomبستر : MPLS(Multi protocol lable switching)  برای سرویس
 ها و خدمات مخابراتی

  Intranet راه اندازی شبکه ی درون سازمانی بر روی بستر فیبرنوری : 
 :دریافت سرویس های ارزش افزوده نظیر 

 Storage  سرویس برایCCTV   
 سرویسATM 
 3ریق اپلیکیشن پارکینگ بر روی بستر اینترنت و سرویس دهی از طG  4وG 
 Hyper Market App  

  مخابرات یا شرکت های  ازدریافت اینترنت پر سرعتISP 
 سرویس های مبتنی بر فیبر نوری قابل ارائه توسط شرکت فاطررسانور  (2

  ارائه ی سرویس های ارتباطیVOIP (Voic Over IP)  و تلفنSIP (Session Initiation 
Protocol ) 

 سازماناز مکان های مختلف  قابلیت دسترسی به خطوط تلفن 
  سازمانامکان تماس داخلی با نقاط مختلف 
  سازمانامکان برقراری ارتباط تصویری با بخش های مختلف 

  ارائه ی سرویسWiFi  ،بصورت اینترنت، اینترانتAccess Control  و امکان انتقال دیتا با
 ت باال و کیفیت مطلوب پهنای باند نامحدود و فراهم سازی بستر کنفرانس تصویری با سرع

  سرویسIPTV )تلویزیون هوشمند چند منظوره( 
  نظیر داخل  سازمانپخش کانال های تلویزیونی و رادیویی ایران و جهان در نقاط مختلف

 اتاق ها، البی و...
 (پخش ویدئو درخواستیVideo On Demand-VOD(و موزیک درخواستی )Music 

On Demand - MOD ) 
 ی ها و تبلیغات بر روی نمایش اطالع رسانDigital signage 
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  ،امکان نمایش سرویس های فوق بر روی تلویزیونPC  و دستگاه های بیسیم نظیر لپ
 تاپ، تبلت، گوشی های هوشمند و... 

  :امکان ارائه ی سرویس های ارزش افزوده 
  مشاهده ی منوی رستوران و سفارش آنالین غذا 
   این سرویس از طریقرزرو تاکسی و پیک موتوری 
 امکان صدور صورت حساب )Billing( برای هر کاربر 

  (سیستم مدیریت هوشمند ساختمانBMS) 
  کنترل سیستم های گرمایشی و سرمایشی 
  تهویه مطبوع 
  سیستم روشنائی 
  برق اضطراری 
 آسانسورها و پله برقی ها 
 دوربین های مدار بسته 
 آبیاری فضای سبز 

 آن و راه اندازی  دوربین مدار بسته و مانیتورینگStorage برای ذخیره سازی داده ها 
  راه اندازی سیستم صوت وpaging 
 راه اندازی پارکینگ هوشمند 

 شناسایی خودرو های مجاز و ارائه مجوز ورود به آنها 
 هوشمند ورودی و خروجی پارکینگ کنترل 
 غیرمجاز خودروهای خروج و ورود از جلوگیری 
 ددهاامکان ثبت و گزارشگیری از تر 
 امکان گزارشگیری از فضای خالی پارکینگ 

 (سیستم کنترل تردد و دسترسیAccess Control) 
  استفاده از تکنولوژی احراز هویت جهت شناسایی مراجعه کنندگان با وارد کردن کد ، اثر

 انگشت و کارت 
  کنترل ورود و خروج 

  راه اندازی دستگاهATM و زیرساخت امن و پرسرعت در نقاط مختلف ساختمان با توجه به بستر 
 سرویس آنتن و موبایل 



     
 

27 
 

 GPONزیر ساخت فیبر نوری و تکنولوژی        

 انبوه سازان هشتم

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم:

 راهکارهای فنی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

28 
 

 GPONزیر ساخت فیبر نوری و تکنولوژی        

 انبوه سازان هشتم

 راه اندازی زیر ساخت ارتباطی فیبر نوری

 مقدمه ی بر فیبر نوری
( شیشه ای برای انتقال اطالعات استفاده می کند. Coreفیبر نوری بستر ارتباطی است که از رشته های )

می باشد. هسته و Coatingیا خارجی  روکشو  Core ،Claddingیا متشکل از هسته ساختار فیبر نوری 
Cladding  ،از ماده ای شفاف مانند شیشه و پالستیک ساخته شده اند که ضریب شکست متفاوتی دارند

ضریب شکست غالف بیشتراز هسته می باشد که موجب می شود نور از هسته خارج نشود و در داخل هسته 
و  GE ،P ،می باشد که برای کنترل ضریب شکست 2Sioادامه دهد. ساختار هسته شامل ماده ود خبه مسیر 

F  روکشبه آن افزوده می شود. ساختار Acrylate  می باشد که برای یکپارچگی رنگ و پوشش از اشعهUV 
 استفاده می شود.

 

 ساختار فیبر نوری -1شکل 

 

اومت و طول عمر باالیی می باشد و بر خالف کابل مسی با گذر زمان دچار خوردگی نمی فیبر نوری دارای مق
را از شکستگی مصون می  کر فیبرو روکش،  Claddingشود. همچنین الیه های محافظ فیبر نوری شامل 

 د.دار

رویس های متعدد ستوانایی انتقال و  باالسرعت انتقال  باال،از ویژگی های بسیار مهم فیبر نوری پهنای باند 
کاهش کابل کشی ها نسبت به کابل مسی بسیار مقرون به می باشدو عالو بر این به دلیل  بصورت یکپارچه

 می باشد.صرفه 

برای مسافت های بیشتر  SMتقسیم می شود. فیبر  multi modeو  Single modeفیبر نوری به دو دسته 
 اده می شود.برای مسافت های کم ) شبکه های داخلی ( استف MMو 

 به صورت زیر می باشد: SM فیبردو نوع پر کاربرد 

 G.652Dمسافت های نه چندان طوالنی داخل شهری : 
 G.655 (NZDSF - Non-Zero dispersion shifted fiberمسافت های طوالنی بین شهری :) 
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 FTTxراهکار زیر ساختی 
ه یا قسمتی از آن فیبر نوری برای تمام شبکیک اصطالح عمومی برای معماری شبکه باندپهن می باشد که از 

می تواند با حروفی که هر کدام نماد معماری خاصی از شبکه های فیبر نوری است جایگزین x. استفاده می کند
با توجه به فاصله بین فیبر نوری تا کاربر  FTTxبیانگر راهکار فیبر تا منازل می باشد. FTTHشود. برای مثال 

 شد.نهایی متفاوت می با

 

 FTTxراهکار  -2 شکل

 FTTH راهکارمعماری عمومی 

تا اقامتگاه  (CO) یباند باال از دفتر مرکز  یارائه پهنا یراه حل جذاب برا کیتا منازل(  بری)ف FTTH یتکنولوژ 
 ویپس یور از شبکه ن است چرا کهمقرون به صرفه  اریبس  FTTH.باشد یکوچک و متوسط م یها و شرکت ها

(PON) کند یاستفاده م. 

شبکه  نگیتوریو مان یر یشبکه و سهولت تست، اندازه گ نانیاطم تیقابل شیافزا FTTHجذاب تر  یها یژگیو
کند و قادر به  یم یرویاستاندارد پ ینور  بریمشترک به عنوان شبکه ف یاز اصول اساس ستمیس نیباشد. ا یم

ارائه فیبر نوری تا منازل باشد. یم ینگهدار  رویو تعم یو راه انداز نصب  یاز ادوات برا یار یاستفاده از بس
(FTTH) های ذیل انجام می شود:از طریق پیکر بندی 

  پیکر بندیpoint-to-point 
  پیکربندیpoint-to-multipoint 

 زیر ساخت سنتی بررسی 
ابل های مسی روش سنتی ساختاری است که جهت انتقال سرویس از مبدا تا محل کاربر می بایست ک

جداگانه از مسیر های جداگانه اجرا شود و اکثرًا از تکنولوژی آنالوگ بهره می برند. هر سرویس به صورت 
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در ادامه با روش های . بین سرویس های مختلف وجود نداردجداگانه پیاده سازی می شود و هیچ ارتباطی 
 یم.پیاده سازی برخی سرویس ها در  این راهکار بیشتر آشنا می شو

زیون در واحد ها می بایست از سیستم آنتن مرکزی یجهت راه اندازی سرویس تلو: ( Cable TVتلویزیون )
استفاده شود . این سیستم دارای سوئیچر مرکزی با تعدادی پورت ورودی و خروجی است.برای دریافت کلیه 

کابل برقرار می گردد  16ار جهت کابل کواکسیال نیاز است که به ازای چه 4چهار جهت آنتن به ازای هر جهت 
.جهت اتصال این سیستم آنتن گیرنده که در باالی ساختمان قرار گرفته می بایست به پورت های ورودی آن 

ترسی به این سرویس وصل شود و از پورت های خروجی آن یک کابل مستقیم به تمامی واحدها جهت دس
 .کشیده می شود

الزم است که به تعداد واحدها رشته زوج سیم از مخابرات به ساختمان برای دسترسی به این سرویس : تلفن 
وارد شود و در اتاق مخابرات قرار بگیرد این کابل ها بر روی کروز قرار گرفته ، از هر واحد یک زوج سیم برای 

ست نجا قرار گرفته اطبقات که کروز در آ MDFتلفن و یک زوج سیم جهت پیش بینی نیازهای آینده به داخل 
 .متصل می شود

، میبایست یک  ADSLجهت انتقال پهنای باند اینترنت به محل مشترکین با استفاده از فناوری : اینترنت 
در محل ساختمان مشترکین قرار گرفته و  روی بستر زوج سیم های موجود در ساختمان  DSLAMدستگاه 

 ه و در اختیار هر واحد قرار می گیرد .برقرار شد DSLAM،اتصال اینترنت توسط مودم جداگانه با دستگاه 

 کشیده می شود . DVRدوربین در طبقات جایگذاری شده و از هر دوربین کابل کواکسیال تا :دوربین آنالوگ
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 نمونه ای از ساختار سنتی سرویس ها - 3 شکل

 اجرای سرویس ها در شبکه ی فیبر نوری
برای پیاده سازی استفاده می کند که این راهکار جهت ارائه ی  FTTXزیرساختی  شبکه فیبر نوری از راهکار

 سرویس های خود از سه شبکه مختلف ذیل استفاده می نماید:

1. AON (Active Optical Network) 
2. PON (Passive Optical Network) 
3. Hybrid 

  شبکه های مبتنی برAON 
ر یک خط فیبر نوری مختص خود دارد که به متمرکز کننده است. برای مثال هر کارب  AON،PTP ساختار شبکه

  metro Ethernet switch ،IP-Edge router معموال از.( متصل می شوند AN)  Access Nodeنوری ) 
با رابط اترنت نوری در این مورد استفاده می شود. در این  Multi-Service Access Node(MSANs) یا

 نوری ،متصل می شود.  uplink به رابط   IPط سوئیچ اترنت یا روتر توس کاربر مورد فیبر نوری با

های دیگر استفاده می شود. اگر از  MSANیا  DSLAMدر انتهای مسیر، سمت مشترک از کابل مسی، 
MSAN .استفاده شود می توان از هردو کابل مسی و نوری در نقطه دسترسی مشترکین در انتها استفاده کرد 
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 AONنمای کلی معماری  -5شکل                                                              AONمعماری الیه ای معماری  - 4شکل

در ارائه سرویس های خود بهره می برد. معموال  Ethernetشبکه ای است که از تکنولوژی  AONشبکه ی 
زیع و دسترسی یا اکسس ساخته می شود که ساختار شبکه ی این تکنولوژی از تعدادی سوئیچ مرکزی و تو

 در ادامه در مورد این ساختار توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد .

