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چكيده طرح:  
دسـتگاه آرياگيت نقطه دسترسـی به ابر سـرويس اسـت. اين دسـتگاه برای کاربرد بانکی به گونه ای بهينه سازی 
شـده اسـت کـه بتوانـد تمامـي نيازهـای ارتباطـی سـرويس های بانکـی را در نقطـه تمـاس شـعبه بـا شـبکه 
فراهـم سـازد، هرچنـد کـه امکان اسـتفاده از آن در انـواع کاربردهـای ارتباطی وجـود دارد. آرياگيـت با تجميع 
سـرويس های دسترسـی شـبکه  و چندرسـانه ای در يـك سـکوی واحـد، امـکان مديريـت و امنيـت يك پارچـه 
ارتبـاط شـعبه بانـك را فراهـم می سـازد. سـاختار ماجـوالر آرياگيت، امـکان اتصال بـه شـبکه های هايبريدی با 
رسـانه های مختلـف سـيمی، فيبـر نـوری، بی سـيم و ماهـواره  ای را فراهـم می کنـد. dvbX يکـی از ماژول های 
مهـم دسـتگاه آرياگيـت اسـت کـه دارای قابليـت برنامه ريـزی   Software Defined Radio   بـرای ارتباط با 
انـواع شـبکه های ماهـواره ای موجـود اسـت. ايـن ماژول بـه عالوه، امـکان اتصال نقطـه به نقطه و جسـت وجوی 
نيمه خـودکار ماهـواره را نيـز فراهـم می کنـد. آرياگيت در واقع يك بسـتر برنامه پذير اسـت که توسـعه های آتی 
ارتباطـی شـعبه ها را بـدون نيـاز بـه دسـتگاه جديـد و با پيکره بنـدی يـا برنامه ريـزی آن، امکان پذير می سـازد. 
از جملـه ايـن توانايی هـا می تـوان بـه  Software Defined Network  اشـاره کـرد کـه آرياگيـت را برای کار 
در شـبکه های نسـل آينده، سـازگار سـاخته اسـت. اين برنامه ريزی به واسـطه سـاختار باز سيسـتم اسـتاندارد 
بـوده و کاربـران را از وابسـتگی بـه تامين کننـدگان ويـژه، رهايـی می بخشـد. بنابر ايـن کاربر سيسـتم می تواند 
برنامـه کاربـردی خـودش را روی بسـتر بـاز آرياگيـت پياده سـازی کنـد و يـا از هـر برنامـه کاربردی اسـتاندارد 
ديگـری روی ايـن بسـتر، اسـتفاده کنـد. از ديگـر ويژگی هـای آرياگيـت، مبتنی بر باز بـودن سـاختار آرياگيت،  
امکان بومی سـازی امنيت ارتباطی شـعبه اسـت. ارتقای تجربه کاربری تجهيز شـبکه از طريق نمايشـگر لمسـی 
بـا رابـط کاربـری گرافيـك، کار بـا دسـتگاه را بـرای کاربـران عـادی سـاده می کنـد به گونـه ای که پـس از اين، 

مديريـت شـبکه شـعبه بـرای کارکنـان غير فنـی نيز بـه سـادگی امکان پذير خواهـد بود. 


