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CORNING  5אינטל תשתית  עםישראל תפתחG  לשימוש

 מבניםב

 2020-פלטפורמת הארגון החדשה תוצע לשימוש בישראל כבר ב

תחומי החומרה ישראל הפועלת באמצעות מרכז מחקר ופיתוח האחראי על  (Corningקורנינג )

וגית לטכנות יישום החלה בשיתוף פעולה עם אינטל לטוב ,מבניםריות לבפיתוח מערכות סלול והתוכנה

 הדור החמישי. 

המופעלים  Corningשל  5Gשתי החברות יעבדו יחד כדי לספק פלטפורמה וירטואלית לפתרונות רשת 

והגדלת  5G-על ידי המעבדים המתקדמים של אינטל. ההשקעות המשותפות יאפשרו פריסת תשתית ה

לגודל ו לשימושים מתתואיעילה ומ טווח אותות הקליטה עבור מפעילות הסלולר בצורהקצבי התקשורת ו

 המבנה שבו נדרש יישום הדור החמישי. 

מישל אנגרטו, יאפשר התקדמות דרמטית באופן שבו אנשים עובדים וחברות יוצרות ערך", ציינה  5G-"ה

תדרש תשתית גמישה  ,היתרונות כדי לאפשר את. "Corning-ב Wireless-סמנכ"לית מוצרי ה

 םיטיהסיבים האופמת יישומים מבוססי תוכנה. כדוג ותהירת עצמה במהיכולה להתפתח ולהתאים א

. הווירטואליזציה והינם אגנוסטיים לפרוטוקולי התקשורת השוניםלמעשה, מציעים רוחב פס בלתי מוגבל 

באמצעות השילוב של סיבים  .5Gממירה את אתגר החומרה לפתרון מבוסס תוכנה עבור תשתיות 

האולטימטיבית  ”In-Building 5G“-מו את מערכת הידגי טלאינו קורנינג, ציהאופטיים והווירטואליז

 . והגמישה ביותר"

 -פלטפורמת ה" מציין: חדשנות ופיתוח פלטפורמות חדשות בקורנינג ישראל דירקטורדרור הראל, 

5G קנהת ,בשיתוף אינטל העולמיתו, וצוותים אמריקאיםמרכז הישראלי המפותחת בימים אלו על ידי ה 

הדורשות  אפליקציותעל בין היתר מדובר  .רחב של אפליקציות חדשות ור מגווןעבקדמים תעים מביצו

 AR/VR, Smartבין מכונות מרובות כגון  תקשורתקצבים גבוהים ו ערוצי תקשורת אמינים ומהירים מאד,
manufacturing, Autonomous machines, IoT ועוד." 

 .2020-החל מבישראל ה לשימוש מסחרי זמינ תהיה החדשה של קורנינג 5G -הפלטפורמת 
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 4Gשימור השקעות קודמות ברשת 

הפרוסות כיום ותייצר "חיבוריות  LTEבוריות למערכות חיבבין היתר  ךמותתה החדשה הפלטפורמ

בשנים הראשונות של פריסת הדור החדש.  הנדרשת 5G-ו 4G-תשתית מותאמת לכפולה" של 

 להמשיך לקבל שירות סלולר איכותי ולאלו 4ם עם מכשירי קצה מדור החיבוריות תאפשר למשתמשי

מפעילים סלולריים באופן זה יישומים חדשים. ים מתקדמים וועיצליהנות מב 5שמחזיקים מכשירים מדור 

יחסית במקומות  באופן פשוטולשדרג את הרשת  LTE -לשמר את השקעתם ברשת היוכלו וארגונים 

 .ור חמששירותי ד הוסיףבהם ירצו ל

 :In-Building Cellular -ים בשוק ההאתגרים העסקיים והטכנולוג

הדינמיות בה  םבפרט ה ”In-building Cellular“ -כלל ובשוק הוק הסלולר בשבהעיקרים האתגרים 

הדרישות והתקנים מתפתחים וכן הוורסטיליות הרבה בין מתארים שונים של מבנים וארגונים עבורם 

בעלי  אום הארגוני, )ספקי הסלולרמבחינת הלקוחות  שירות סלולרי איכותי. נדרשים פתרונות למתן