ست که یک مدل اخت و طراحی تجهیزات شبکه اسیسکو که یکی از معتبرترین و بروزترین شرکتها در س
سترده را می دهد. و به متخصصان، اجازه طراحی شبکه های گطراحی کرده است  AONابداعی برای شبکه 

این مدل پیشنهادی سیسکو، کار طراحی، اجرا و مدیریت شبکه های عظیم را قابل انعطاف تر و راحت تر کرده 
است. در روشهای قدیمی تر طراحی و اجرای شبکه ها، سرویس های شبکه در مرکز کاربران در پیرامون قرار 

یاری در تمام زمینه های مورد بحث رخ داده است. مثال می گرفتند. با اینهمه، در سالهای اخیر پیشرفتهای بس
، حجم اطالعات ارسالی و پیچیدگی آنها مثال GUIsنرم افزارهای به کار رفته، محیط های کاربری گرافیکی یا

در مورد اطالعات صوتی و تصویری، رشد گسترده اینترنت و موارد دیگر، همه و همه دچار تغییر و دگرگونی 
سیسکو این مدل سه الیه را برای پوشش دادن به این رشد چشمگیر ارائه داده است.شکل مثبتی شده اند.

 :الیه زیر می باشد 3زیر مدل سه الیه ای درختی را نشان میدهد که شامل 

 Core 
 Distribution 
 Access 

ی است. به طور کلی طراحی الیه ا OSI مدل سه الیه ای سیسکو به لحاظ مفهومی مشابه مدل هفت الیه
بسیار مفید است چون هر دستگاه در هر الیه وظیفه و عملکرد مشخصی دارد که این ویژگی باعث میشود 
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که حذف ، اضافه ، جایگزینی بخشی از شبکه به راحتی قابل انجام باشد. این انعطاف پذیری و سازگاری باعث 
 .می شود این مدل بسیار مقایسه پذیر و قابل گسترش شود

 الیه Core 

 

 

 AONمعماری  Core الیه -  4 شکل

همانطوریکه از اسم این الیه نیز پیداست، به عنوان ستون فقرات شبکه عمل می کند. این الیه بین دستگاههای 
عمل می کنند، ارتباطهای پرسرعتی را ایجاد می کند. به خاطر نیاز به  Distribution مختلفی که در الیه

عت، این الیه فقط شامل دستگاههای سوئیچ پرسرعت می شود و به طور نرمال، هیچ عملیات ارتباطات پرسر
و یا فیلترینگ در این الیه انجام نمی پذیرد. به همین دلیل به این الیه،  QoS دیگری مثل ارائه سرویس های

 Core رافیکهای مربوط بهالیه دوم نیز گفته می شود. اطالعاتی که از این الیه عبور می کنند، معموال تMail  
Server ،ها، نرم افزارهاGatewayها و یا ارتباطات اینترنتی می باشند. 

مورد توجه ویژه قرار گیرد.  )redundant (و جایگزینی )available (در این الیه باید مسائل دسترسی پذیری
می شود و این الیه باید توان  به این الیه ارسال Distribution ترافیک بسیار زیادی از الیه Core در الیه

 . پردازش سریع این اطالعات را داشته باشد
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 الیه Distribution  
 

 
 AONمدل  distribution الیه  -5شکل 

 Access و Core این الیه در وسط مدل سه الیه ای سیسکو قرار گرفته و باعث برقراری ارتباط بین الیه های
در شبکه های بزرگ معموال روترها در این الیه استفاده می شوند ولی در شبکه های کوچکتر،  می گردد.

  : استفاده از سوئیچ ها نیز در این الیه معمول است.این الیه وظایف زیر را برعهده دارد

 . را بین دو الیه دیگر انجام می دهد Broadcasting عمل .1
 .الیه دیگر را برعهده دارد حفظ امنیت اطالعات رد و بدل شده بین دو .2
 .بر عهده دارد Summarization Route  نقش آدرس دهی الیه سوم شبکه را به همراه .3
 .به همدیگر را برعهده دارد Media نقش متصل کردن انواع مختلف .4
 
 
 

 الیه Access  

 

 AONمدل  Access الیه  - 6 شکل
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جدا می شود و کار اصلی آن،  Core از الیه Distribution ونی به وسیله الیهاین الیه به عنوان شبکه پیرام
 مرتبط کردن کاربران با شبکه و بهینه سازی ارتباط بین سایتهاست. معموال این کار به وسیله یک سوئیچ و یا

Hub .الزم به ذکر است انجام می گیرد؛ ولی در شبکه های بزرگتر، روترها نیز این نقش را می توانند ایفا نمایند
بوده و توپولوژی فیزیکی خاصی را ارائه نمی  Logical  که مدل سه الیه ای سیسکو، یک مدل منطقی یا

دهد.برای مثال، سوئیچ ها در هر سه الیه مدل فوق می توانند به کار برده شوند. همچنین نوع دستگاه نیز 
در داخل  RSM  دارای قسمتی به نام Catalyst 5000 سوئیچ به وسیله این مدل تعیین نمی گردد؛ مثال

و  2را نیز انجام می دهد.یعنی یک دستگاهی است که هم در الیه  Routing بدنه خود می باشد که عملیات
مورد استفاده قرار  Distribution فعالیت می کند. این نوع دستگاهها به صورت معمول در الیه 3هم در الیه 

کربندی و طراحی شبکه های مطابق با استاندارد سیسکو مطرح است این می گیرند.مسئله مهمی که در پی
است که نوع دستگاه به کار رفته دارای اهمیت زیادی نیست؛ بلکه نوع استفاده ای که از آن می کنیم مهمتر 

یه است. مثال باید از روترها به بهترین شکلی که می توانند عمل کنند، در جدا کردن شبکه هایی با آدرسهای ال
  .سوم متفاوت استفاده گردد

 

 

    
 Hierarchical Network Model ساختار از یا نمونه – 7 شکل

 

  شبکه های مبتنی برPON 
 Point to Multipointساختار شبکه  PONدر  با مقیاس بزرگ در ژاپن اجرا شد. PONاولین  1990در اواسط 

(PMPاست. در واقع با استف ) اده از تنها یک بستر فیبر نوری به چندین کاربر سرویس داده می شود. با توجه
 n x 10 Gbpsو  n x 1 Gbpsبه عنوان اولین عنصر این شبکه می باشد که  PON ،OLTبه ساختار سیستم 

زه که امرو PONبه مشتریان را فراهم می کند. انواع تکنولوژی  PONرابط اترنت به شبکه مرکزی و رابط های 
-Gigabit-Ethernet یا  Ethernet-PON (EPON) ، Gigabit-PON(GPON)بیشتر استفاده می شوند 
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PON (GEPON)  می باشد که تکنولوژی اترنت عامل مشترک تمام آنها می باشد. امروزهEPON  بیشتر در
 در آمریکا و اروپا استفاده می شود. GPONشرق دور و 

می باشد. اسپیلیتر سیگنال های نوری  PONاز اسپیلیتر پسیو در  استفاده PONو  AONتفاوت اساسی در 
 مشترک توزیع می کند. ) به همین دلیل به پسیو معروف می باشد.( nرا بدون استفاده از برق بین 

( اجرا می شود که سیگنال ONTدسترسی مشترک با استفاده از یک ترمینال شبکه نوری ) FTTHدر یک شبکه 
 ، 100BaseTx ،POTSی کند و به یک یا چندین رابط الکتریکی تبدیل می کند. برای مثال نوری را ترمینال م

ISDN   یاCoax اگر در آخرین مایل سیم مسی استفاده شود، یک .ONU  می تواند به جایONT  درPON 
ال را فراهم می کند. تمام مشترکین سیگنDSL یا   POTS ، ISDNاستفاده شود که اینترفیس هایی مانند 

نوری یکسانی را در انتهای فیبر نوری دریافت می کنند. تخصیص اطالعات خصوصی از طریق روش مالتی 
خودش را برای ارسال و دریافت، در اختیار  time slotپلکسینگ انجام می شود. به عنوان مثال هر مشترک 

 انجام می شود. ONTکاربر در  time slotدارد. همزمان سازی 

 

 PONنمای کلی معماری  -8 شکل

 پهن باند های سرویس از مختلفی انواع ذاتا که باشد می ای شبکه نوری فیبر پسیو یا شبکه PON سیستم
 اکتیو اجزای تمام تا میکند فراهم را امکان این PON. دهد می ارائه نوری فیبر دسترسی طریق از کاربران به را

 حذف شبکه سرتا سر در ترافیک هدایت برای نوری پسیو اجزای محل در شده استفاده کالینت و سرور بین
 را ها هزینه تواند می پسیو معماری از استفاده. باشند می نوری های اسپیلیتر PON اصلی عناصر. شوند

-multipoint-to پیکربندی شبکه یک PON .باشد می FTTH های شبکه در آن اصلی کاربرد و دهد کاهش
point سیستم عماریم.است PON یک شامل OLT چندین و سرویس کننده فراهم دفتر در ONU یا ONT 
 .باشد می ONU و OLT بین ODN و نهایی کاربر نزدیک
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 نوری های فیبر طریق از آمریکا در جمله از طوالنی های مسافت های ترافیک از درصد 90 از بیش امروزه،
 .شوند می حمل

 PONانواع شبکه 

APON:APON  توسط 1995 سال در اً رسم FSAN سرویس باند پهنای ی ارائه با کارها و کسب به ارائه برای 
 .باشد می چندگانه(خدمات ( ATM بر مبتنی که شد مطرح چندگانه های

BPON :استاندارد بیشتر های پیشرفت APON شدن خارج دور از تدریج به همچنین و ATM یک عنوان به 
 یا Broadband PON که شود مراجعه ITU-T G.983 کامل و نهایی نسخه به اغلب شد منجر پروتکل

BPON شود می نامیده. 

GPON:Gigabit-capable PON ( GPON )   تکنولوژی بعدی نسل عنوان به PON توسط ITU-T از بعد 
BPON یافت توسعه. GPON با مقایسه در هایی برتری دارای BPON و کلی باند پهنای ی زمینه دو هر در 

 پر نسل عنوان به  GPON.باشد می ها بسته متغیر طول به بسته بزرگتر، های استفاده در باند پهنای دهباز
 ارتباطی های تکنولوژی روی پیش تغییرات با بهتر تواند می که باشد می صورتی به نوری فیبر ارتباط سرعت
 .شود مواجهه باند پهنای تقاضای رشد سرعت با و کند مقابله IP و اترنت

EPON :802.3 استاندارد 2004 سال درah-2004  برای Ethernet PON (EPON  یا  GEPON) عنوان به 
 تصویب(امریکا الکترونیک مهندسی استاندارد) IEEE 802.3 پروژه مایل اولین در اترنت از بخشی

 و upstream نرخ 1Gbps سازی متقارن با اترنت های فریم 802.3 استاندارد از  EPON.شد
downstream کند می استفاده. 

GPON و EPON از هردو WDM توسط اطالعات صحیح دریافت جهت و کنند می استفاده بسته انتقال برای 
 .کنند می استفاده مشترکین به خاص های time slot تخصیص برای TDMA مدوالسیون از مشترکین

GPON های بسته ATM و اترنت نظیر دیگر یها پروتکل حمل برای و کند می هدایت مستقیماً  را T1 و 
E1 و Voip همچنین. کند می استفاده کلی سازی کپسوله روش یک از GPON نگاری رمز از AES برای 

downstream کند می استفاده.EPON نیاز و باشد می اترنت های استاندارد دیگر با سازگار کامل طور به 
 .ندارد خاصی سازی کپسوله به
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 PONاستانداردهای 

 پیشرفت ستانداردا سال

( شروع به کار بر Full Service Access Network) PON- FSANپیدایش   1990
 نمود. FTTHروی 

1995 ITU-T G.983 FSAN ،APON  را مطرح وITU-T  استانداردG.983   را بر پایهATM PON 
 منتشر نمود.

 Upstream :155Mbpsسرعت         Downstream :622MBpsسرعت 

1998 ITU-T 
G.983.1 

( منتشر شد که Broadband PON) BPONبرای  ITU-T G.983.1استاندارد 
از  WDMاین استاندارد اصالح شد.این استاندارد بااستفاده از  2005در سال 

، داده، POTSاز انتقال  BPON.پشتیبانی می کند RFسیگنال های آنالوگ 
دئو کنفرانس پشتیبانی و وی LANتلویزیون کابلی، ویدئو درخواستی در ارتباط 

 می کند.

