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 معرفی تکنالوژی تایمز
 

 

ام                        مگنوس-تی               او دی ای ان-او دی ای ان  
 

اشباه متحد الشکل شبکھ ھای جھانی رسانھ ھا شبکھ ھای                    محیط داده ھای بھینھ شده برای                         موثریت تکنالوژی مجازی آر اف 
ستکام چند ھستھ یی                                                       برای                             تلفون ھمراه              برای                                                    

                                                                                                                                                                                                                                              
  

اکم سازی، تحلیل، انتقال موثر، تصویر توسط تلفون، داده ھای ر، کمپانی تایمز تکنالوژی را برای متسایبر ست کھ کمپانی آن پوینتجای بسیار خوشی ا
مارکیت شامل است از تلی کام، ستکام، سازمان ھای . معرفی میدارد ھا بدون نقصان برای نگھداری طویل المدت تلفون ھمراه، متراکم سازی داده

زد کھ از تکنالوژی تایمز کمپانی ھا را قادر میسا. سکونداده ھا در حال و متحرک  ھای دادهبھ طور خاص بعث در باره عناصر. تجارتی، طبی و دفاعی
لھذا تایمز برای . داند کھ نگھداری داده ھا و بینای رادیو بی اندازه گزاف استتایمز می. داده ھا جلو گیری نماید مصارف گزاف نگھداری طویل المدت

طیفی خود را زیاد بسازند و دادھا را بطوری  کمپنی ھا شیوه ھای معقول را نشان میدھد تا چگونھ بتوانند طیف رادیویی خود را آزاد بسازند و موثریت
.نگھداری کنند کھ جای کمتر را بگیرند  

 
و اشباه ) تی -او دی ای ان( محیط داده ھای بھینھ شده برای شبکھ ھای چند ھستھ یی. معرفی میداردرا تایمز دو تکنالوژی تحرک ی مداده ھا ردبرای کارب

برای تلفون ھای ) تی-او دی ای ان). (مھگنوس(و اشباه متحد الشکل شبکھ ھای جھانی رسانھ ھا )مھگنوس( ھانی رسانھ ھا متحد الشکل شبکھ ھای ج
کاھش بی حد برای تاثیر بدست آوردن دوباره و نیاز بھ پنھانی باند برای حمل و نقل داده .او در پراکسی سرور یا در کالود نگھداری میشود. ھمراه است

یا توسط کنترول و ھدایت دستگاه از طریق ھوایی و یا توسط . بسیار ساده میسازد) او دی ای ان تی(ی را برای تنظیم کردن تلفون دست. در دونلنک ھا
فیصد کاھش در موثریت بینایی فریکانسی رادیو دارد، کاھش وقت انتظار  40بطود عموم در حدود ) او دی ای ان تی. (ابزاریکھ در ویب موجود است

و بھبود اجرای عملیات در ساحاتیکھ سگنال فریکانسی رادیو ضعیف باشد، مگنوس برای تسھیالت  بزرگ  )ون ھمراتلف(دستگاه فرستنده و گیرنده
با استفاده . مشتریمگنوس بھ طور بی نظیری در یک طرف ارسال سگنال قرار دارد، بھ صورت عموم در طرف . مخابرات توسط سگنال رادیو میباشد

مقر مگنوس . مخابراتی را بھتر میسازد و تاخیر در اجرای عملیات را کم میسازد و کفایت باند ویت را باال میبرد از سریع سازی تی سی پی، تی سی پی
این تکنالوژی فعال در حال استفاده است و امکانات سرویس ھای بی سیم را برای مشتریان، رادار ھای . پیچیدگی شبکھ ارتباطی و ھزینھ را کاھش میدھد

.  امتیاز بھتر معیا میکندھای عسکری با  تلویزیونی و ارگان  
 

او (با استفاده از نرم افزار ھای انحصاری از مزایای تایمز تکنالوژی مستفید میشوند، محیط داده ھا را برای شبکھ ھای چند ھستھی در حال سکون داده ھا 
البتھ ارتباط دارد بھ شکل پرونده و در ساحھ نگھداری داده ھا بھبود دست میابد،  1002.16:1الی  3.62.1بھ نسبت اختصار بھینھ میکند، )ام-دی ای ان

در رشد و دسترسی بھ دست افزار ھای پردازشی عظیم چند ھستھ یی نفوذ  )چند رشتھ یی(اضافھ اینکھ؛ تکنالوژی مولتی ترد . چشمگیری ارائھ میکند
آن ھم بخاطر . کمپانی ھایکھ جای نگھداری داده ھا را معیا میسازد بسیار مفید استاین توانایی برای . میکند و وقت فشرده سازی فایل ھا را کم میسازد

       .قیمت ارزان آن، روند موثر برای فشرده سازی سریع فایل ھای داده ھا برای نگھداری طویل المدت
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