در باره ما:
 23عال عاتمَ دسخؾاى ها دس عشادی ّ تِیٌَ عاصی تیؼ اص  2511ؽثکَ هخاتشاتی ّ تمْیت کٌٌذٍ آًتي هْتایل دس داخل ّ خاسج کؾْس اعویٌاًی اعتت
تشای ؽوا کَ پشؽیي آًتي سا تَ ػٌْاى هؾاّس ّ پیواًکاس خْد دس صهیٌَ خذهات هخاتشاتی اًتخاب ًواییذ.
اعتفادٍ اص تکٌیکِای سّص دس عشادی ّ تِیٌَ عاصی ّ اًتخاب عیغتن ُای هخاتشاتی ّ اخز ًوایٌذگی اغلة کاسخاًجات هؼتثش تْلیذ کٌٌتذٍ دس صهیٌتَ
هخاتشات  ،ثثت ؽشکت  6عتاسٍ ًْساًی پشؽیي دس آلواى ّ ایشاى ،پؾتیثاًی ّ پاعخگْیی  35عاػتَ تَ هؾتشیاى ًمغَ توایض پشؽیي آًتي ًغثت تَ دیگتش
ؽشکت ُا هی تاؽذ.
ُوکاسی ًیشّ ُای هتخقـ ایي ؽشکت دس ایشاى ّ آلواى تِوشاٍ اعتفادٍ اص آخشیي تکٌیکِای هخاتشاتی ،پشؽیي آًتي سا تتَ ػٌتْاى تخققتی تتشیي
ؽشکت هٌِذعی دس صهیٌَ تمْیت آًتي هْتایل ّ ،ایشلظ ّ ؽثکَ ّ دّستیي ُای هذاس تغتَ دس ایشاى لشاس دادٍ اعت.

اگر هی خْاُیذ دیگر ًگراى عذم پْشش دُی شثکَ تلفي ُوراٍ خْد در هٌسل  ،کارخاًَ  ،شرکت ّ ،یال  ،هحْطَ کارگاُی
ّ  ...خْد ًثاشیذ ّ ُوْارٍ تاالتریي سطح کیفیت سیگٌال هْتایل را داشتَ تاشیذ پرشیي آًتي شایذ تٌِا اًتخاب شوا تاشذ.

خذمات کلی شرکت  6ستاره نٌرانی پرشین شامل:
تقٌیت آنتن مٌبایل – خذمات مخابراتی
ًایرلس ً شبکو – خذمات نصب ً راه انذازی شبکو
مانیتٌرینگ مذار بستو  -خذمات دًربین مذار بستو
(تقٌیت آنتن مٌبایل (
دالیل استفادٍ از تقْیت کٌٌذٍ هْتایل:

تا پیؾشفت هخاتشات علْلی ّ افضایؼ ضشیة ًفْر تلفي ُوشاٍ دس کؾْس ّ تالغثغ افضایؼ تشافیک هکالوات  ،اپشاتْسُای تلفي ُوشاٍ هجثْس تَ تْعؼَ
ایغتگاٍُای BTSخْد ُغتٌذ .تذیي هٌظْس الصم اعت تا عغخ عیگٌال ّ ًیض استفاع آًتي دس ایغتگاٍُای هْجْد کاُؼ یاتذ .ایي اهش هْجة هیؽتْد
ًفْرپزیشی عیگٌال دس عاختواًِا کاُؼ یافتَ ّ پْؽؼ عیگٌال تَ هشّس صهاى هْضؼیتش ؽْد .ػالٍّ تش ایتي کتاُؼ استفتاع آًتتيُتای  BTSعتثة
ضؼف عیگٌال دسیافتی دس عاختواًِای تلٌذ هیؽْد .تشای تشعشف کشدى ایي هؼضل ّ تِثْد کیفیت هکالوات اعتفادٍ اص تمْیتکٌٌذٍ تلفي ُوشاٍ دس
هکاىُایی کَ اهْاج فشعتٌذٍ صهیٌی )(BTSضؼیف اعت  ،هاًٌذ کاسخاًَُا  ،تًْلُا  ،صیشصهیي عتاختواًِا ّ عتایش هٌتاعمی کتَ دس هذتذّدٍ ضتؼف
عیگٌال لشاس گشفتَاًذ  ،یک ساٍدل کاستشدی ّ هٌاعة اعت.