2003 ITU-T G.984  استانداردITU-T G.984  برایGPON .منتشر شدGPON  از هر دو انتقالATM 
 استفاده می کند. GEMو 

 Upstream :1.25 Gbsسرعت        Downstream :2.448 Gbsسرعت 

2004 IEEE 802.3 IEEE ( استاندارد اترنت در اولین مایلEthernet for the first mile را با )
به عنوان شبکه مرکزی داده  EPON.منتشر کرد EPONبرای  802.3ahعنوان 

 طراحی شده و از سرویس های صوت، دیتا و ویدئو پشتیبانی می کند.

 Upstream  =1.25 Gbsو  Downstreamسرعت 

802.3av 10.به عنوان اصالح این استاندارد به تصویب رسیدG-EPON  از
 پشتیبانی می کند. Downstream ،10/1Gbsسرعت 

 PON یها استاندارد-  1 جدول
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 PONاستاندارد های 
  GPON  تحت استانداردسازیITU-T  وEPON  تحت استانداردسازیIEEE .می باشد 

 ITU-T (ITU Telecommunication Standardization Sector) 

( یکی از سه بخش اتحادیه بین المللی مخابرات است که مختص ITU-T) واحد استاندارد سازی مخابرات
ل اتحادیه بین یبا تشک 1865در سال  ITUتالش های استاندارد سازی  استاندارد های مخابرات می باشد.

به یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد تبدیل  1947در سال  ITU( آغاز شد. ITUالمللی تلگراف )
تغییر  ITU-Tبه  1993تلگراف بین المللی و کمیته مشاوره تلفن تشکیل شد و در سال  1956ال شد و در س

 ITU( واقع در مرکز کار TSBدارای یک دبیرخانه دائم جهت صدور استاندارد سازی مخابرات ) ITU-Tنام داد.
شبکه های مخابراتی ( ترویج توسعه ITUدر ژنو سوئیس می باشد.اهداف کلی اتحادیه بین المللی مخابرات )

و دسترسی به سرویس های مخابرات توسط ایجاد همکاری میان دولت و طیف وسیعی از موسسات غیر 
دولتی که شامل اپراتور های شبکه، ارائه دهندگان سرویس، تولیدکنندگان تجهیزات، سازمان های علمی و 

 فنی، سازمان های مالی و سازمان های توسعه یافته می باشد.

 

 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

IEEE  موسسه مهندسان برق و الکترونیک به عنوان یک انجمن حرفه ای با دفتر شرکت در شهر نیویورک و
از ادغام موسسه آمریکایی  1963این موسسه در سال  نیوجرسی می باشد. Piscatawayمرکز عملیات در 

ه مهندسین رادیو شکل گرفته است. امروزه این موسسه بزرگترین انجمن جهان مهندسین الکترونیک و موسس
اهداف آن عبارتند از  در سراسر جهان است. خود عضو در شعبات 400.000از متخصصان فنی با بیش از 

پیشرفت های آموزشی و فنی مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی مخابرات و کامپیوتر و رشته های متحد 
 شده.

 EPON  مبتنی بر اترنتIEEE 802.3 ( می باشد که برای پشتیبانی از اتصال نقطه به چند نقطهP2MP )
اصالح شده است. ترافیک اترنت به صورت بومی انتقال داده شده است و تمام ویژگی های اترنت به طور 

یک  اً ساسمی باشد ا ITU-T G.984که تحت استاندارد  GPONکامل پشتیبانی شده اند. از سوی دیگر، 
مطابق شده  ONTو  OLTپروتکل حمل و نقل است، که درجایی که سرویس های اترنت با رابط های اترنت 

هردو  از انتها تا انتها حمل شده اند استفاده می شود. agnosticاند و در طول ساختار فریم بندی همزمان 
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ت دریافت صحیح اطالعات توسط برای انتقال بسته استفاده می کنند و جه WDMاین استاندارد ها از 
 های خاص به مشترکین استفاده می کنند. time slotبرای تخصیص  TDMAمشترکین از مدوالسیون 

GPON  بسته هایATM  را مستقیما هدایت می کند و برای حمل پروتکل های دیگر نظیر اترنت وT1  و
E1  وVoip می کند. همچنین  یک روش کپسوله سازی کلی استفاده ازGPON  از رمز نگاریAES  برای

downstream .استفاده می کند EPON  به طور کامل سازگار با دیگر استاندارد های اترنت می باشد و نیاز
 به کپسوله سازی خاصی ندارد.

 

 EPONو  GPON مقایسه الیه بندی  -9 شکل

 فنی مشخصات
 می عمل نوری اسپیلیتر طریق از مختلف های ONT و OLT ینب انتقال جهت همیشه پسیو نوری شبکه یک
 دستگاه سه بنابراین .کند می دیمالتیپلکس و مالتیپلکس مقصدشان و مبدا اساس بر را ها سیگنال که کند

 پسیو نوری شبکه در ضروری و الزم عملکردی هرکدام که اسپیلیتر و OLT، ONT نیاز است: شبکه در مجزا
 .پرداخت خواهیم هرکدام های ویژگی و عملکرد توضیح به ادامه در. دارند

 OLT:OLT از اطالعات عبور ی طرفه دو جریان و گیرد می قرار مرکزی دفتر در ODN  (نوری توزیع شبکه )
 کیلومتر 20 تا حداکثر ODN سراسر در انتقالی فاصله از پشتیبانی به قادر باید OLT. کند می کنترل را

 . باشد

 و طوالنی مسافت با شبکه یک از ویدئو داده، صوت، ترافیک دریافت OLT کارکرد downstream مسیر در
 ترافیک تمام OLT( upstream) معکوس جهت در. باشد می ODN در ONT های ماژول تمام به آن پخش

 .کند می توزیع و دریافت شبکه کاربران از را

 های موج طول از استفاده با ODN در مشترک فیبر یک در جداگانه های سرویس انواع همزمان انتقال
 1490nm موج طول یک از downstream ، PON انتقال برای. شود می پذیر امکان جهت هر برای مختلف
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 داده ترافیک. کند می استفاده ویدئو توزیع برای 1550nm موج طول یک و داده و صدا ترافیک ترکیب برای
 .کند می دهاستفا 1310nm موج طول یک از upstream صوت و

 موج طول دو از استفاده با را uplink و downlink کانال محتویات بین تداخل از جلوگیری وظیفه OLT هر
 شده استفاده( موج طول تقسیم مدوالسیون)  WDM برای هایی روش کار این برای. دارد شده سوار مختلف

 .است نوری های فیلتر از استفاده بر مبتنی و اند

 داده ارائه ها ONT به کافی توان شود حاصل اطمینان تا است نیاز مورد OLT در نوری توان گیری اندازه یک
 در شبکه کل برای تواند نمی اینکه دلیل به شود انجام اولیه سازی فعال طول در باید کار این. است شده

 .شود تکرار سرویس وقفه بدون است، متصل شبکه که حالتی

 بستگی بلکه کند، نمی منتشر ها ONT تمام در را یکسانی خروجی نور OLT که باشید داشته توجه درنهایت
 از کاربر یک که درحالی دارد، نیاز کمتری توان به مرکز نزدیک کاربر یک بنابراین. دارد دستگاه از آنها فاصله به
 .دارد نیاز بیشتری توان به دور راه

 

 OLTدستگاه  - 10 شکل

 ONT:ONT  ًدر محل مشتری واقع شده است. هدف آن فراهم کردن یک اتصال نوری به  مستقیماPON 
به رابط یا تجهیزات مشتری در سمت دیگر است. بسته به نیاز های ارتباطی  upstreamدر سمت 

سرویس های مخابراتی را ترکیب می کند، شامل نرخ های  معموالً  ONTمشتری یا انبوهی از کاربران، 
 یا   E3 (44.736یا  DS3( و اتصاالت تلفن  Mbps 2.048 یا   1.544) E1یا  T1ترنت، مختلف ا

34.368 Mbps اینترفیس های ،)ATM (155 Mbps.و فرمت ویدئو آنالوگ و دیجیتال ) 

و تنظیمات شاسی برای تطابق نیاز های سطوح مختلف تقاضا در  ONTطیف گسترده ای از طرح کاربردهای 
می تواند در رنج یک جعبه ساده که ممکن است بیرون خانه نصب شده باشد  ONTسایز  دسترس می باشند.
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یا  MDUاستاندارد برای استفاده در کاربردهای بزرگ  indoorتا یک واحد نسبتا پیچیده تر در رک الکتریکی 
MTU  .مانند مجتمع های آپارتمانی یا ساختمان های اداری باشد 

می تواند انواع مختلف ترافیک اطالعات آمده از سمت کاربر را جمع  ONT، یک در یک انتها با کارایی باال
در زیرساخت  singleاز طریق یک فیبر   upstreamاوری کند، آرایش دهد و انتقال دهد و آن را به صورت 

PON  ارسال می کند. اصطالح آرایش دادن به این معنی می باشد که تجهیزات سوئیچینگ به صورت یک
به نظر میرسند، مقصد کانال های مالتیپلکس شده ی تکی را شناسایی می کنند و سپس  TDMداده جریان 

 کانال ها را به طوری که آنها می توانند به طور موثر به مقاصد خود تحویل داده شوند مرتب می کند.

ا یک کاربر خاص عناصری می باشد که قادر به فیلتر کردن اطالعات مرتبط ب ONTبه طور موثر می توان گفت 
 OLTمی باشد. آنها همچنین دارای عملکرد کپسوله سازی اطالعات کاربر و ارسال آن به سمت هدر  OLTاز 

 جهت راهنمایی مجدد آن به سمت شبکه مناسب می باشد.

 ONTرا دریافت می کند، مانند بقیه  ONTتمام سیگنال های ارسال شده توسط هدر مرتبط با آن  ONTهر 
ها به  ONT، و می رسد به تمام TDMانتقال داده شده توسط پخش  OLTمشترک. اطالعات های طبقه 

وظیفه فیلتر کردن اطالعاتی را دارد که خودشان هدایت شده اند. )در یک بازه  ONTطور یکسان. با این حال 
 زمانی مشخص(

 را نشان می دهد. TDMشکل زیر عمکرد فرایند 

 

 PONر بستر نمای ارسال بسته ها ب -13 شکل

  اسپیلیتر فیبر نوری: اسپیلیتر تقسیم کننده توان پسیوی است که اجازه می دهد ارتباط بینOLT  وONT 
های مربوطه برقرار شود. نه تنها به مالتیپلکس یا دی مالتیپلکس سیگنال ها اختصاص داده شده بلکه 
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د با یک ورودی و خروجی های توان را ترکیب می کند. آنها دستگاه های توزیع نوری دو طرفه هستن
 متعدد:

 ( سیگنالی که از پورت ورودیdownlink وارد می شود، از )OLT   حرکت می کند و بین پورت های
 خروجی متعدد تقسیم می شود.

 ( سیگنال هایی که از خروجی هاuplink وارد می شوند، آنها از )ONT  می آیند و در ورودی ترکیب
 شده اند.

