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)Point to Point & Point to Multi Point (FTTX

این سیستم با بهره گیری از محیط  GISو بانک اطالعاتی مربوطه برای طراحی ،مستندسازی و مدیریت
شببه ه یای بیهرنو ی  PTPو  FTTXمی باشببدم محیط طراحی ت توسببط  Open Source QGISبوده و
المانهای مربوط به طراحی و مستند سازی بیهر به ت ابزوده شده استم طراحات توسط محیط  GISعملیات خود
ا انجام داده و سایر کا برات می توانند نتیجه ا د محیط  WEBمشایده نمایندم
خالصه امکانات و قابلیت ها
طراحی شبکه فیبر در محیط گرافیکال
 موجود بودت المانهای طراحی بیهر از قهیل کابلها و مفصل یا طراحی کابل و مفصل با استفاده از ابزا یای قوی QGIS استفاده از نقشه  Backgroundوکتو ی یا google earth محاسهه و مشایده مختصات و طول د نقشه برای عوا ض نقشه ای تعیین نوع و مشخصات کابلها و مفصلها وی نقشه با سمهل یا و نگهای دلخواه مدیریت سرویس یای ا ائه شده وی کابلها و کریا مدیریت بسته یای کانالی و حوضچه یا و داکت یای مربوطه مستندسازی وی نقشه از طریق الصاق تصاویر و سایر مدا ک استخراج  BOMاز طرح و مدل داده شده کمک به تعیین داکت مسیر ا ایه دستو مدا ی یک سرویس یا کر بصو ت متنی و نقشه ای گزا شات مختلف از طراحی شه ه مدیریت طرح یای مختلف بصو ت مجزا و یا ی پا چه -بر یند تهدیل طرح به موجود
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 یشدا یای الزم د طراحی برای عملیات یای غیر مجاز-

شبکه فیبر نوری شامل :کابل فیبر نوری  ،ات صاالت نوری (مف صل ، )PatchPanel ، Splitter ،
کرهای فیبرنوری ،ماتریس اتصاالت و دست پیچ میباشد.

 مراکز و بستر کانالی و هوایی شامل  :شهر  ،ساختمان ها(مراکز) ،اتاق  ،حوضچه ،کانال  ،داکت و لولهمیباشد.
 الیه های شهری و مرزبندی ها شامل :مرز مراکز ،مرزکافویی  ،خیابان و بلوک میباشد. -اطالعات پایه شببببکه فیبرنوری شبببامل :کتابهانه تزهیزات  ،FTTXاکسبببس نود  ،نو

،OLT

سرویس گیرنده ها و لیست طرح ها میباشد.
 مدیریت شبکه  FTTXشامل  ،OLT :کارت های ،FAT ،ODC ،OLT PonPort ،OLT ، FFATماتریس اتصاالت  FTTXو کابینت های نوری میباشد.

مدیریت ( Equipmentتجهیزات)
 جانمایی تجهیزات وی نقشه مدیریت مشخصات تجهیزات دسترسی به تجهیزات از طریق جستجوی مشخصات و با الع س مدیریت تجهیزات  Indoorو Outdoor مشایده اطالعات و نقشه کنا یمدیگر ام ات  Labelگذا ی تجهیزات وی نقشه مستندسازی از طریق الصاق تصویر و یا یر مد ک دیگر به تجهیزات به تعداد نامحدود ساختن کتابخانه تجهیزات برای استفاده د طراحی برای شه ه یای کواکسیال ،بیهر و HFC ثهت تنظیمات مربوط به تجهیزات و مشایده وی نقشهمدیریت جدول اتصاالت مفاصل )(Cross Section Connection
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 تعیین اتصاالت کر به کر د مفصل د اتصاالت PTP تعیین اتصاالت کر به چند کر د مفصل یای Splitter ام ات  Traceیک کر از محل مشخص تا محل دیگر ام ات تعیین نقطه با باصله مشخص از یک نقطه (تعیین نقطه خرابی از طریق )OTDR طراحی و تعیین و مشایده کریای یک کابل بصو ت  Bufferو  Colorو نوع اتصال نها به یمدیگربه یمراه سرویسهای مربوطه
 یشدا یای الزم د تخصیص کریای غیر مجاز مشایده سرویس یای موجود د یک کر یا کل کابل مشایده مسیر یک سرویس وی نقشه به یمراه نود یای مسیر پشتیهانی از انواع مفصل یای نو ی برای عدم اشتهاه د استفاده وی نقشه مشایده کریای استفاده نشده (تت) د یک کابل یا مسیر گزا شات از نود یای انتخابی د طرح یا وضع موجودگزارشات:
 گزارش مشهصات وجوه حوضچه  :مشهصات تمامی وجوه حوضچه را نمایش میدهد که شامل
خالی و پر بودن داکت ها و کابل های عبوری از داکت ها میباشد.
 گزارش مسببیر یک کر :ابتدا کر مورد نظر را انتهاب کرده و س ب س مسببیر کر کابل را مشببه
میکند.
 گزارش دسببتور مداری یک سببرویس گیرنده  :تمامی کابل های متصببل به سببرویس گیرنده را
مشه

میکند.

 گزارش تت های یک مسبببیر :لیسبببت تت های کابل ابتدایی و انتهایی و مسبببیرکابل را نمایش
میدهد.
 گزارش از کرها و سرویس های کابل  :سرویس تمامی کرهای کابل را نمایش میدهد.
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 گزارش از داکت های یک کانال  :وضببتیت داکت های کانال که شببامل پر و خالی بودن داکت و
همچنین کابل عبوری از داکت را نمایش میدهد.
 گزارش از پورت های یک کابینت نوری :تمامی پورت های یک کابینت نوری را نمایش میدهد
 گزارش از پورت های یک  : Patch Panelتمامی پورت های ترمینال پوینت را نمایش میدهد.
 گزارش از اتصاالت نودها  :کابل های متصل به نودها را به همراه سرویس هایش نمایش میدهد.

مدیریت کاربران و مجوزها
 مدیریت دسترسی به الیه یای موجود و طرح با مجوزیای مجزا استفاده از چا ت سازمانی برای اختصاص کا بر و مجوزدیی اعطای مجوزیای ثهت و ویرایش و حذف مشببخصببات و مسببتندات به کلیه الیه یای وضببع موجود وطرح
 مشایده عمل رد کا برات به تف یک نوع عملیات د محدوده یا تا یخ اعطای مجوز بصو ت Rule Base استفاده از سیستم پیغام برای ا سال پیغام بین کا برات ا ستفاده از سیستم ی شدا برای اعالم ی شدا یا د مواقع مختلف به کا برات برا ساس تا یخ و یا عملیاتمشخص

