اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺤﺘﻮای داﺧﻠﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﺎدل ﺗﺮاﻓﯿﮏ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
ﺧﺴﺮو ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان و ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ی ده ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدن
ﻣﺤﺘﻮای داﺧﻠﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ از ﭘﺮوژه

ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن
ﺑﺨﺸﯽ از زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در ﻧﻘﺸﻪ ی راه اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺎت  IXPﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪ ی ﺗﺒﺎدل ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ی ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻔﺎف

ﺳﺎزی و اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﺮای ﺗﺮاﻓﯿﮏ داﺧﻠﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺟﻮرﭼﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ی ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘﻤﺎً آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ«.
وی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻓﺰوده اﺳﺖ آﻣﺎر و ارﻗﺎم اوﻟﻴﻪ ی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ی
اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺣﺎﻛﯽ از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا از اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎزﻧﺪه

اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺒﺎدل ﺗﺮاﻓﯿﮏ داده ﯾﺎ  IXPﻧﻘﺎط ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻤﺒﻨﺪی ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن را

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻬﻢ  ۸۳درﺻﺪی ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮای در ﺣﺎل ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در ﺷﺒﻜﻪ

ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﻳﻦ اﻗﺪام ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﻫﻤﺎن  ۲ﻫﻔﺘﻪ ی اول
راه اﻧﺪازی ﺧﺪﻣﺎت  ،IXPﺧﺪﻣﺎت آﭘﺎرات ﺑﺎ  ۱۵درﺻﺪ رﺷﺪ ﺗﺮاﻓﻴﻚ و ﻓﻴﻠﻴﻤﻮ ﺑﺎ  ۱۰۰درﺻﺪ رﺷﺪ
ﻣﺨﺎﻃﺐ روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ.
وي ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ» :در ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ دارﻧﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا از اﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد را راﻳﮕﺎن و ﻳﺎ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ؛ ﻻزم اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮه آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ را ارﺑﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻳﮑﯽ از دﻟﺴﻮزان ﺣﻮزه ی ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺸﻮر در ﻳﮑﯽ از ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻛﺸﻮر
ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ده ﻫﺰار ﺳﺎﻋﺖ ﻓﻴﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻛﺮده و ﺑﻪﻃﻮر راﻳﮕﺎن ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ؛
وﻟﯽ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی  ۸۰ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﯽ اﻳﺮاﻧﯽ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی  ۶۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﯽ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن در
اداﻣﻪ ی راه ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه وری اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ«.
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