آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻓﺎز ﺳﻮم ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ دﯾﺮوز ) 28ﺗﯿﺮ( ﻣﺮاﺳﻢ وﯾﮋه ای را در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ

ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ زﻧﺪه دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ،در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺎ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،ﺳﻪ ﭘﺮوژه از  23ﭘﺮوژه ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺞ ) (5Gﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ »ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺗﺠﺎری از ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺑﺮی NB-
 IoTﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ  ،5Gﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺗﺠﺎری از ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺑﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  NFV/SDNو ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
آزﻣﺎﯾﺸﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی  «5Gاﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر
ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎزار ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻋﻤﻮدی )از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ،ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ ،ﮐﺸﺎورزی و …( ،ﻃﯿﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ارﺗﺒﺎﻃﯽ در اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻋﺖ ،ﺗﺎﺧﯿﺮ ،ﺗﻌﺪاد و
ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎرﺑﺮ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺷﺒﮑﻪ دارﻧﺪ و ﺑﺮآورده ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ.
راﻫﮑﺎر ﻓﻨﺎوری ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺞ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آزادی ،ﭼﺎﺑﮑﯽ و اﻧﻌﻄﺎف ﻻزم در ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی  NFV، SDNو  Cloudاﺳﺖ.
آرش ﺑﻬﮕﻮ در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اداﻣﻪ داد:
ﻓﻨﺎوری  NFVﯾﺎ  Network Function Virtualizationﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ را از ﻗﯿﺪ
ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ آزاد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﻨﺎوری  Cloudﺑﺮ روی اﺑﺮ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی راﯾﺞ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎ آزادی و ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻨﺎوری  SDNﯾﺎ  Software Defined Networkingﻫﻢ ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﻻﯾﻪ
ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ و ﻻﯾﻪ ارﺳﺎل در روﺗﺮﻫﺎ و ﺳﻮﯾﭻﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ،ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﻌﻄﻒ و ﭼﺎﺑﮏ را ﻣﯿﺴﺮ

ﻣﯽﮐﻨﺪ.

وی در ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺑﺎ

ﭼﺎﺑﮑﯽ و اﻧﻌﻄﺎف در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﻋﻤﻮدی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺪون از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ
در ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺸﺘﺎزی اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ

ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات را در ﺟﻬﺎن
در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﺴﺘﻪ

ﺷﺒﮑﻪ اﺑﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  NFV/SDNاﯾﺮاﻧﺴﻞ ،از ﻟﺤﺎظ ﺑﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻬﺎن
ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ رادﯾﻮﯾﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻧﯿﺰ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭘﺮوژه
»ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آزﻣﺎﯾﺸﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی  «5Gﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻧﺴﻞ
ﭘﻨﺠﻤﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ،ﻓﻨﺎوری  Massive MIMIOو  Beam Formingﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﮏ ﭘﺮﺗﻮ رادﯾﻮﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﯾﮏ آﻧﺘﻦ ،ﺑﺎزدﻫﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ و
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺮ ﺳﻠﻮل رادﯾﻮﯾﯽ را ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ،اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی و ﻣﻬﻤﯽ را در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ رادﯾﻮﯾﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﻨﺎوری ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺞ و ) NR (New Radioاز ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Flexible Framingاﺳﺘﻔﺎده

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻧﻌﻄﺎف و ﭼﺎﺑﮑﯽ ﻻزم را ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎزارﻫﺎی ﻋﻤﻮدی ﭘﯿﺶ رو را
ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰود ﻻﯾﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﻧﺴﻞ  5ﺑﺮ اﺳﺎس ) NK (New Radioاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی  F-OFDM، Sub Chanelو  Mossier MIMOو ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از رﻧﺞ وﺳﯿﻌﯽ از ﻃﯿﻒﻫﺎی
ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﺮاﻧﺴﻞ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺗﺠﺎری از ﭘﺮوژه ﻫﺎی »ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺑﺮی  NB-IoTﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ «5G
و »ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺑﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  « NFV/SDNرا ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد و در ردﯾﻒ ﭘﯿﺸﺘﺎزﺗﺮﯾﻦ
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

اﯾﺮاﻧﺴﻞ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از  23ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ زﯾﺮ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد:
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﺮو و اﻧﺘﻘﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ /روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰارﻣﯿﻦ  Nodeﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺒﮑﻪ
اﯾﺮاﻧﺴﻞ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ IXP
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ CDN
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ IP
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داده و ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ  /روﻧﻤﺎﯾﯽ از  Gatewayاﻫﻮاز و
اﺻﻔﻬﺎن

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺗﺠﺎری از اوﻟﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮده  NB-IoTدر اﯾﺮاﻧﺴﻞ
روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻟﻨﺰ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ وب )(Web TV
روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻫﺎی داﺋﻤﯽ
روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮک روی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ
روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل
روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی
روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺧﺪﻣﺎت Cloud PBX
روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺧﺪﻣﺎت Hotline
روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺠﺎری از راﻫﮑﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺗﺠﺎری از ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺑﺮی  NB-IoTﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ 5G
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺗﺠﺎری از ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺑﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ NFV/SDN
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آزﻣﺎﯾﺸﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی 5G
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

