ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺮﺗﻐﺎل در اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎ
و ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دارﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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در ﭘﻮرﺗﻮ ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل وای ﻓﺎی ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺳﻮار
ﺷﺪن در ﯾﮏ اﺗﻮﺑﻮس ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وای ﻓﺎی ﮐﻠﯿﺪ زده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺑﯿﺶ از  6000اﺗﻮﺑﻮس و ﺗﺎﮐﺴﯽ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ  70ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﭘﻮرﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داده ﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻨﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﺷﻬﺮی ﻫﻢ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﭼﺮاﮐﻪ روﺗﺮﻫﺎی وای ﻓﺎی و ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﭘﺮ ﺷﺪن ﺳﻄﻞ ﻫﺎی زﺑﺎﻧﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ.
روﺗﺮﻫﺎی وای ﻓﺎی ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﯿﻮﯾﻮرک و ﻟﻨﺪن ﻫﻢ ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ در دﺳﺖ اﺟﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ آﻧﻬﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ
ﺑﻪ ﻣﻮدم ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﻃﺮح اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﭘﻮرﺗﻮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﻧﯿﺎ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ روﺗﺮﻫﺎ در
وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در آﻧﻬﺎ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﺷﻬﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دو ﻣﺰﯾﺖ را ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ای ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  4.2ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم  Veniumدر ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﻮرﺗﻮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ روش ﻫﺎی ﮐﺎراﻣﺪﺗﺮی را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت در
ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻬﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺳﻔﺮﻫﺎی درون ﺷﻬﺮی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن آن در دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺮﺗﻐﺎل دارد و

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﻮرﺗﻮ دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

