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Zorluklar: 5G kullanımına geçerken, hizmet sağlayıcının mevcut 4G kullanımını tamamlamak adına kenar veri
Challenge: When moving to a 5G deployment, the service provider required new towers and additional
merkezleri için yeni kulelere ve ek baz istasyonlarına ihtiyacı vardır. Kombine Network TAP’in ve paket yakalama
base-stations for their edge data centers in order to complement the existing 4G deployment. The
cihazlarının mevcut paket görünürlük çözümleri yalnızca maksimum 10Gbps desteklemektedir. eCPRI taban
existing packet visibility solutions of combined Network TAP and packet capture devices only supported a
bant tabanlı arayüzlere yönelik yeni 5G radyosu mevcut paket yakalama çözümlerinin performans kapasitesinin
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ötesinde 25Gbps’ye kadar maksimum trafik verimliliği sağlar.
throughput of up to 25Gbps, well beyond the performance capacity of the existing packet capture
solutions.
Amaç: Mühendislik ekibi kullanım, test ve başlatma sonrası aşamalarda performans sorunları ortaya çıktığında
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Çözüm: Garland Technology’e ait 25G Pasif Fiber Network TAP’ler ile eşleşen SYNESIS 25G Portable anında
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sessions were started within minutes of unpacking. The unit was remotely accessible to the network
erişimine açıktır. %100 görünürlük sağlayan pasif Network TAP sıfır giriş sağlayarak IP veya MAC adresi içerengineers for ongoing troubleshooting sessions through an out-of-band management network. Providing
mez ve ağa görünür değildir.
100% visibility, the passive Network TAP was invisible to the network, with no IP or MAC address ensuring
zero hacks.
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Çözüm “sıfır paket kaybı” garantisi verdiği için, ağ mühendisleri aldıkları analiz sonuçlarına
analysis
results.
daha fazla güvenebilmektedir.
Versus a traditional rack-mount solution, this portable option allowed the engineering team to realize:
Geleneksel raf tipi çözümün aksine, bu taşınabilir seçenek mühendislik ekibinin daha verimli kullanım proseORZHUVKLSSLQJH[SHQVHVGXHWRWKHPRUHHɝFLHQWGHSOR\PHQWSURFHGXUHUHGXFWLRQLQRQVLWHVSDFH
dürü sayesinde gönderim masraflarının daha da düştüğünü, sahadaki alan ve güç gereksinimlerinin, sahaya
and power requirements, lessened travel time and associated expenses to sites. The mobility of the
seyahat süresinin ve bununla ilgili masrafların da azaldığını fark etmelerini sağlamıştır. Garland Network TAP
Garland network TAP and SYNESIS didn’t require a unit to be assigned to each site. The solution was
ve SYNESIS’in taşınabilirliği sayesinde her bir sahaya ünite gönderilmesine gerek yoktur. Çözüm lokasyonlara
easily sent to locations so the overall cost versus multiple units of the previous solution meant a lower
kolaylıkla gönderilebilmekte, dolayısıyla önceki çözümün çoklu ünitelerine kıyasla toplam maliyet yalnızca
initial investment with only a single maintenance renewal per subsequent year.
her bir gelecek yıl için bakım yenilemesi de dahil daha düşük bir başlangıç yatırımı getirmiştir.
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kullanım ihtiyacının karşılanması
• Eliminated need for large space and power requirements versus rackmount systems
• Raf tipi sistemlere kıyasla büyük alan ve güç gereksinimlerinin ortadan kalkması
• Provided complete packet visibility to the service provider and their equipment vendor
• Hizmet sağlayıcı ve ekipman tedarikçisine yönelik tam paket görünürlüğünün sağlanması
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your environment? Contact us for a free Design-IT session with our engineer team today!
sağlayacağınızı mı öğrenmek istiyorsunuz? Mühendis ekibimizle birlikte bugün ücretsiz Tasarım-BT dersi için
bizimle iletişime geçin!
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