ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺮوژه اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎزل
ﺑﻪ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری در ﺗﻬﺮان  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviدوﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
ﻓﺎز اول ﺷﺒﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری در ﻣﻨﺎزل اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﻣﻌﺎول اول رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ وزﯾﺮ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺷﻬﯿﺪ ﻓﺮد اﺳﺪی ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺷﺒﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ) (FTTHﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺗﺎﻧﻮﻣﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،ﻣﺸﻬﺪ ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺷﯿﺮاز ،اﻫﻮاز،

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﮐﺮج آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد.

ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  ۲۴۵ﻫﺰار ﭘﻮرت ،در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن
 ۸۵ﻫﺰار ﭘﻮرت ،در ﻣﺸﻬﺪ  ۸۰ﻫﺰار ﭘﻮرت ،در ﺷﯿﺮاز  ۶۱ﻫﺰار ﭘﻮرت ،در ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ۶۱ﻫﺰار ﭘﻮرت ،در ﮐﺮج
 ۲۸ﻫﺰار ﭘﻮرت و در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  ۲۰ﻫﺰار ﭘﻮرت ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری آﻣﺎده واﮔﺬاری ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ دارﻧﺪ )از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی اﺟﺮا و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﺪک در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ( ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﺎ
ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻧﻮری ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از ﻓﻨﺎوری  FTTHﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ
ﻓﻨﺎوری ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﻻ و ﻣﺘﻘﺎرن ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮑﺴﺎن آﭘﻠﻮد و داﻧﻠﻮد اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ

ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ دﻫﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻟﺬا ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان اﻣﺮوز اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺗﺼﺎل ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری

ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل را ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﺎﻧﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از ﻓﻨﺎوری  FTTHﺑﻬﺮه

ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۶در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ  884ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﻧﺪه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  HDو ،FK
ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ،آﻣﻮزش از راه دور و ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﻮق ﺳﺮﻋﺖ

ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢ و ﻧﺮماﻓﺰاراﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