هشکالت عوذٍ در آًتي دُی هْتایل:

ضعف سیگٌال (ًقاطکْر) :ػذم ّجْد عیگٌال هْتایل یا ضؼیف تْدى آى .دس ایي دالت افغالدا هْتایل آًتي ًویذُذ یا تغیاس ضؼیف اعت .ایتي
هؾکل دس داخل هذیظ ُای تغتَ هاًٌذ صیشصهیي عثمات ّ ًماط دّس اص ایغتگاٍ ُای هْتایل سر هی دُذ.
پذیذٍ پیٌگ پٌگ :دسیافت ُوضهاى اهْاج اص چٌذیي ایغتگاٍ فشعتٌذٍ هْتایل .دس ایي دالت دس فْست تواط هْفك استثاط تالفافلَ لغتغ هیگتشدد.
ایي هؾکل هؼوْال دس عثمات تاالی عاختواًِای تلٌذ هشتثَ سر هی دُذ.
تذاخل  :دسیافت اهْاج ُن فشکاًظ اص ایغتگاٍ ُای دّس .دس ایي دالت استثاط تا کیفیت پاییي تشلشاس ؽذٍ ّ اهکاى لغغ آى ّجْد داسد .ایتي هؾتکل
دس هٌاعك تا پغتی ّ تلٌذی جغشافیائی سر هی دُذ.

استفادٍ از تالکر ُا در هحیط اطراف  :دس یافت اهْاجی تا داهٌَ فشکاًظ تشاتش ّ خالف جِت اهْاج سادیْیی تْعظ تالکش ُتا تاػتا اص تتیي تتشدى
اهْاج تلفي ُوشاٍ هی ؽْد.
استراکچر ساختواى :اص ػوذٍ دالیل ضؼف عیگٌال هشتْط تَ عاصٍ عاختواى هی تاؽذ کَ اغلة دس ؽِش ُا تا ایي هؾکل هْاجَ هی ؽْین.
هؾکالت فْق تا تْعؼَ ؽثکَ هْتایل تش عشف ًویگشدد ّتٌِا ساٍ تِثْدگیشًذگی اعتفادٍ اص تقْیت کٌٌذٍ هْتایل هی تاؽذ.

تقْیت آًتي هْتایل :تقْیت ّ رساًذى سیگٌال هْتایل تَ ًقاط دّر از دسترش ّ کْر شثکَ هخاتراتی  ،تقْیت آًتي دُی ُوراٍ اّل ،
ایراًسل  ،تالیا  ،رایتل ّ ...
سیستن تقْیت آًتي هْتایل هتشکل از آًتي خارجی ،دستگاٍ تقْیت کٌٌذٍ اهْاج هْتایل ّ آًتي داخلی تَ ُوراٍ کاتل ّ کاًکتْر هیی
تاشذ کَ توام ایي قطعات را تَ یکذیگر هتصل هی ًوایذ .در اغلة هْارد دستگاٍ تقْیتکٌٌذٍ تَ ُوراٍ آًتي داخلی در داخل ّاحذ قیرار
گرفتَ ّ ُریک تَ صْرت هجسا هی تاشٌذ.

راه حل مٌثر ً ایذه آل برای تقٌیت کردن آنتن مٌبایل ً راه ىای افسایش آنتن مٌبایل شامل:

ً -2قة ّ ساٍ اًذاصی تمْیت کٌٌذٍ تا فشکاًظ ُای

:11

 MHz3211 ّ MHz 2911 ّ MHzیاُ GSM ّ DCS ، 4Gوشاٍ اّل  ،ایشاًغل ّ سایتل

تشای اّلیي تاس دس ایشاى
 -3تمْیت فذا  -اسعال پیاهک – دیتا ّ ایٌتش ًت
 -4تشسعی هؾکالت هْجْد تا پیؾشفتَ تشیي تجِیضات تغت ّ اًذاصٍ گیشی ؽثکَ هْتایل ()TEMS
 -5افضایؼ عْل ػوش تاعشی
 -6اسائَ پلي  ،کاتالْگ ّ هؾخقات فٌی دعتگاٍ ُای هتٌاعة تا کاسؽٌاعی فٌی
 -7سادت ّ تا لاتلیت ًقة آعاى ّ عشیغ
ً -8قة دعتگاٍ ُای آلواًی ،کشٍ ای ّ  ..کَ داسای اعتاًذاسد ُای هؼتثش جِاًی ُغتٌذ.
 -9ػیة یاتی ّ تغت ؽثکَ دس هذل تْعظ تین کاسؽٌاعی هجِض تَ تجِیضات اًذقاسی ّ اسائَ ساٍ کاسُای هْجْد.
ً -:قة تجِیضات پْؽؼ آًتي دُی داخل عاختواى ُای هغکًْی ّ اداسی تا سػایت کلیَ افْل هؼواسی عایت یاتی ّ ًقة ّ تجِیضات پْؽؼ
آًتي دُی فضای تاص ()Outdoor
 -21اجشای پشّژٍ ُای هخاتشاتی تقْست کلیذ دس دعت ًقة ّ ساٍ اًذاصی BTS
 -22اسائَ فاکتْس سعوی ُوشاٍ تا کذ التقادی هْسد تاییذ ّصاست داسایی