خارجی کار کنند و  powerم عناصر پسیو هستند به آنها این اجازه را می دهد که بدون این واقعیت که تما
هزینه های استقرار، اجرا و نگهداری را کاهش می دهند. آنها فقط تضعیف توان نوری را در سیگنال های 

 .ارتباطی که به صورت ذاتی در طبیعت وجود دارند معرفی می کنند

لیتر وجود دارد، که تمام آنها با تکنولوژی یکسان ساخته نشده اند. با این حال در اینجا انواع مختلفی اسپی
 نوع است: 2فاکتور های مشترکشان 

 ( 32<برای دستگاه هایی با تعداد خروجی های بیشتر outputs اسپیلیتر ها مبتنی بر تکنولوژی دو )
 ( می باشند .planarوجهی )

 برای دستگاه ها با تعداد خروجی های کمت( 32>ر outputs اسپیلیتر ها مبتنی بر ذوب کوپلر های )
bi-conical .استفاده شده می باشند 

 :نشان می دهدشکل زیر عملکرد اسپیلیتر را 

 

 مثالی از یک  طرح اسپلیتینگ-14 شکل
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 ارائه سرویس های جریان ضعیف بر بستر فیبر نوری
مان الزم است کابل کشی مربوط به همان برای داشتن هر یک از سرویس های جریان ضعیف در یک ساخت

سرویس انجام شود بطور مثال برای راه اندازی یک خط تلفن بایستی یک زوج سیم تا محل کاربر کشیده 
شود و به همین ترتیب سرویس های دیگر نیز مستلزم کابل های دیگر خواهند بود. این راه اجرا و پیاده 

اد، صرف هزینه ی گزاف بابت کابل کشی و طراحی رایزر و نیز سازی، با معایب زیادی نظیر کابل کشی زی
 مقاوم سازی رایزر از لحاظ عوامل محیطی مانند رطوبت ، امواج الکترومغناطیس و... همراه است.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و اضافه شدن سرویس های بسیار زیاد برای رفاه کاربران از سیستم های مبتنی 
شاخصه ی اصلی ده می شود که باعث کاهش  هزینه ی طراحی  و نگهداری می گردد.بر فیبر نوری استفا

شرکت فاطر رسانور ارائه ی تکنولوژی های مختلف و سروبس های جریان ضعیف بر بستر فیبر نوری می باشد 
و دوربین های  IPTVکه موجب یکپارچگی شبکه ی مخابراتی و کامپیوتری و سرویس های مورد نیاز نظیر 

 ر بسته می شود.مدا

این شرکت قادر به ارائه ی سرویس های اداری، ارتباطی و امنیتی مختلفی می باشد که در زیر به معرفی آنها 
 می پردازیم.

 

 تلفن 

به  مخابرات جهت ارائه خطوط تلفن به مشترکین از بستر فیبر نوری و یا زوج سیم مسی استفاه می نماید.
در انتقال خطوط تلفن، ما این رسانه ی پر قدرت را انتخاب و اقدام به دلیل مزیت های فراوان فیبر نوری 

استفاده از آن نموده ایم. فیبر نوری قادر به انتقال خطوط مختلف مخابراتی شامل خطوط تلفن ثابت ) 
برای  voip( می باشد. همچنین ارائه ی فناوری IP) Sip Trunkو خطوط  E1آنالوگ(، خطوط دیجیتال 

، اینترنت و اینترانت( امکان پذیر VPN ،MPLSو تصویر)تلفن تصویری( بر بستر های انتقال ) انتقال صوت 
 بوده و قابل ارائه می باشد.

 سرویس مخابراتی خطوط تلفن شهری می تواند بصورت های مختلف زیر باشند:

 رقمی)آنالوگ(: خطوط آنالوگ ، خطوط تلفن شهری مرسوم و سنتی است. 8تلفن 

خط تلفن معمولی  30تا  E1ی که در اروپا و ایران از طرف مخابرات ارائه می شود و هر خط : خطوطE1خط 
 رک فراهم می نماید.ترا برای مش
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می باشد که این تکنولوژی در  SIP Trunk: جدیدترین و بروزترین سرویس مخابراتی خط شهری  SIPخط 
بوده و از به روز ترین امکانات مخابراتی  حال حاضر در سطح جهان و همچنین کشور ایران در حال استفاده

الزم است با استفاه از سرویس های انتقال دیتا، این خطوط از مخابرت دریافت شوند.سرویس .به شمار میرود
 های انتقال دیتا شامل:

 MPLS یک بستر ارتباط خصوصی است که توسط مخابرات یا شرکت های خصوصی بر روی شبکه ملی :
د و کاربرمی تواند در هر نقطه توسط زوج سیم ، فیبر نوری و یا روش های دیگر به آن داده ایجاد می شو

 متصل شده و از خطوط تلفن و یا اینترنت در این بستر استفاده کند. 

VPN: VPN  یک شبکه خصوصی است که از یک شبکه عمومی مانند اینترنت برای برقراری یک ارتباط وکانال
 مختلف استفاده می کند.امن بین کاربران در نقاط 

Lease Line این خطوط، خطوط اجاره ی هستند که یک خط دائمی بین دو نقطه از سرویس های مخابراتی :
 ایجاد می کنند و فاقد بوق آزاد بوده و داده ها را با سرعت باال انتقال می دهد.

ن بسترها قابل ارائه می باشد عالوه بر دسترسی به خط تلفن سرویس های ارزش افزوده دیگری نیز بر روی ای
، خدمات فروشگاهی و... BMS، دوربین مدار بسته، کنترل WiFi، تلویزیون شهری، ATMسرویس هایی مثل 

. 

کارشناسان ما بر اساس نیاز پروژه و با استفاده از تجهیزات مناسب جهت مدیریت خطوط خارجی و داخلی، 
یم، مدیریتی و اینترنتی و بسیاری از تجهیزات ارتباطی مبدل های تلفن و انواع گوشی های رومیزی، بی س

 دیگر اقدام به راه اندازی خطوط تلفن می نمایند.

  سیستمIPTV 

، تلویزیون دیجیتالی و تعاملی است که از طریق اتصال اینترنت با سرعت باال )باند پهن( قادر  IPTVسیستم 
سیستمی برای توزیع  IPTV می باشد.  DVB-T/T2د به ارائه کانال های تلویزیونی و رادیویی با استاندار

کنندگان اصلی محتوای ویدئویی، جهت استفاده از اینترنت به عنوان یک پلت فرم برای توزیع خدماتشان 
می باشد. این سیستم استریم های ویدئو و رادیوئی زمینی و ماهواره ای را دریافت، پاالیش و به فرمت های 

 ه تبدیل می کند.انتقال داده در بستر شبک

کدگذاری شده اند و به طور معمول به منظور کنترل دسترسی به  IPدر این سرویس، کانال ها در فرمت 
( برای اتصال به تلویزیون مورد نیاز می باشد. decoderمحتوایی که در حال توزیع است، یک جعبه رسیور ) 
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و رادیوئی تمام واحد های آن برج قادر  با نصب یک آنتن در یک برج جهت دریافت استریم های ویدئویی
 استفاده نمایند. IPTVخواند بود از سیستم 

IPTV  به عنوان نسل بعدی توزیع رسانه می باشد که در نهایت پخش سنتی و تلویزیون کابلی با این سیستم
 جدید که مبتنی بر اینترنت است جایگزین می شود.

 به کاربر نهایی: IPTVمراحل کلیدی ارائه 

o ستیابی به برنامه: اکثر این محتوا توسط ماهواره دریافت می شود و نیاز به یک مرکز دheadend 
دارد. محتوای اضافی، وابسته به شبکه های محلی ممکن است در محیط خال با فرمت آنالوگ و 

که از طریق انتقال فیبر نوری از یک  SDIو  ASIدیجیتال یا محیط زمین به عنوان استریم های 
 تنده نزدیک فراهم شده است ،دریافت شود.فرس

o  رمز گذاری استریم ها: محتوای دیجیتال یا آنالوگ دریافت شده دوباره برای انتقالmulticast 
 رمزگذاری می شوند. این مرحله شامل رمز گذاری است که توسط برنامه مورد نیاز است.

o  شبکه توزیعIPTVبکه گسترده دارد، مانند نیاز به ارائه : شبکه توزیع به وضوح نیاز به چندین نوع ش
 QOSبه مشتریان. این شبکه نیاز به پهنای باند کافی با توانایی پیاده سازی  IPTVسرویس های 

دارد. این الزامات می تواند با ترکیب و تطابق بسیاری  IPTVبرای کاربران نهایی جهت ارائه محتوای 
 از فناوری های موجود به دست آید.

o ر: کاربر نهایی و مشتریان تلویزیونی، انتظار یک تجربه نمایشی کاربر پسند دارند، به طور میان افزا
 set topمعمول در قالب یک راهنمای برنامه الکتریکی. میان افزار این راهنما را به بینندگان از طریق 

box .ارائه می دهد 
o  دستگاه نمایشیIPTV به طور کلی یک :set top box  می شود، که در ظاهر تفاوت در نظر گرفته

 STBارائه شده توسط شرکت های تلویزیون کابلی برای سرویس های دیجیتالیشان و  STBزیادی با 
توسط میان  IPTV STBاستفاده شده در پکیج ماهواره خانگی که رسیور ماهواره می باشد ندارد. 

 افزار کار می کند.
ی نظیر تلویزیون شهری،پخش زنده، پخش درخواستی هدف از راه اندازی این سیستم ارائه سرویس های

برخی از سرویس  .موزیک و ویدئو، ضبط شاهد، سرویس های ارزش افزوده و...بصورت یکپارچه می باشد
 :IPTVهای قابل ارائه در 

 Video On Demand سرویس :IPTV  شامل ویدئو درخواستی می باشد که شبیه به تماشای ویدئو
CD/DVD یک پخش کننده  با استفاده ازVCD/DVD .استفاده از سرویس  استVOD  ،این سیستم
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این امکان را فراهم می کند تا ویدئو مورد تقاضای خود را تماشا کنید همچنین می توانید به تماشای 
دارای این مزیت می باشد که می  VODمحتوای تلویزیون دیجیتالی از طریق اینترنت بپردازید. اما 

 که برای شما راحت می باشد به ویدئو مورد تقاضای خود دسترسی داشته باشید.توانید در هرزمان 
 با استفاده از این سرویس این امکان فراهم شده تا محتوای زنده با استفاده پخش اینترنتی محتوای زنده :

قابل مشاهده باشند. همچنین این امکان وجود  RTSPو   RTMPاز مرورگر های وب و از طریق پروتکل 
رد تا تصاویر هم زمان از طریق دوربین ها ضبط و بر روی این سیستم پخش شود. دسترسی همزمان دا

کاربر می توانند همزمان به محتوای سرور  1000به این سرور این سیستم متفاوت بوده اما به طور کلی 
 دسترسی داشته باشند. 

 ( پخش زنده بر روی اینترنتOTT:)وی اینترنت یا با استفاده از سیستم پخش بر رOTT  زمینه پیاده ،
سازی دو راهکار مختلف فراهم شده است. این سیستم این امکان را میدهد تا عالوه بر پخش زنده 
شبکه های رادیویی و تلویزیونی بر روی اینترنت، همایش ها و مراسم های واحد صنعتی خود را برای 

 دسترسی و مشاهده زنده بر روی سایتتان قرار دهید.
 سی( ستم ضبط تلویزیونیtime shift:)  این سیستم قادر به ضبط برنامه های پخش شده از شبکه کابلی

 با امکان تعیین فرمت ذخیره سازی، تعیین زمان بندی ضبط و محل ذخیره سازی می باشد. Lanو 
 نمایشگر دیجیتال (Digital Signage) : سانی شیوه ای نوین جهت تبلیغات و اطالع رنمایشگر دیجیتال

دانشگاه ها، بیمارستان ها، شرکت ها و نهاد های می باشد که امروزه در بسیاری از شهرک های صنعتی، 
استفاده می شود. این سیستم با استفاده از نرم افزار و سخت افزار های خود  ... دولتی و خصوصی و

 متون، تصاویر، فیلم و انیمیشن و ... را به نمایش می گذارد. 
با امکان زمان بندی و مدیریت از راه دور می باشد و از نمونه محتوای نمایش گذاشته شده  نمایش محتوا

توسط این سیستم می توان به اخبار، وضعیت آب و هوا، تبلیغات، لوگو، تاریخ و ساعت، اوقات شرعی، پخش 
 زنده و... اشاره نمود.

