
 

Cambium Networks את משיקה ePMP ,מחוברות-הלא הקהילות לחיבור, דרך פורץ אלחוטי רחב פס פתרון 

 האטרקטיבית נוחה מחיר ברמת מתחרים ללא וביצועים מדרגיות, אבטחה, אמינות מספק וחדש עצמה-רב ePMP תיק -

 - העולם ברחבי מתעוררים שווקים עבור

 של מובילה עולמית ספקית ,PRNewswire/ Networks™ Cambium/ - 2013 רבאוקטוב 7, אילינוי, מדואוז רולינג
 עולמיות קהילות לחיבור, מהפכנית אלחוטית גישה פלטפורמת, ePMP את היום השיקה, אלחוטי רחב פס פתרונות
 לתקשורת הזהב תקן היא, בשטח המוכחת אמינות של מסורת על הבנויה, ePMP. חיבור והיעדר שירות-בתת הלוקות

 .נוח במחיר זאת ועם, ועצמתית אמינה אלחוטית רחב פס

networks-cambium-63765/mnr/com.multivu.www//:http-: לחצו, זו להודעה המשויכת במולטימדיה לעיין כדי
platform-access-wireless-epmp-solution-broadband-wireless  

ePMP נקודות למספר מנקודה קבועה אלחוטית גישה פתרון היא) PMP (5 של בתדר הפועלGHz,  מוביל הספק עם 
 נועדו פס רוחב של חכמים אלגוריתמים. 2x2 MIMO-OFDM טכנולוגיות באמצעות Mbps 200-מ למעלה של יהבתעשי

 הדורשות לרשתות אידיאלית GPS ,ePMP בסינכרון לשימוש הודות.  צורך בו יש שבו למקום הפס רוחב את לנתב
 הגמישה ePMP את. במיוחד גדריתמ בתכיפות חוזר שימוש ומאפשרת, )QoS (גבוהה שירות לאיכות ואמינות קיבולת
 ).PTP (לנקודה-נקודה של רשת בתצורות לפרוס גם ניתן במיוחד

 על חושבות רבות טכנולוגיה חברות, בחזית Facebook עם, Google's Project Loon-ו Internet.org השקת עם
 מצייר ם"האו של הרחב הפס מוועדת הראשון המחקר. העולם אוכלוסיית של הנותרים השלישים לשני קישוריות הצעת
 של 8 'מס יעדב לעמידה בהתאם, 2015 עד עולמית אינטרנט חדירת %60 של ליעד ההגעה לגבי פסימית תמונה

 45%-ל תגיעה החדירה, הנוכחיים בשיעורים, הוועדה פי-על. להתפתחות עולמית שותפות פיתוח: במילניום ההתפתחות
 היא זה מורכב ביעד בעמידה חשוב צעד. לאינטרנט קישוריות ללא איש מיליארד 3.96 שמותיר מה, 2015 סוף עד

 Cambium Networks. מתפתחות בקהילות ברשתות לשימוש האידיאלית האלחוטית הרחב הפס חומרת של הנדסה
 .ePMP עם זה באתגר עומדת

 בעלי של ביכולת תלויה, סיאטל של העיקריים העסקי השיפור מאזורי אחד, הבינלאומי יינהטאון'צ רובע של הההצלח"
 הקיימת הרשת ארכיטקטורת. זו מתעוררת בשכונה ומשגשגת בטוחה מסחרית סביבה ליצירת ביחד לעבוד בו העסקים
 Cascade ל"מנכ, מגנוסון בריאן אמר" ,קטיביאפ ציוד שינוי ביצענו ולכן, אמינה אינה שלהם הווידאו במעקב התומכת

Networks." ב לנו שדרוש מה בדיוק מצאנו-ePMP .מן יוצאת הינה גבוהה באיכות וידאו מעקב לצורך שלה האמינות 
 ."נפש שלוות לרובע לספק לנו ומאפשרת, הכלל

ePMP עיקרית, לווייני משרד, עירונית, פריפרית קישוריות: ארגונים ולקוחות שירותים ספקי של צרכים מגוון ממלאת 
 מתוך שתוכננה, ePMP. מוחכרים קווים והחלפת ;LAN הרחבת ;ואתרים התקנים ניטור ;וידאו מעקב ריכוז ;ויתרה

 כדי Cambium Networks של חדשניות טכנולוגיות כמה כוללת, ביותר הקפדניות השירותים דרישות על מחשבה
 :גבוהה באיכות וביצועים שירות להבטיח

 שלהן והאמינות המדרגיות את מספק GPS סינכרון -) QoS (שירות ואיכות מדרגיות לצורך GPS סינכרון •
 וליצור צמיחה מהזדמנויות ליהנות להם שמאפשר מה, רשתותיהם את להרחיב כדי זקוקים שירותים ספקי
, השירות באיכות ירידה ללא ליחידה מנויים 120 עד עם להתמודד מסוגלת ePMP. קיימא ברי עסקים דגמי

 .GPS סינכרון באמצעות המושגת ליעילות הודות השאר בין

, VoIP יישומי עבור תמיכה של רמות שלוש עם גבוה QoS מספקת QoS (- ePMP (שירות איכות תעדוף •
 קולי תעדוף מאפשרת הגרפי המשתמש בממשק האוטומטי VoIP-ה תכונת. ווידאו גבוהה במהירות נתונים

 גבוהה נתונים איכות לקבלת, מרביים ביצועים מבטיח התעדוף. הפרעות וללא ברור שמע לקבלת, אוטומטי
 .קטועים וידאו ושידורי משובש דיבור מפני והגנה ועקבית

 bit-128 הצפנת באמצעות הרשת דרך המשודר החיוני המידע של שלמות מבטיחה ePMP – איתנה אבטחה •
AES של אש חומת והגדרות L2 ו-L3. 