(ًایرلس ً شبکو)
ًایرلس ً شبکو :رسانذن خطٌط فیبر نٌری ً شبکو خارج از سیستم ىای مخابراتی  ،طراحی شبکو  ،بيینو سازی شبکو ً افسایش سرعت
انتقال اطالعات

خذمات نصب ً راه انذازی شبکو شرکت  6ستاره نٌرانی پرشین؛

ًقة ّ ساٍ اًذاصی ؽثکَ ُای کاتلی هذلی ( )LANؽاهل:


کلیَ تجِیضات  Activeؽثکَ ؽاهل سّتش ( ،)Routerعْییچ ( ،)Switchفایشّال (... ّ )Firewall



اکغظ پْیٌت ّایشلظ ()Wireless Access Point



کلیَ تجِیضات پغیْ ؽثکَ ؽاهل:



داکت کؾی ّ تشاًکیٌگ



کاتل کؾی ّ ًقة سک ( ،)Network Rackپچ پٌل
(... ّ )Patch Panel



هٌثغ تغزیَ اضغشاسی ( ّ )UPSاستیٌگ



ّ...

ًقة ّ ساٍ اًذاصی اًْاع لیٌک ُا ّ ؽثکَ ُای ّایشلظ ( Wireless
 )Networkingؽاهل:


ؽثکَ  WiFiجِت ایجاد دعتشعی تَ ایٌتشًت ّ ایٌتشاًت

دس هذیظ ُای تضسگ


استثاط ًمغَ تَ ًمغَ ( لیٌک ّایشلظ )Point to Point ،جِت اًتمال دادٍ ،فذا ( ّ )VoIPتقْیش ( Video

)Confrence, CCTV


ًقة ّ ساٍ اًذاصی عشّیظ دٌُذٍ ُای ایٌتشًت تیغین (...ّ )Wireless ISP



ًقة اًْاع دکل ُای هِاسی ّ خْد ایغتا جِت لیٌک ُای ّایشلظ

(دًربین مذار بستو(
دالیل استفاده از دًربین مذاربستو:

عیغتن ُای ًظاست تقْیشی اص عالیاى پیؼ تَ ػٌْاى اتضاسی هِن دس تذا ًظاست ّ ایجاد اهٌیت هْسد اعتفادٍ لشاس گشفتَ اًذ  .تا تْجَ تَ عاتمَ
عْالًی ایي عیغتن ُا ،تذْالت ّ پیؾشفت ُای تغیاس صیادی دس ایي دْصٍ فْست پزیشفتَ اعت کَ اعالع اص سًّذ ایي پیؾشفت ُا ،آخشیي
دعتاّسدُا ّ تکٌْلْژی ُاً ،کات هِن دس یک عیغتن ًظاست تقْیشی ّ هْاسد تغیاس دیگش هی تْاًذ کوک ؽایاًی تَ هذیشاى ّ کاسؽٌاعاًی کَ دس
دال اًتخاب ّ پیادٍ عاصی یک عیغتن ًظاست تقْیشی هی ًوایٌذ ،تاؽذ.
مانیتٌرینگ مذار بستو؛ هجوْػَ ای اعت کَ تَ تقْیش تشداسی تْعظ دّستیي ُای ّیذئْیی ّ اًتمال تقاّیش تشای ًوایؼ هذذّد هی پتشداصد .ایتي
عاهاًَ اص ًظش چگًْگی تِیتَ  ،هؾتاُذٍ ّ ضتثظ اعالػتات تتَ دّ گتشٍّ آًتالْگ ّ
دیجیتال دعتَ تٌذی هی ؽًْذ.
عاهاًَ هاًیتْسیٌگ هذاس تغتَ تشای اّلیي تاس دس عال  ّ 2:53دس جشیاى فشآیٌذ تْلیتذ
هْؽک ّی  3 -آلواى تْعظ ؽشکت صیوٌظ تکاس گشفتَ ؽذًذ .اعتفادٍ دیگتشی اص
دّستیي هذاس تغتَ تتشای اّلتیي تتاس دس عتال  2:79دس ایتاالت هتذتذٍ آهشیکتا ،ؽتِش
ًیْیْسک ،تشای هثاسصٍ تا جشم ّ جٌایت تْد.
خذمات دًربین مذار بستو شرکت  6ستاره نٌرانی پرشین؛ ایي هشکض اص عال
 2499فؼالیت خْد سا دس صهیٌَ خذهات هٌِذعی هخاتشاتی  ،الکتشًّیک ّ تقْیشی تا تِشٍ گیشی اص تجاسب هجوْػَ کاسؽٌاعاى خْدآغاص ًوْدٍ ّ
دس ساعتای اُذاف ؽشکت هجشی پشّژٍ ُای هتؼذد دّلتی ّ خقْفی تْدٍ اعت.
ایي هجوْػَ ؽایغتگی ُای خْد سا تَ ػٌْاى پیواًکاس تخققی عیغتن ُای دفاظتی  ،اهٌیتی ّ دّستیي هذاس تغتَ دس اسگاًِا ّ عاصهاى ُای هختلف
دّلتی کغة ًوْدٍ ّ تا اسائَ عشّیظ ُای تشتش ّ تا کیفیت تَ اثثات سعاًیذٍ اعت.
ؽشح فؼالیت ُا دس خقْؿ هاًیتْسیٌگ هذاس تغتَ؛ اسائَ کلیَ خذهات هؾاّسٍ  ،عشادی ّ ًظاست  -تِیَ اعٌاد هٌالقًَ -قة ّ ساٍ اًذاصی-
عشّیظ ّ ًگِذاسی -خذهات پظ اص فشّػ دس صهیٌَ ُای ؛
•