 شبکه 

توسط مهندسین مجرب اجرا می شود که  Activeو  Passiveراه اندازی شبکه ی اینترنتی در دو حوزه ی 
شامل طراحی الیه ورودی فیبر، الیه  Passiveبخش . نیازمند بررسی پروژه و طراحی و اجرای آن می باشد

طراحی توپولوژی شبکه،  Activeها می باشد و در بخش  End userو الیه  redundancyبک بن فیبر، الیه 
ها، تعریف استفاده از اینترنت و ترافیک آن، شبکه اتوماسیون سایت، میزان دسترسی  IP planطراحی 
و راهکار های امنیتی نظیر فایروال صورت   Vlaning، سوئیچینگ، روتینگ، اکانتینگ، Redundancyداخلی، 
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می گیرد.مهمترین بخش در طراحی یک شبکه، طراحی و اجرای دیتا سنتر به عنوان مرکز نگهداری و مدیریت 
که خود بسیار پیچیده بوده و نیازمند مطالعه و بررسی پروژه و در نهایت اجرای آن می  شبکه می باشد

نیز از مباحث مهم شبکه است که جهت نظارت بر کارایی صحیح شبکه ،   NMSباشد.مانیتورینک شبکه یا
تما به عیب یابی و رفع خطای احتمالی و حتی تنظیمات ابتدایی به آن نیاز ضروری خواهیم داشت و باید ح

آن به جزء جدایی ناپذیر شبکه نگریست.استفاده از فیبر نوری در پیاده سازی شبکه توان عملیاتی شبکه را باال 
 برده و باعث افزایش ظرفیت شبکه و سرعت انتقال اطالعات می شود.

  دوربین مدار بستهCCTV 

گاهی صدای تصاویر مانیتور شده،  از یک یا چندین دوربین برای انتقال تصویر و CCTVدوربین مدار بسته یا 
مانیتور های نصب شده و ضبط کننده های تصاویر استفاده می کند.اکثر دوربین های مداربسته که امروزه 

در اکثر بانکها،  CCTVاستفاده می شوند معموال برای نظارت و اهداف امنیتی هستند. امروزه سیستم های 
و فروشگاه های بزرگ دیده می شوند. درواقع سیستم های شهرک های مسکونی و صنعتی، مرکز خرید ها 

CCTV  بسیار مقرون به صرفه شده اند و بیشتر فروشگاه های کوچک هم از آنها برای اهداف امنیتی استفاده
می کنند.این دوربین ها در انواع مختلفی موجود می باشند. آنها می توانند با توجه به انواع تصاویری که می 

ر فریم هایی که در هر دقیقه می گیرند و روش های اتصال به دستگاه مانیتور یا ضبط کننده دسته گیرند، مقدا
 بندی شوند.

همچنین دوربین های مدار بسته به دو صورت آنالوگ و تحت شبکه ارائه می شوند. اغلب سازمان ها در حال 
ت استفاده می کنند. دوربین های مدار با امکان اتصال به اینترن IPحاضر از شبکه های کامپیوتری مبتنی بر 

بسته به سادگی می توانند به این شبکه ها اضافه شوند و قابلیت این شبکه ها با شامل شدن امکان ضبط 
تصاویر گسترش می یابد.عالوه بر این نظارت و مانیتورینگ نیز به راحتی بر روی تصاویر ضبط شده توسط 

ت پذیرد.نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته در بستر فیبر نوری دوربین ها می تواند بصورت همزمان صور
 این امکان را فراهم می کند تا بتوان تا مسافت های بیشتر از این سرویس استفاده نمود.

 کاربرد های دوربین مدار بسته 

 نظارت و کنترل انبار، پارکینگ، آسانسور و سایر محوطه های شهرک 
 مراکز اداری و صنعتی نظارت بر محیط و کارکنان در 
  نظارت بر معابر و کنترل ترافیک 
 کنترل تردد های مجاز در خیابان ها با استفاده از دوربین های پالک خوان 
 نصب در فروشگاه ها و بانکها به دالیل امنیتی 
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 صوت 

ال امروزه امکان انتق از سرویس های قابل ارائه بر روی بستر فیبر نوری می باشد. pagingپخش صوت و 
صدا در بستر فیبرنوری به بلندگو های موجود در محیط های مختلف با کیفیت عالی مهیا می باشد . جهت 
انتقال صوت و پیجینگ کافی است بین بلندگو های محیطی تا آمپلی فایر ها فیبر کشیده شود و سپس بین 

 اشد را قراردهیم.می ب RS485آمپلی فایر و بلندگو ها، مبدل فیبرنوری به صوت که دارای پورت 

 (مدیریت هوشمند ساختمان و مشاعاتBMS & Smart Home)  

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان و مشاعات به سیستمی اطالق می شود که توسط آن کلیه ی سیستم 
های الکتریکی، مکانیکی و حفاظتی ساختمان بصورت مرکزی مدیریت میشود.این سیستم متشکل از سخت 

ارهایی است که با نصب در ساختمان قادر به مانیتورینگ و کنترل یکپارچه سیستم های افزار ها و نرم افز
و آنچه  BMSمختلف می باشد.آنچه که به کنترل فضاهای مشاع ساختمان مربوط می شود زیر مجموعه ی 

 قرار می گیرد. Smart Homeکه به مدیریت و کنترل داخل واحد مربوط می شود زیر مجموعه 

 :Smart Homeل کنترل توسط تجهیزات قاب

 کنترل دمای محیط 
  کنترل سیستم های روشنایی 
 کنترل نور طبیعی با باز و بسته کردن پرده 
 کنترل سیستم های صوتی و تصویری 
  کنترل سیستم های امنیتی و حفاظتی 
 کنترل تردد به داخل واحد 
  دسترسی و کنترل از راه دور 

 :BMSتجهیزات قابل کنترل توسط 

 یستم های گرمایشی و سرمایشیکنترل س 
 تهویه مطبوع 
 ...سیستم روشنائی محوطه، البی و 
 برق اضطراری ساختمان 
 آسانسورها و پله برقی 
 دوربین های مدار بسته 



     
 

50 
 

 GPONزیر ساخت فیبر نوری و تکنولوژی        

 انبوه سازان هشتم

 آبیاری فضای سبز 

با هدف کاهش هزینه ها و ایجاد آسایش بیشتر برای ساکنین در حال گسترش و  BMSامروزه استفاده از  
بر روی فیبر نوری قادر خواهیم بود این سیستم را با تمام قابلیت  BMS اجرای سیستم باتوسعه می باشد. 

استفاده از این سیستم دارای .متر با تضمین امنیت ایجاد نمائیم 100های آن در مسافت های بیش از 
 مزایای بسیاری می باشد که در ادامه به آنها اشاره می نماییم:

 ورت خودکارنظارت و کنترل مصرف انرژی به ص 
 کاهش هزینه نگهداری و عملیات ساختمان 
 افزایش ارزش امالک 
 نظارت آسان بر عملیات ساختمانی 
 بهبود بهره وری کارکنان 
 سیاست پایداری محیط زیست 

 سامانه هوشمند پارکینگ 
واند یا شناسه به خورو می ت Tagو با الصاق  (RFID)پارکینگ از طریق فرکانس های رادیویی  هوشمند سامانه

در این سیستم هوشمند، آنتن  بدون نیاز به نیروی انسانی ورود و خروج پارکینگ را مدیریت و کنترل نماید.
هایی در محل ورود و خروج پارکینگ نصب شده و با استفاده از تگ الصاقی، خودرو را شناسایی کرده و گیت 

با استفاده از این سیستم تردد خودروها  های ورودی و خروجی را تنها برای خودرو های مجاز باز می نماید.
در پارکینگ های عمومی و خصوصی، شرکت ها و سازمان ها، عوارضی و... بخوبی کنترل شده و می توان از 

 های روش ترین جدید هوشمند سازی پارکینگ از بهترین وعبور و مرور کلیه ی خودروها گزارش تهیه نمود.
 در بسیاری از پارکینگها پیاده سازی می شود.شده و امروزه  محسوب پارکینگ کنترل

سیستم هوشمند پارکینگ دارای نرم افزار پردازشگراست که کاربری آسانی داشته و امنیت آن بخوبی تامین 
شده است. این نرم افزار اطالعات را با سرعت بسیار باال پردازش کرده وقادر است بر مبنای اطالعات ثبت 

 ورود و خروج خودروها و فضای خالی پارکینگ ارائه دهد.شده، گزارش های جامعی از 
 مزیت های پارکینگ هوشمند

 شناسایی خودرو های مجاز و ارائه مجوز ورود به آنها 
 هوشمند ورودی و خروجی پارکینگ کنترل 
 غیرمجاز خودروهای خروج و ورود از جلوگیری 
 امکان ثبت و گزارشگیری از ترددها 
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 الی پارکینگامکان گزارشگیری ار فضای خ 
 Hyper Market Applications  :  

این برنامه ها ، برنامه هایی هستند که به وسیله آن مشتریان قادر خواهند بود نیارمندی هایشان را به صورت 
 آنالین و توسط نرم افزارهای مربوطه از مارکت های تحت قرارداد سفارش دهند . 

 MPLS Bank : 
عبارت است از شبکه های  MPLSی بانک را در بر می گیرد . سرویس ها  ATMاین شبکه ، شبکه داخلی 

مجازی  خصوصی برای مشترکانی مانند بانک ها صندوق های اعتباری ، سازمان ها و ارگان های دولتی و 
با این سرویس مشترک می تواند با استفاده از شبکه دیتای کشور بین نقاط یک شبکه  شرکت های بزرگ.
ختصاصی ایجاد کند که غیر از کاربر آن شرکت یا سازمان هیچ کاربر دیگری نمی تواند به ارتباط مجازی و ا

 این شبکه دسترسی داشته باشد.
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 با سایر سیستم ها PONتوجیه فنی؛ مقایسه سیستم 

 با سیستم سنتی کابل مسی PONمقایسه سیستم  .1
به دلیل ساختار خود، با کاهش و حذف بسیاری از هزینه های ضروری سیستم های سنتی  PONسیستم 

 داشته باشد. FTTHکابل مسی که در زیر به آنها اشاره می نماییم، توانسته جایگاه ویژه ای در راهکار 

انتقال در سیستم های سنتی که مبتنی بر سیم مسی بودند، حداکثر سرعت سرعت انتقال باالی اطالعات: 
 PONمبتنی بر  در صورتی که سیستم های می باشد. mbps 1000اطالعات با استفاده از تجهیزات جدید 

 دارای سرعت انتقال بسیار باالتری می باشند.

کیلومتر  60قادر به پشتیبانی از مسافت بسیار بیشتری ) حداکثر  PONسیستم پشتیبانی از مسافت بیشتر: 
می باشد. همچنین این سیستم این امکان را فراهم می کند که فاصله دیتاسنتر  ( نسبت به سیستم های سنتی
 تا کاربران نهایی بیشتر باشد.

