ﺑﺮآورد ﻫﺎ از آﺛﺎر ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ
ﮐﯿﻔﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای داﺧﻠﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺘﺎن رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ ،روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺒﮑﻪ ی ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺒﻖ وﻋﺪه ی
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮔﺮﻓﺖ؛ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎون
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اواﺧﺮ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ راه اﻧﺪازی  ۴ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺒﺎدل ﺗﺮاﻓﯿﮏ داده در  ۴ﺷﻬﺮ
ﻋﻤﻼ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﭘﺎﯾﻠﻮت اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﮐﺸﻮر،
ً
ﺷﺒﮑﻪ ی ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ی داﺧﻠﯽ اﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ی

اﻧﻮاع ﻣﺤﺘﻮا و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻃﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه و
ﮐﺎﻣﻼ داﺧﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ
ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ً
ردﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺒﺎدل ﺷﺪه در آن از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﮐﺎﻣﻼ داﺧﻠﯽ ،ﭘﺮﻇﺮﻓﯿﺖ ،ﭘﻬﻦ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺷﺒﮑﻪ ی ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺒﮑﻪ ای ﻣﺴﺘﻘﻞ و
ً
ﺑﺎﻧﺪ و دارای ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻣﻦ و ﭘﺎﯾﺪار ،در ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازی ﺷﺪه ﺗﺎ درﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت داﺧﻠﯽ در دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد و از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻧﺸﻮد.
اﯾﻦ ﺗﻐﺮ از ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای داﺧﻠﯽ ﺣﺲ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
ﮐﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﻓﺎز ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ،ﺳﺮاﻧﻪ ی ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﮐﺸﻮر از  ۱۴ﮐﯿﻠﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ی
ﻓﻌﻠﯽ ،ﺑﻪ  ۳۸ﮐﯿﻠﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﻓﺎز ﻫﺎی دوم و ﺳﻮم اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در دﻫﻪ ی
ﻓﺠﺮ اﻣﺴﺎل و روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎل آﯾﻨﺪه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻧﻬﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻪ دﺳﺘﺎورد ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺖ؟
ﺳﺮاﻧﻪ ی ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از  ۲.۵ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺮاﻧﻪ ی ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ۱۴ﮐﯿﻠﻮﺑﯿﺖ اﺳﺖ ،در ﺑﻬﻤﻦ  ۹۵ﺑﻪ  ۲۷ﮐﯿﻠﻮﺑﯿﺖ و در
اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۹۶ﺑﺎ  ۲.۷ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﻪ  ۳۸ﮐﯿﻠﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺗﺮاﻓﯿﮏ داﺧﻠﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ  ۵۵درﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﮐﺸﻮر ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ  ۴۵درﺻﺪ رﺳﯿﺪه و ﻃﺒﻖ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎ در ﺑﻬﻤﻦ  ۹۵ﺑﻪ  ۵۰درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۶اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ۵۵درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ  ۵۵درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺎدل ﺧﻮ.اﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
در ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۲ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺣﺪود ۱۲

درﺻﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  ۱۰درﺻﺪ رﺳﯿﺪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ  ۳درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ رﻗﻢ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  ۴۰درﺻﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ۴۰درﺻﺪ اﺳﺖ و در
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۵ﺑﻪ  ۶۰درﺻﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۹۶ﺑﻪ  ۶۵درﺻﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﺎﻧﻮار ﻣﯽ
رﺳﺪ .ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎ ،ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﯿﺎر )اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ( ﮐﻪ ﻫﻢ

اﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ۳۰درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ  ۹۵ﺑﻪ  ۳۵درﺻﺪ ،و ﺗﺎ اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۹۶ﺑﻪ ﺑﯿﺶ
از  ۴۰درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  ۴ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ۳ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ
در ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  ۹۵ﺑﻪ  ۴ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ و در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۶ﺑﻪ  ۵ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﯿﺎر )اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ( از  ۲ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه
اﻣﺴﺎل ﺑﻪ  ۳ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ،و در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  ۹۶ﺑﻪ  ۴ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