عیغتن دّستیي هذاس تغتَ(ًظاست تلْیضیًْی)

•

عیغتن اًتمال تقْیش اص عشیك خغْط تلفي ،تی عین( ّایش لظ) ّ ایٌتش ًت( ای دی اط ال)

•

عیغتن اػالم دشیك

•

عیغتن اػالم عشلت

•

عیغتن ًوایؼ فیلن ّ تقْیش( تلْیضیْى کاتلی)

•

عیغتن گیت ُای تشددّ تاصسعی ّعایل ُوشاٍ

•

ساٍ اًذاصی اتاق هاًیتْسیٌگ

دس کٌاس دیگش عیغتن ُای هخاتشاتی ،لاتل اعتفادٍ دس هشاکض دّلتی ّ غیش دّلتی ،اسگاًِا ،عاصهاًِا،
هشاکض اًتظاهی ّ اهٌیتی ،کاسخاًَ جات ،اهاکي ّسصؽی ،اًثاس ُا ،هجتوغ ُای تجاسی ،پاسکیٌگ ُا ،هغاصٍ ُا ّ فشّؽگاٍ ُای کلیَ فٌْف.

برخی از مشتریان ما
 ایشاى خْدسّ  -کیلْهتش  25 ّ 22هخقْؿ
 ؽشکت کیا هْتْسص  -کیلْهتش  9هخقْؿ

 ؽشکت هپٌا (هذیشیت پشّژٍ ُای ًیشّگاُی ایشاى) -
تِشاى ػغلْیَ

 هجوْػَ کاسخاًجات فٌایغ چْب ایشاى  -ادوذ آتاد

 ؽشکت هذیشیت عشح ُای فٌؼتی ایشاى -تِشاى ػغلْیَ

 ؽشکت سایاًَ گغتش ایشاًؾِش  -عیغتاى ّ تلْچغتاى

 ؽشکت دفاسی چاٍ ُای ًفت اجیپ ( إًی)  -تِشاى

 ؽشکت هشؽ جشدى -تثشیض

اُْاص

 ؽشکت پشؽیا خْدسّ تی ام ّ  -جادٍ هخقْؿ

 ؽشکت خذهات چاٍ ُای ًفتی ایشاى  -تِشاى اُْاص

 کاستي عاصی کِشیضک  -خیاتاى آصادی

 ؽشکت ًفت ّگاص غشب  -تِشاى اُْاص

 ؽشکت آستویظ  -پاعذاساى

 ؽشکت ادیغْى  -تِشاى

 چای دتؼ ؽِشک فٌؼتی اؽتِاسد

 ؽشکت فالت لاسٍ  -تِشاى اُْاص

 ؽشکت داًا سایاًَ  -اسّهیَ

 هقالی تضسگ اهام خویٌی  -تِشاى

 تشجِای دّ للْی الِیَ

 تشج تکالس -عؼادت آتاد

 ؽشکت لثٌی عذش  -آتیک

 ؽشکت عتاسٍ ایشاى (هشعذط تٌض)  -صػفشاًیَ

 هشکض تذمیمات پژُّؼ داًؼ ُای تٌیادی  -تلْاس استؼ

 عذ ُؾتشّد  -هیاًَ

ّ یالی هغکًْی -تْاتغ ؽِشعتاى عاٍّ

 عذ آیذّلٌْػ  -تثشیض

 هٌضل هغکًْی کاهشاًیَ

 عذ هغجذ علیواى

 هٌضل هغکًْی  -پاعذاساى

 آب ّ تشق اعتاى خْصعتاى

 اهالک پاسط  -عتاسی

 ؽشکت دلْاس افضاس  -تلْاس آفشیما

 عاختواى عشّعتاى  -الِیَ

 ؽشکت فلیپ فالپ  -هیشداهاد

 عاختواى اّلاف  -ؽشکت اسؽیا فْالد الذعیَ

 پاعاژ جٌشال هکاًیک  -جوِْسی