به دلیل ارائه تمام سرویس ها بر روی یک کابل فیبر نوری، کابل کشی کابل کشی و نصب و راه اندازی آسان: 
جرا می شود. همچنین استفاده کمتر از کلیه سرویس ها کاهش یافته و به همین دلیل در زمان کوتاه تری ا

تجهیزات اکتیو باعث شده تا تنظیمات کاهش یافته و تجهیزات پسیو مدرن در کوتاهترین زمان بدون نیاز 
 به پاور ، ارت، ایزوله و آب بندی نصب شوند.

طبیعت تهیه و  به دلیل فراوانی مواد اولیه فیبر نوری دربهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های  فیبر نوری: 
تولید آن بسیار مقرون به صرفه تر از کابل های مسی می باشد. همچنین ظرفیت انتقال فیبر نوری با ظرفیت 

فیبر نوری که اندازه آن از یک تار موی انسان   Coreکابل مسی قابل قیاس نیست . به طور مثال، بر روی یک 
ند های مختلف دیتا و تصویر را انتقال داد. یکی از خط تلفن و پهنای با 1980نیز باریک تر است می توان 

برترین قابلیت های فیبر نوری، همانگونه که از نامش پیداست این است که جهت  انتقال اطالعات از نور 
استفاده می شود. لذا به همین دلیل رطوبت و میدان مغناطیسی بر روی آن تاثیرگذار نمی باشد و به این 

مقاومت فیبر نوری نسبت  ار کابل های فشار قوی برق از آن به راحتی استفاده نمود  .ترتیب می تواند در کن
 به کابل مسی باالتر می باشد. این کابل نسبت به ضربه و فشار مقاوم تر است

ساختار فیبر نوری به گونه ای می باشد که دسترسی به اطالعات عبوری از آن غیر ممکن است. در امنیت باال: 
به دلیل استفاده از فیبر نوری به عنوان بستر ارتباطی دارای امنیت باالیی می باشد و  PONم نتیجه سیست

 غیر قابل شنود است.
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به دلیل استفاده از تجهیزات پسیو از ابتدا تا انتهای ساختار خود  PONسیستم پشتیبانی و نگهداری آسان: 
ت تا امر پشتیبانی و نگهداری بسیار سهل وآسان و استفاده  بسیار کمتر از تجهیزات اکتیو، باعث گردیده اس

 گردد.

ممکن می باشد اما فیبر نوری ظرفیت ارتقا ی سنتی دشوار و در برخی موارد ناارتقاء سیستم هاقابلیت ارتقاء: 
در آن نامحدود است . این امکان موجب شده تا این سیستم با پیشرفت فناوری و با گذشت زمان همچنان 

 .قابل ارتقا باشد

می تواند به صورتی اجرا شود که در تمام سطوح  PONسیستم در این بستر:  redundancyامکان اجرای  
در نظر گرفته شود. بدین شکل که از دو بستر فیبر نوری قابل اجراست  . یک مسیر،  redundancyآن 

ی شود و مسیر دیگر بوده و از دیتا سنتر تا واحد کشیده م Point to pointاست که   Mainمسیراصلی یا 
 اجرا می شود .   point to multipointکه مسیر افزونه است به صورت 

 AONو  PONمقایسه تکنولوژی  سیستم  .2
می توانند برای اجرای  AONو  PON: با توجه به این دو شکل PONو  AONتوپولوژی شبکه با استفاده از 

ی این امکان را دارند تا فیبر نوری را تا مشترک تمام توپولوژی های شبکه استفاده شوند. هر دو تکنولوژ 
این کار می تواند مستقیما  PONنهایی برسانند و می توانند در آخرین مایل به سیم مسی متصل شوند. در 

ها امکان یکپارچه شدن برای فراهم  DSLAMها و  ONUاز نود دسترسی.  AONاجرا شود و در  OLTاز 
 جهت اینترنت پر سرعت را دارند. DSLرای تلفن و انواع مختلف بISDN یا   POTSکردن رابط های 

 
 

 

با وجود جنبه های آشکاری که این دو تکنولوژی در آن مشابه هستند تغییرات ذاتی در این سیستم ها وجود 
 دارد که عملیات، هزینه و ارزش هایی که موجب تفاوت آنها می شود را تحت تاثیر قرار می دهد. 
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 پهنای باند 

مقدار اختصاص داده شده به مشترکین با توجه به نوع اینترفیس یا شکل  AONدر  ختصاص پهنای باند:ا-
در        GPONترافیک در نود دسترسی سازمان می شود و بنابراین در بازه کیلوبیت قابل تنظیم است.اینترفیس 

OLT   2.5/1.25امروزه Gbps (down/ up) ضریب اسپیلیتر تعیین  است و پهنای باند هر مشترک توسط
را  time slotبسته بندی چندین  PON(. با این حال سیستم های جدید 1:64یا  1:32می شود )معموال 

 را ارائه می دهند. PONفراهم می کنند و در نتیجه افزایش پهنای باند در هر نقطه انتهایی 

ختصاص داده می شود و پهنای به هر مشترک یک کابل مجزا ا AONدر  حداکثر پهنای باند هر مشترک:-
بستگی به تعداد  PONاست. پهنای باند مشترک در  Gbps 1تا  AON 100Mbpsباند هر مشترک در 

می باشد بسته به نوع اسپیلیتر  PON 2.5 Gbpsدر  downlinkمشترکین دارد. از آنجا که حداکثر میزان 
 10GPONاز قبیل  PONاز سیستم های جدید  می شود.با استفاده Mbps 78پهنای باند هر کاربر  1:32مثال 

امکان ارائه پهنای باند بیشتر امکان پذیر می باشد و این سیستم به خوبی پاسخ گوی پهنای باند مورد نیاز 
 مشترکین می باشد.

یک ساختار ماژوالر وجود دارد که رابط  AONموجود در  active access nodeدر  افزایش پهنای باند:-
بسته به تکنولوژی  PONمی توانند برای شامل شدن پهنای باند بیشتر ارتقا پیدا کنند.در های مشترکان 

را در یک دسته قرار داد و در  time slotسیستم ها، می تواند در آینده این امکان فراهم شود تا چندین 
اند منحصر به فرد ، برای افزایش پهنای بPONنتیجه با هزینه ای برابر حداکثر تعداد مشترکین در هر شاخه 

 .Gbps (down/ up) 2.5/1.25مطلق است. برای مثال  OLTدر  PONاجرا شود. پهنای باند  n+1با فاکتور 

 امنیت و کیفیت سرویس 

در نود دسترسی فعال،  AONدر : نند پشتیبانی از سرور در طول شب(افزایش موقت در پهنای باند )ما-
با  PONتنظیم کند و در طول عملیات تغییر دهد. اما در  NMSکنترل  ترافیک می تواند پهنای باند را از مرکز

ثابت به هر مشترک اختصاص داده شده و سیگنال ها بایک اسپیلیتر  time slotیک  TDMتوجه به روش 
دیگر انجام می  time slotپسیو غیر قابل مدیریت تفکیک می شوند. اختصاص پهنای باند بیشتر توسط 

 شود.

گفته می شود که با توجه به این مطلب که هر مشترک با  AONدر  :ی باند برای هر مشترکحداکثر پهنا-
گیگا بیت  1مگا بیت در ثانیه تا  100فیبر نوری مزتبط با خود متصل شده است ، پهنای باند می تواند بین 

 upدر   TDMیوه ارسال و با استفاده از ش  PONبر ثانیه برقرار شود . در حالیکه با توجه به استاندارد های  
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link  ظرفیت دسترسی برابر با ظرفیت پورت هایOLT  گیگا بیت  2.5) یعنی در حال حاضر چیزی در حدود
 بر ثانیه( است. 

 IPدر این مورد هردو در یک سطح می باشند و مکانیزم استاندارد در سطح اترنت/ :اولویت سرویس ها-
 می تواند استفاده شود.

-Delay ،jitter درهردو به طراحی شبکه اصلی بستگی دارد. :اثرات دیگر کیفیت و 

تعداد مشترک با دسترسی اکتیو از تعداد   AONدر طراحی  : Access Nodeتاثیر اشتباهات در -
اینترفیس نوری استفاده می کنندو خرابی یا اشتباه در گره اکتیو منجر به قطع دسترسی کلیه آن کاربران می 

مقاومت شبکه را در برابر خرابی    PONبا قراردادن پشتیبان برای کلیه تجهیزات   GPONشود . ما در شبکه 
 افزایش داده و امنیت شبکه را افزایش داده ایم .  Access Nodeهای 

اگر در این حالت  :(Edge switchو  ANیا  OLTقابلیت اطمینان خط مشترک ) بین اسپیلیتر پسیو و -
قطع شود فقط یک فیبر نوری  PONفیبر نوری باید تعمیر شود. اما اگر اتصال قطع شود صد ها  AONاتصال 

 OLTباید تعمیر شود. در حقیقت کابل ها خیلی بیشتر از چیزی که تصور می شود قطع می شوند. کابل بین 
 و اسپیلیتر یک کابل باریک است که در مدت زمان کوتاهی تعمیر می شود.

 انعطاف پذیری و دامنه استفاده 

الزامات مورد نیاز برای فعال کردن شبکه  :مناسب برای اتصال به اماکن مسکونی)حوزه تکنولوژی سبز(-
زیر ساخت فیبر نوری ساده تر است و الزامات مورد نیاز برای اسپیلیترهای  PONهای اکتیو زیاد می باشد. در 

دون مشکل با سرما و گرما(. به دلیل پسیو در کابینت های بیرونی خیلی کم می باشد. ) بدون نیاز به برق و ب
 می تواند سریعتر و ارزانتر برپا شود .   PONنیازمندی های پایین تر یک شبکه 

هر دو می توانند در  AONو  PONاز نظر فنی  :مناسب برای ارائه تلفن و اینترنت پرسرعت در یک زمان -
 این مورد بدون مشکل استفاده شوند.

و همچنین  AONاین مورد هم، در  :و اینترنت پرسرعت و تلویزیون در یک زمان مناسب برای ارائه تلفن -
امکان پذیر است. هر دوی این سیستم ها اماکن ارائه  PONبا توجه به پیشرفت انواع سیستم  PONدر 

HDTV  را فراهم می نمایند. اگر ما در نظر بگیریم که استانداردHDTV  د فرمت استاندارد در آینده خواهد بو
این ویژگی را دارد که برخی سیستم ها می توانند سیگنال های   PON)به دلیل سطح باالی رزرو پهنای باند ( 

( را انتقال دهند ، به این ترتیب اجرای یک شبکه نوری یک سرمایه CATVآنالوگ تلویزیون )مشابه شبکه 
 گذاری بلند مدت خواهد بود .
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 AONو   GPONمقایسه تکنولوژی 
 GPONسیستم  AONسیستم  هاویژگی 

 پهنای باند

 اختصاص پهنای باند
بسته به نوع اینترفیس یا 

 شکل ترافیک
2.5/1.25 Gbps 

(down/ up) 

 1Gbpsتا  100Mbps حداکثر پهنای باند هر مشترک
از  PONبا استفاده از سیستم های جدید 

امکان ارائه پهنای باند بیشتر  10GPONقبیل 
 .امکان پذیر می باشد

 امنیت و کیفیت سرویس
افزایش موقت در پهنای باند )مانند 

 پشتیبانی از سرور در طول شب(
 NMSتنظیم از مرکز کنترل 

 timeاختصاص پهنای باند بیشتر توسط 
slot 

 اولویت سرویس ها
مکانیزم استاندارد در سطح 

 IPاترنت/
 IPمکانیزم استاندارد در سطح اترنت/

Delay ،jitter یگر کیفیتو اثرات د 
 

 بسته به طراحی شبکه بسته به طراحی شبکه

 Access Nodeتاثیر اشتباهات در 
 

خرابی یا اشتباه در گره اکتیو 
منجر به قطع دسترسی کلیه 

 آن کاربران می شود

با قراردادن پشتیبان برای   GPON  در شبکه
مقاومت شبکه در برابر    PONکلیه تجهیزات 

فزایش می ا  Access Nodeخرابی های 
 .یابد

قابلیت اطمینان خط مشترک ) بین 
و  ANیا  OLTاسپیلیتر پسیو و 

Edge switch) 

