ﻣﺼﺮف دﯾﺘﺎی اﯾﺮاﻧﺴﻠﯽﻫﺎ رﮐﻮرد زد؛ ۱۳
ﭘﺘﺎﺑﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ روز  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺠﺘﺒﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،دی ۱۳۹۹
ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ در  29آذرﻣﺎه اﻣﺴﺎل رﮐﻮرد ﻣﺼﺮف دﯾﺘﺎی روزاﻧﻪ را ﺑﺎ ﺛﺒﺖ
رﻗﻢ  13.21ﭘﺘﺎﺑﺎﯾﺖ )ﻣﻌﺎدل  13ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ( ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻓﯿﻨﺎل ﻟﯿﮓ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﯿﺎ و ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﮔﺰارش ﻋﺎدل ﻓﺮدوﺳﯽﭘﻮر از ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ  AFCدر ﺛﺒﺖ اﯾﻦ
رﮐﻮرد ﺑﯽﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
از اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  98ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ  19و ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﻪ،

ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ،ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ،
اﻟﺰام ﺑﻪ دورﮐﺎری ،ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺷﺪن ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺮدد و… ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
دﯾﺘﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اوج آن در  29آذر  99رخ داده اﺳﺖ.

ﺛﺒﺖ رﮐﻮرد ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﺮف دﯾﺘﺎ در ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ از  ۱۷آذر ﺗﺎ  ۱۷دی ﺳﺎل ﺟﺎری،
آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف دﯾﺘﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ،در روز ﺷﻨﺒﻪ  ۲۹آذرﻣﺎه و در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺐ
ﯾﻠﺪا ﺑﺎ ﮔﺬر از ﻣﺮز  ۱۳.۲۱ﭘﺘﺎﺑﺎﯾﺖ رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ
رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ ،ﭘﺨﺶ زﻧﺪه دﯾﺪار ﺣﺴﺎس دو ﺗﯿﻢ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ و اوﻟﺴﺎن ﻫﯿﻮﻧﺪای در ﻓﯿﻨﺎل ﻟﯿﮓ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﯿﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ داﺧﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪ از
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﺎی ﮔﺰارش ﻋﺎدل ﻓﺮدوﺳﯽﭘﻮر در ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ  AFCﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ دﯾﺘﺎ در ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ  ۱۲.۶۴ﭘﺘﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﻊ ﺗﺮدد ﺷﺒﺎﻧﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ دوره را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﻣﺼﺮﻓﯽ داﻧﺴﺖ.
اوﻟﯿﻦ اﭘﺮاﺗﻮر دﯾﺠﯿﺘﺎل اﯾﺮان از اﺑﺘﺪای ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف دﯾﺘﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﺒﮑﻪ را ﭘﺎﯾﺶ ﮐﺮده ﺗﺎ از اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﺮاﻧﺴﻞ
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از
ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ  ۹۰۰و  ۲۶۰۰ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺒﻮده ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰۰ﺳﺎﯾﺖ و
ﻻﯾﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر و … اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ  5Gدر ﮐﺸﻮر
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﺣﺎﻟﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ اوﻟﯿﻦ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺳﺮﻋﺖ  2.5ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﺷﺒﮑﻪ  5Gﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ رﮐﻮرد ﺳﺮﻋﺖ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﯾﺮان را ﺑﺸﮑﻨﺪ.

ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر از ﺳﻪ ﺳﺎﯾﺖ  5Gﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﺮده و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ زودی ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ

ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎرک آب و آﺗﺶ ﺗﻬﺮان ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم
ﻗﺮار دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

