
 

 

 

 

 (RTDMS) تاین دیتا هٌجوٌت  ی پزٍصُ ریلگشارش کار

 .آٍری ضذُ است ارد افغاًی هحصَالت هخابزاتی جوعهیلی 1۱تاین: تاکٌَى ًشدیک بِ  هسٍَالى ریاست ریل

گَیٌذ کِ در سال هالی  صی هعلَهاتی هیٍسارت هخابزات ٍ تکٌالَ (RTDMS) تاین هسٍَالى ریاست ریل

ضزکت هخابزاتی را بِ ایي بزًاهِ  راُ اًذاسی سیستن ًظارت آًالیي پٌجایي ریاست تَاًستِ است تا با ش 1۹۳۱

 ٍصل کٌذ.



کام، اتصاالت، رٍضي، افغاى  لییافغاى ت) ضزکت هخابزاتی صبِ گفتِ ّوایَى غفَری رییس ایي ریاست، ض

بِ سیستن ریال تاین اس طزیك فایبز ًَری اًذ کِ با رایشًی ّای هماهات ٍسارت،  اس ضزکت ّایی( ام تی اىٍ  بیسین

 اًذ. ٍصل ضذُ

هیلیارد افغاًی اس بابت  1۱تاکٌَى، ایي ریاست تَاًستِ است هبلغ  1۹۳۱گَیذ کِ اس سال  آلای غفَری هی

اسالهی افغاًستاى، ٍاریش خشاًِ دٍلت جوَْری )دُ درصذ کزیذت ضْزًٍذاى( بِ  هحصَالت هخابزاتی ضْزًٍذاى

 ًوایذ.

 

تاین کِ بِ هٌظَر ًظارت اس  پزٍصُ ریل

ّای هخابزاتی، باالبزدى  کزد ضزکتلعو

سطح عَایذ حکَهت ٍ اطویٌاى ضفافیت اس 

 فیصذ هحصَل 10آٍری  رًٍذ جوع

ایجاد گزدیذُ بَد هخابزاتی،  ّای ضزکت

گیز رّبزی ٍسارت  پیّای  اخیزا با تالش

ی هعلَهاتی، درحال هخابزات ٍ تکٌالَص

 تکویل ضذى است.

 پزٍصُ ریال تاینّوایَى غفاری رییس 

 هی گَیذ کِ ٍصل ضزکت ّا بِ ایي سیستن

بِ گفتِ یک دستاٍرد هْن بِ ضوار هی رٍد. 

تاین ٍصل بِ سیستن ریل بیسین ٍ ام تی اى اتصاالت، رٍضي، افغاىکام،  لییّای هخابزاتی افغاى ت ضزکت»  اٍ

 اسایي سیستن  ی بَرد آهادُ ضذُ شاس طزیك د ایي بِ بعذ، ایي سیستن لادر خَاّذ بَد تاگزدیذُ است. اس 

ضفافیت آى  کزدُ ٍ اسًظارت  طَر سًذُ بِ، ّای فَق ابزاتی ضزکتفیصذ هحصَل خذهات هخ 10 آٍری جوع

  «اطویٌاى دّذ.

یکی اس تعْذات اساسی رّبزی ٍسارت هخابزات ٍ  بزای ضفافیت در هحصَالت هخابزاتیایجاد هکاًیشهی 

کِ بزاساس  عولی ضذُ است بِ گفتِ هسٍَالى ریاست ریل تاین تاحذٍد سیادیکِ  ُ استتکٌالَصی هعلَهاتی بَد

 گزدد. هیتطبیك  ضزکت هخابزاتیتوام  باالی فیصذ 100طَر کلی  بِ آى،



بزق یا ، ایجاد دیتا سٌتز ٍ ستَرج ٍ بخص تسلیوی آىتاین،  تکویل دیشایي پزٍصُ ریل ّوایَى غفَری،

Power Backup اجٌاس سیستن  اٍل ٍ دٍم لسوت، تسلیوی(Networking equipment/ Cisco / 

Power/Server)( تکویل سافت ٍیز ،Network Monitoring Softwareاخ ،) ذ جَاس بزای هایکز، ٍصل

بزای تکویل ٍ تطیبك پزٍصُ ریال » خَاًذُ ٍ گفت:آٍردّای دیگز پزٍصُ ریال تاین  ٍصل فایبز را اس دستاًتزًیت ٍ 

کٌالَصی ابزات ٍ ترّبزی ٍسارت هخ تالش با هخابزاتی بَد کِ یّا راضی ساختي ضزکتبشرگتزیي چالص ها تاین، 

  .«دیذینی هخابزاتی بِ ایي سیستن گزّا ٍصل توام ضزکت  هَفك بِ هعلَهاتی، ها