قطع شود  AONاگر اتصال 
صد ها فیبر نوری باید تعمیر 

 شود

قطع شود فقط یک فیبر  PONاگر اتصال 
 نوری باید تعمیر شود

 انعطاف پذیری و دامنه ی استفاده
مناسب برای اتصال به اماکن 

 ونی)حوزه تکنولوژی سبز(مسک
تجهیزات زیاد برای برقراری 
 بستر و پیچیدگی زیرساخت 

 الزامات بستر فیبر نوری و اسپلیتر ساده است  

سطح مناسب برای ارائه تلفن و 
 اینترنت پرسرعت در یک زمان

 امکان پذیر است  امکان پذیر است 

سطح مناسب برای ارائه تلفن و 
ون در یک اینترنت پرسرعت و تلویزی

 زمان
 

 
 امکان پذیر است 

 
 امکان پذیر است 

 GPONو  AON مقایسه فنی  -2 جدول
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 با سایر سیستم ها PONاقتصادی؛ مقایسه سیستم  توجیه

 سنتی های سیستم با  PON سیستممقایسه ی  .1
ه ای بر می آید، هزینه هایی در با توجه به مقایسه ارائه شده در بخش قبل، همانطور که از جدول مقایس

این هزینه ها به کل از لیست موارد مورد نیاز پروژه  PONطراحی  سیستم  سنتی  وجود دارد که با ظهور 
 در جداول زیر مقایسه ی روند اجرایی و هزینه های هر دو سیستم آورده شده است:حذف خواهد شدند. 

  GPON سیستم سنتی و سیستم یمقایسه روند اجرای
 GPON سیستم سیستم سنتی مراحل

 طراحی فاز
طراحی فضای رایزر فشار ضعیف در همه 

 طبقات 
 

 حذف شده است دارد

 حذف شده است دارد طراحی ارت گذاری برای رایزر فشار ضعیف
 حذف شده است دارد طراحی دود بند برای رایزر فشار ضعیف

 حذف شده است دارد طراحی سینه گذاری در طبقات

 حذف شده است دارد احی رک ها در طبقاتطر

طراحی دریچه بازدید، باکس و ترمینال 
 های هر طبقه

 حذف شده است دارد

طراحی درب ورودی رایزر فشار ضعیف در 
 هر طبقه

 حذف شده است دارد

طراحی رایزر دیاگرام کابل های سرویس ها  
شامل رایزر دیاگرام سرویس های تلفن ، 

، ، دوربینبازکنب شبکه درتلویزیون ، 
، BMSپیج و صوت ،   ،پارکینگ هوشمند

ATM   ،Access control  ، Smart 
home ،Digital signage   ،CCTV 

Monitoring  

 دارد

حذف شده است )یک کابل فیبر جایگزین 
کلیه کابلها گردیده و در بخش کوچکی از 
رایزر برق ساختمان قرار می گیرد و دیگر 

یجاد رایزر  جداگانه نیازی به طراحی و ا
  نیست (

 فاز اجرا
 حذف شده است دارد اجرای ابنیه رایزر فشار ضعیف

 حذف شده است دارد اجرای نبشی کشی و آهن کشی
 حذف شده است دارد اجرای لدر گذاری

 حذف شده است دارد اجرای سینی گذاری داخل رایزر ضعیف
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 حذف شده است دارد ساخت پایه دودبند
بندی کابل های هر سرویس به اجرای سر

 صورت جداگانه
 حذف شده است دارد

 حذف شده است دارد ارت گذاری برای رایزر فشار ضعیف
 حذف شده است دارد ایزوله کردن رایزر فشار ضعیف هر طبقه
اجرا و ساخت درب یا دریچه رایزر فشار 

 ضعیف برای هر طبقه
 حذف شده است دارد

جهت رایزر دریافت تاییدیه آتشنشانی 
 جریان ضعیف 

 حذف شده است دارد

ساخت  باکس ها و ترمینال ها در هر 
 طبقه

 حذف شده است  دارد

کابل کشی برای هر سرویس به صورت 
 مجزا توسط پیمانکار مربوطه 

 حذف شده است  دارد

اجرای بستر انتقال سرویس ها )تلفن ، 
 اینترنت ، دوربین ، در باز کن و...(

 دارد
فیبر   coreویس ها بر روی یک کلیه سر

 .منتقل می شود
 GPON سیستم و سنتی سیستم اجرایی روند مقایسه -3جدول 

  GPON اجرای سیستم سنتی و سیستم هزینه هایمقایسه 
 GPON سیستم سیستم سنتی مراحل

 اجرا فاز
 حذف شده است دارد ضعیف جریانهزینه ساخت رایزر 

 حذف شده است دارد شیهزینه اجرای نبشی کشی و آهن ک
 حذف شده است دارد هزینه اجرای لدر گذاری

 حذف شده است دارد هزینه اجرای سینی گذاری داخل رایزر 
 حذف شده است دارد هزینه ساخت پایه دودبند

 حذف شده است دارد هزینه ارت گذاری برای رایزر 
هزینه ایزوله کردن رایزر فشار ضعیف هر 

 طبقه
 استحذف شده  دارد

هزینه اجرا و ساخت درب یا دریچه برای هر 
 طبقه

 حذف شده است دارد

متناسب هزینه خرید فریم و دستمزد اجرای 
 با فضای رایزر

 حذف شده است دارد
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هزینه  /هزینه حقوق و دستمزد به کارپرداز 
خرید کابل های مختلف )تلفن، دوربین، 

شبکه، اعالم حریق و  ، IPTV ،BMSصوت، 
همچنین هزینه  /ن تصویری ( درب بازک

 نگهداری در انبار

 حذف شده است دارد

در هر  ی متعددهزینه باکس ها و ترمینال ها
طبقه که این هزینه تنها به هزینه گذاشتن 
یک باکس و آداپتور کوچک در طبقات به 

عنوان درگاه ورودی یک کابل فیبر به هر 
 طبقه خالصه می شود .

 حذف شده است  دارد

ی اجرای کابل کشی المان های فوق  هزینه
تنها هزینه کشیدن   PONکه در تکنولوژی 

یک کابل فیبر نوری به داخل طبقات و واحد 
 ها وجود خواهد داشت

 حذف شده است  دارد

هزینه اجرای بستر انتقال سرویس ها )تلفن 
 باز کن و...(ب ، اینترنت ، دوربین ، در

 حذف شده است دارد

آنتن  –های جداگانه )تلفن هزینه خرید پریز
شبکه و   –درب باز کن تصویری  –مرکزی 

 اینترنت (
 حذف شده است دارد

هزینه های جانبی باال اعم از سربندی در 
 ترمینال ها و وال باکس های مختلف

 حذف شده است دارد

نیاز به نقشه و  /هزینه نگهداری باال 
 داکیومنت

 حذف شده است دارد

 

 GPON سیستم و سنتی سیستم یاجرا هزینه های مقایسه -4جدول 

 

 PONو   AONاقتصادی   توجیه .2
با توجه به ساختار دو شبکه فیبر نوری و کابل مسی و با مقایسه ی این دو مشخص می شود که شبکه فیبر 

( و Active Optical Network) AONنوری بسیار مقرون به صرفه می باشد. همچنین در میان دو شبکه 
PON (Passive Optical Network ) که امکان راه اندازیFTTH  را فراهم می کنند، شبکهPON  بسیار کم

 از جنبه اقتصادی می پردازیم. PONدر ادامه به بیان برتری های سیستم  هزینه تر می باشد.
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 ( مقایسه هزینه های سرمایه گذاریCAPEX) 

نیاز به تجهیزات اکتیو از قبیل  AONشبکه های در تکمیل ساختار هزینه توپولوژی شبکه ) اجزای اکتیو(:-
نیاز به استفاده از تجهیزات اکتیو متعدد وجود ندارد. این  PONدر سیستم  سوئیچ ها و روتر ها می باشد.

سیستم کامال پسیو بوده و فقط از یک کابل فیبر نوری و تعداد محدودی تجهیزات پسیو استفاده می شود. 
دارد، درصورتی که مسیر فیبر نوری  ANنکه هر مشترک پورت لیزر جداگانه در به دلیل ای AONهمچنین در 

 بین چندین مشترک تقسیم شده باشد، تجهیزات اکتیو اضافی مورد نیاز است.
می تواند توسط چندین مشترک به اشتراک گذاشته شود. در این حالت که  OLTتنها یک پورت در  PONدر 

ترک به اشتراک گذاشته شود، تنها می توان از یک اسپیلیتر پسیو ساده یک فیبر نوری باید بین چندین مش
 سرمایه گذاری برای تهیه اجزای اکتیو متعدد حذف شده است. PONاستفاده کرد. درنتیجه در 

 

 
 

 
استفاده از رایزر ها و لوله گذاری در آنها  AONدر سیستم  :(پسیو اجزای و ساختار)  شبکه تکنولوژی هزینه-

وله کردن کابل های مسی و جلوگیری از ایجاد نویز بیش از حد ضروری است. در صورتی که سیستم جهت ایز
PON  به دلیل استفاده از فیبر نوری که از ویژگی های آن تاثیر نگرفتن از میدان مغناطیسی می باشد، نیازی

اسپیلیتر پسیو استفاده می شود، به دلیل اینکه از  PONبه استفاده از رایزر و ایزوله سازی ندارند. همچنین در 
به دلیل تعداد زیاد اینترفیس های  AONمشترک به اشتراک گذاشته شده است.در  nبین  OLTیک لیزر در 
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نیاز دارد  AN، و به دلیل اینکه هر مشترک به یک پورت لیزر اختصاصی در access nodeمشترکین نوری در 
 این هزینه بیشتر است.

 یاتیعمل های هزینه مقایسه (OPEX) 

در سیستم های سنتی به دلیل نیاز به تجهیزات اکتیو متعدد  ها: سیستم تکنولوژی برای نیاز مورد فضای-
تجهیزات  PONاز قبیل سوئیچ ها و روتر ها فضای مورد نیاز برای نگهداری این تجهیزات بیشتر می باشد. در 

  در رک استفاده می شود. splitter و OLTاکتیو حذف شده و فقط از تعدادی تجهیزات پسیو شامل 
 کابل یک PON در. است DSLAM بزرگی به نیاز مورد فضای active AN پورت چگالی دلیل به AON در

 یک در تواند می مشترک 8000 از بیش و گیرد می کمتری جای که شود استفاده مشترک 64 برای تواند می
 .گیرد جای رک

 

 
 

سیستم سنتی کابل مسی برای راه اندازی سرویس های مختلف نیاز به  در فضای مورد نیاز برای کابل:-
تلفن، دوربین، شبکه، امکان ارسال تمام سرویس ها از قبیل  PONکابل کشی های مجزا می باشد. اما در 

 در طول تنها یک کابل فیبر نوری موجب کاهش کابل کشی ها و اشغال فضای کمتر می شود.BMS صوت و 
یک کابل فیبر نوری می تواند  PONترک یک کابل فیبر نوری وجود دارد. در صورتی که در برای هر مش ANدر

 مشترک را تغذیه کند. 64حداکثر 
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در شبکه های سنتی کابل مسی به دلیل تعداد باالی تجهیزات اکتیو مصرف برق زیاد می  مصرف انرژی:-
این مقدار به  PONانرژی زیاد است. در به دلیل تعداد باالی لیزر های اینترفیس مصرف  AONباشد و در 
 پسیو کم می باشد. splittingدلیل وجود 

هزینه نصب و راه اندازی به دلیل تسهیل و تسریع روند انجام کار به  PONدر سیستم  سطح نگهداری:-
ی به دلیل استفاده از تجهیزات پسیو از ابتدا تا انتها PONدلیل کاهش کابل کشی کاهش یافته است.سیستم 

 ساختار خود و عدم نیاز به تنظیمات تجهیزات اکتیو، نیازی به پشتیبانی جهت تعمیر و نگهداری ندارد.
اسپیلیتر پسیو نیاز به هیچ نگهداری و منبع تغذیه اضافی ندارد و عملکرد نادرست در آن به  PONدر واقع در 

برای تامین الکتریسیته ضروری نیاز نود های دسترسی به منبع تغذیه اضافی  AONدر  .ندرت اتفاق می افتد
 دارند.