ובעלות מינימלית של ציוד ותחזוקה  באופן קל ת איכותי למשתמשיםוא לספק שירוהמבנים( הצורך ה

כך. השקעות בהחלפות ציוד תדירות שנדרשות עבור תמיכה ביכולות וביצועים חדשים שם הנדרשים ל

 , עבור. בנוסףארגוניםלר, כרוחות בעלויות וסרבול לספקי השרות וההתפתחות פרוטוקולי הסלומ כחלק

רוך במאמצי פיתוח משמעותיים ך מבנים, הדבר כהמפתחת פתרונות סלולר לתוכחברה  קורנינג

מאמץ הפיתוח הופך מאתגר אף יותר כשמדובר  וזמני פיתוח מאתגרים. במוצרים שינוי חומרה המאלצים

יני ים לבניהמיועד Small Cells לעדכן מספר קווי מוצרים שונים של החברה, החל ממוצרי בצורך

המיועדים  DAS (Distributed Antenna Systems) ם ובינוניים וכלה בפתרונותמשרדים קטני

בהם נדרשת תמיכה במספר ספקי סלולר ותחומי  שדות תעופהאו  םגדולים כגון אצטדיוני לפרויקטים

 תדרים.  

   של אינטל    החדשנית וטכנולוגי רהתרון מבוסס תוכנה באמצעות ארכיטקטופ

שעד כה מומשו , ווירטואליזציה של פונקציותתבססת על מהחדשנית  5Gת ארכיטקטורבאמצעות  

קורנינג , באמצעות חומרה ייעודית וכעת מיושמות בתוכנה שרצה על הפרוססורים החזקים של אינטל

 תוכנה. ע"י תאת הפתרונוולשדרג  עבור לקוחותיה יתוח של מוצרים חדשיםלקצר את זמני הפ יכולה

, ארכיטקטורת Xeonואלית מתקדמת מבית אינטל המתבסס על מעבדי ילוב של טכנולוגיה ווירטהש

בנוסף . חדשים תקשורת מאפשרת לנו לתמוך בסטנדרטים ופרוטוקולי FPGAs -ו FlexRANהתוכנה 

ם וארגוניחברות סלולר ליותר רבה גמישות טורה החדשה תקנה לכך, ולא פחות חשוב, הארכיטק

הנדרשת וכדומה(.  פרויקט )גודל הבניין, הקיבולתכל נים של השו פתרון לצרכיםאת ה ר""לתפויכולות ב

וחברות ובמיוחד עבור ארגונים  הפתרון, ההתקנה והתחזוקה של השורה התחתונה היא הוזלה

 .קנהשמחפשות פתרון סלולרי זול וקל להת

 :CORNINGתאגיד  אודות

CORNING שנות ניסיון  165-המובילות בעולם בתחום מדעי החומרים, עם יותר מ  החברותאחת  הינה

עם יכולות יצור והנדסה  החברה באה לידי ביטוי בתחומים שונים. מומחיות טכנולוגיות ששינו את חיינוהמצאות ב

השקעה מ נובעת  Corningהצלחה שלהל אנשים. את חייהם ש משפריםמוצרים, אשר בפיתוח , נרחבות

חברות , ומערכות יחסים מבוססות אמון עם חדשנות, שילוב ייחודי של (R&Dמתמשכת במרכזי מחקר ופיתוח )

 בעולם.מובילים  ולקוחות
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 CORNINGומדעי  טק-אוטותקשורת אופטית, מוצרי אלקטרוניקה ניידים, טכנולוגיות תצוגה, פועלת בין השאר ב

בפני נזק למכשירים ניידים; זכוכית מדויקת עבור  עמידותכוללים זכוכית   Corningלהמובילים ש ם. המוצריםהחיי

 .; סיבים אופטיים, טכנולוגיות אלחוטיות ופתרונות קישוריות לרשתות תקשורת חדישותמתמתקד תצוגה

למתן  ות חדשניותמתקדם האמון על פיתוח טכנולוגי R&D פועלת באמצעות מרכז  CORNING – בישראל

המיושמות באצטדיונים, מרחבים הומי אדם, בתי חולים  5G-ו 4Gכיסוי אלחוטי, קישוריות סלולארית לות  פתרונ

 מבנים ציבוריים ועוד.