 Cambium Networks של החומרה, בחוץ בהתקנות ניסיון של עשור עם - קלות ותחזוקה יסהפר, עמידות •
, וגובה לחות, לטמפרטורה קשר ללא, החיצונית בסביבה ועמידות עקביים גבוהים ביצועים להבטיח בנויה

 מחוונים לוח תמיכת עם, אינטואיטיבי הינו הגרפי המשתמש ממש. בלבד מעטים כלים דרושים ולהתקנתה
 22-ב מקומית טלפון גישת או חינם מספרי עם טלפוני מוקד בתמיכת להיעזר גם יכולות וחברות, אמת בזמן

 .ארצות

" ,ePMP של האבטחה ומנגנוני השירות איכות את למצוא אפשר אי כלל בדרך, זו מחיר ברמת קבוע אלחוטי בפתרון"
 שירותים ספקי אצל מוביל במעמד Cambium Networks את מציב זה דבר ".EJL Wireless מייסד, לאם ארל אמר



 קשה שבהם, מתעוררים בשווקים ונתונים וידאו, קול שירותי להציע להם מאפשר הוא. ואמינות איכות, מדרגיות הדורשים
 ."בסיסית קישוריות אפילו להשיג

 בשני כיום מגיעה ePMP, לםהעו ברחבי ייחודיים קישוריות צורכי למילוי נחוצים גמישים פתרונות כי הכרה מתוך
 המודולים שני את להגדיר ניתן. ePMP 1000 GPS Sync Radio-ו ePMP 1000 Integrated Radio: מודולים

 .בספקטרום למתחרים קשר ללא, בסינכרון צורך יש סביבה שבכל משום, GPS סינכרון עם ברשתות

 לפתרון הזדקקנו. רבים באילוצים מתאפיין כבר והספקטרום, כיה'בצ WISP-ה תעשיית מהופעת שנים שבע רק חלפו"
 ולהתחבר הנאמנים לקוחותינו את יותר טוב לשרת לנו שתאפשר הספקטרום יעילות את לנו שיעניק חדש מדרגי

 EDERA ר"יו סגן, נק'מלז אנטוניו אמר" ,מושלם באופן לנו התאימה ePMP. קטנות פריפריה בעיירות למשתמשים
Group. "ePMP בצורכי לעמוד שלה ומהיכולת שלה מהאמינות מאוד מרוצים ואנו, חמישה פי שלנו הרשת את שיפרה 

 ."שלנו הגדלים הרשת

ePMP מפיצי דרך, יבשת בכל כעת זמינה Cambium Networks. 

 את ועשינו - כלל באיכות לפגוע מבלי שינוי ולחולל מחוברים-הלא את לחבר הוא Cambium Networks של החזון"
 ePMP-ב 'e'-ה. "Cambium Networks ל"ומנכ נשיא, בטנגר אטול אמר" ,ePMP עם החלום במימוש ןהראשו הצעד

 ידי-על, הגלובלי הכלכלי במגרש שוויון יוצרת זו פלטפורמה. לפעולה קריאה זו ובעינינו, )שוויון יצירת ('equalize' פירושה
 ."  שריתאפ בלתי הייתה הקישוריות שבהם במקומות לאינטרנט חיבור קידום

 :נוסף מידע

 בווידאו צפו: Cambium Networks-ל מבוא

 ePMP: המוצר דף

 מקרה ניתוח קראו :ePMP עם משולשת קישוריות משיגה כיה'בצ עיירה

 טכנית סקירה קראו: מחוברים-והתת מחוברים הלא האזורים עבור קדימה הדרך

, שלנו הקידום בדף עיינו, com.cambiumnetworks.www אל עברו Networks Cambium™ על נוסף למידע
org.ngtheunconnectedconnecti.www אחר עקבו או, העולם ברחבי שלנו ההתקנות על האחרונים לעדכונים 

CambiumNetworks@ ב-Twitter ב "לייק "לנו תנוו-Facebook תעשייה לעדכוני. 

 :Cambium Networks אודות על

 Cambium, הרחב בפס) PMP (נקודות למספר ומנקודה) PTP (לנקודה-מנקודה רשת בטכנולוגיית עולמית כמובילה
Networks מחוברות-התת הקהילות חיבור ידי-על קיימא ברי עסקים לבנות אינטרנט שירותי לספקי לאפשר שואפת 

 כיום פרוסים החברה של ומדרגיים אמינים, מאובטחים ותעבורה גישה צומתי מיליון ארבעה. העולם של ברותמחו-והלא
 את ההופכים תקשורת פתרונות מציע שלה בתעשייה המוביל המוצרים תיק. ארצות 150-מ בלמעלה רשתות באלפי
 Cambium-ב. וכלכליים שייםלמע, מאחור אחד אף משאירה שלא, אמיתית גלובלית חברה ובניית העולם איחוד

Networks ,באתר בקרו, נוסף למידע. מחוברים-הלא את לחבר הוא החזון :com.cambiumnetworks.www. 

 קשר יצירת

GolinHarris for Cambium Networks  
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