 AON و  GPON تکنولوژی مقایسه
 GPON سیستم سیستم سنتی ویژگی ها

 توجیه اقتصادی
 (CAPEX) گذاری سرمایه های هزینه مقایسه

 هزینه توپولوژی شبکه
 ) اجزای اکتیو( 

 

 AONدر  NMSتنظیم از مرکز کنترل 
لیزر به دلیل اینکه هر مشترک پورت 

دارد، درصورتی که  AONجداگانه در 
مسیر فیبر نوری بین چندین مشترک 

تقسیم شده باشد، تجهیزات اکتیو 
 اضافی مورد نیاز است.

 

نیاز به استفاده از  PONدر سیستم 
تجهیزات اکتیو متعدد وجود ندارد. این 
سیستم کامال پسیو بوده و فقط از یک 

کابل فیبر نوری و تعداد محدودی 
 سیو استفاده می شود.تجهیزات پ

 

هزینه تکنولوژی شبکه 
 )ساختار و اجزای پسیو(

به دلیل تعداد زیاد  AONدر 
اینترفیس های مشترکین نوری در 

access node و به دلیل اینکه هر ،
مشترک به یک پورت لیزر اختصاصی 

نیاز دارد این هزینه بیشتر  ANدر 
 است.

 

 به دلیل اینکه از اسپیلیتر پسیو PONدر 
بین  OLTاستفاده می شود، یک لیزر در 

N  مشترک به اشتراک گذاشته شده
 است.

 

 (OPEXمقایسه هزینه های عملیاتی )

 برای نیاز مورد فضای
 ها سیستم تکنولوژی

 

 از متعدد اکتیو تجهیزات به نیاز دلیل به
 مورد فضای ها روتر و ها سوئیچ قبیل
 بیشتر تجهیزات این نگهداری برای نیاز
 باشد می

 64 برای تواند می کابل یک PON در
 می کمتری جای که شود استفاده مشترک

 تواند می مشترک 8000 از بیش و گیرد
 .گیرد جای رک یک در
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 برای نیاز مورد فضای
 کابل

 کابل یک مشترک هر برای AONدر
 .دارد وجود نوری فیبر

 تواند می نوری فیبر کابل یک PON در
 .کند یهتغذ را مشترک 64 حداکثر

 

 انرژی مصرف
 

 های لیزر باالی تعداد دلیل به AON در
 است زیاد انرژی مصرف اینترفیس

PON وجود دلیل به مقدار این 
splitting باشد می کم پسیو. 

 

 نگهداری سطح

 منبع به دسترسی های نود AON در
 الکتریسیته تامین برای اضافی تغذیه

 .دارند نیاز ضروری
 

و نیاز به نگهداری در بخش تجهیزات پسی
 ندارد 

 

 AON وGPON یتکنولوژ  سهیمقا- 5جدول

 
 پروژه آسمان  AONو   LOM  GPONمقایسه 

طبقه  36یک مثال واقعی در ادامه آورده شده است . مثال زیر یک پروژه با  ،برای درک بهتر مطالب گفته شده
واحد و  200حد های تجاری به تعداد واحد ، وا 300را نشان می دهد که دارای واحدهای اداری به تعداد 

 درب بازکن، پیج و صوت، IPTV ،VOIPطبقه پارکینگ می باشد. سرویس های مورد نظر کارفرما شامل  5
 و سایر سرویس ها می باشد .    digital signageتصویری، اینترنت، اینترانت، پارکینگ هوشمند،

 
 
 
 
 
 

 پروژه آسمان  GPONو   AONجدول مقایسه 

Access Layer 

 واحد های اداری 
 GPONتجهیزات مورد نیاز  AONتجهیرات مورد نیاز 
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 مدل  تجهیز
تعداد به 
ازای هر 
 واحد 

تعداد 
واحد 
 ها 

تعداد کل 
تجهیز 
 مورد نیاز

 مدل  تجهیز

تعداد 
به ازای 

هر 
 واحد 

تعداد 
واحد 
 ها 

تعداد کل 
تجهیز مورد 

 نیاز

 سوییچ 
2960-
TCL 

1 300 300 ONT 
RLG84

2 
1 300 300 

 رک 
یونیت 9

           300 300 1 بعالوه پاور 
           300 300 1 پورت  12 پچ پنل 

SFP   2 300 600           

 واحد تجاری

 مدل  تجهیز
تعداد به 
ازای هر 
 واحد 

تعداد 
واحد 
 ها 

تعداد کل 
تجهیز 
 مورد نیاز

 مدل  تجهیز

تعداد 
به ازای 

هر 
 واحد 

تعداد 
واحد 
 ها 

تعداد کل 
تجهیز مورد 

 نیاز

 سوییچ 

2960-
TCL 

به ازای هر 
 1واحد  4

 ONT 50 200 عدد
RLG84

2 1 200 200 

 رک

یونیت 9
بعالوه 

پاورو پچ 
 پنل 

به ازای هر 
 1واحد  4

 عدد
200 50 

Boxو 
adapro

r 
  1 36 36 

SFP 
  

به ازای هر 
 2واحد  4

           100 200 عدد

Distribute Layer 
 GPONتجهیزات مورد نیاز  AONرات مورد نیاز تجهی

 مدل  تجهیز
تعداد به 
ازای هر 

 طبقه

تعداد 
 طبقات  

تعداد کل 
تجهیز 
 مورد نیاز

 مدل  تجهیز

تعداد 
به ازای 

هر 
 طبقه

تعداد 
 طبقات  

تعداد کل 
تجهیز مورد 

 نیاز

 3850 چ ئیسو
به ازای هر 

 1طبقه 
عدد اصلی 

36 72 
  اسپلیتر
2:16 

      32 
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 عدد 1و 
 پشتیبان 

SFP   

به تعداد 
اتصاالت 
سوییچ  

distribute  

  72*24           

 رک

یونیت 9
بعالوه 

پاورو پچ 
 پنل 

عدد برای 1
 هر طبقه 

36 36           

Core Layer  

 GPONتجهیزات مورد نیاز  AONتجهیرات مورد نیاز 

 مدل  تجهیز
تعداد 
Main 

تعداد 
Redun
dant 

تعداد کل 
 تجهیز

 مورد نیاز
 مدل  تجهیز

تعداد 
Main  

تعداد 
Redu
ndant 

تعداد کل 
تجهیز مورد 

 نیاز

 OLT 2 1 1 4506 سوییچ 
RL800

8G 

به ازای 
کلیه 

طبقات 
دو عدد 
و دو 

عدد به 
عنوان 
پشتیب

 ان 

36 4 

 آسمان پروژه  GPON و  AON سهیمقا جدول -7 جدول

ست از جنبه های اقتصادی ،  زمانی ، فضای مصرفی نتیجه گیری : همانگونه که در مقایسه آورده شده ا
 می باشد .  AONبسیار مقرون به صرفه تر از معماری   GPONتجهیزات و پشتیبانی و نگهداری   معماری 
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 واژه نامه
AN Access Node نود دسترسی 

AON Active Optical Network شبکه نوری اکتیو 

APON ATM PON  شبکه پسیو نوریATM 

ATM Asynchronous Transfer Mode حالت انتقال همزمان 

BMS Building Management 
System 

 سیستم مدیریت ساختمان

BPON Broadband PON شبکه پسیو نوری باند پهن 

CAPEX capital expenditure هزینه های سرمایه گذاری 

DSL Digital Subscriber Line خط دیجیتال مشترکین 

DSLAM Digital Subscriber Line 
Access Multiplexer 

مالتیپلکسر دسترسی خط 
 دیجیتال مشترکین

DVB Digital Video Broadcasting پخش ویدئو دیجیتال 

EPON Ethernet PON شبکه نوری پسیو اترنت 

FTTB Fiber-Fo-The-Business فیبر تا شرکت 

FTTC fiber-to-the-curb فیبر تا محدوده 

FTTH fiber-to-the-home فیبر تا منازل 

FTTN fiber-to-the- neighborhood فیبر تا همسایگی 

FTTO fiber-to-the-office فیبر تا ادارات 

FTTP fiber-to-the-premises  فیبر تا محل 

FTTU fiber-to-the-user فیبر تا کاربر 



     
 

68 
 

 GPONزیر ساخت فیبر نوری و تکنولوژی        

 انبوه سازان هشتم

GEPON Gigabit Ethernet Passive 
Optical Network 

یو گیگابیت شبکه نوری پس
 اترنت

GPON Gigabit PON شبکه نوری پسیو گیگابیت 

HDTV High-definition television تلویزیون با کیفیت عالی 

IEEE Institute of Electrical and 
Electronics Engineers 

موسسه مهندسین برق و 
 الکترونیک 

IPTV Internet Protocol television تلویزیون اینترنتی 

ISDN Integrated Services for Digital 
Network 

سرویس های جامع برای شبکه 
 دیجیتال

ITU-T ITU Telecommunication 
Standardization Sector 

بخش استاندارد سازی 
 ITUمخابرات 

LAN Local Aria Network شبکه محلی 

LOM list of material لیست مواد 

LOP list of price لیست قیمت 

MM Multi Mode چند حالته 

MPLS Multiprotocol Label Switching  سوئیچینگ از طریق برچسب
 گذاری چند پروتکل

MSAN multi-service access node نود دسترسی چند سرویس 

MTU maximum transmission unit واحد انتقال حداکثر 

NMS Network Management 
System 

 سیستم مدیریت شبکه

NZDSF Non-zero dispersion-shifted 
fiber 

 فیبر انتقال پراکندگی غیر صفر
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ODN Optical Distribution Network شبکه توزیع نوری 

OLT optical line terminal ترمینال خط نوری 

ONT optical network terminal ترمینال شبکه نوری 

ONU optical network units واحد های شبکه نوری 

OPEX operational expenditure هزینه های عملیاتی 

OTDR optical time-domain 
reflectometer 

 بازتاب نوری در حوزه زمان

OTT Over The Top  

PDH Plesiochronous Digital 
Hierarchy 

 

PMP Point To Multi Point نقطه به چند نقطه 

PON Passive Optical Network شبکه نوری پسیو 

POTS Plain old telephone service سرویس تلفن سنتی 

QOS Quality of service کیفیت سرویس 

RFID Radio-frequency 
identification 

 شناسایی فرکانس رادیویی

RTMP Real Time Messaging 
Protocol 

پروتکل پیامرسانی در زمان 
 واقعی 

RTSP Real Time Streaming 
Protocol 

یان در زمان واقعی پروتکل جر  

SDH Synchronous Digital 
Hierarchy 

 

SM Single Mode تک حالته 
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STB Set-top box گیرنده دیجیتال 

TDMA Time division multiple access  دسترسی چندگانه تقسیم
 زمانی

VOD Video on demand ویدئو درخواستی 

VOIP Voice Over IP  صوت بر رویIP 

VPN virtual private network شبکه خصوصی مجازی 

WAN wide area network شبکه گسترده 

WDM Wavelength-division 
multiplexing 

 مدوالسیون تقسیم طول موج
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