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 تجزیه وتحلیل اطالعات همراه اول:

ترابایت رسیده است 10011ترا بایت  به  10111همراه اول در یک سال گذشته از ((Payloadحجم دیتاي مصرفي مشتریان -1

در صد  14ترابایت رسیده یعني حدود  0431ترابایت به  0551درصد افزایش که سهم مصرف نسل سوم از  34یعني حدود 

 درصد از کل میباشد. 43ترابایت رسیده یعني حدود  13541ترابایت به  0351و سهم نسل چهارم از از کل 

 مگابیت در ثانیه رسیده است. 3به  4.4همراه اول در کل کشور در طي یک سال اخیر از  4 نسل (Throughput)سرعت  -0

مگابیت در  4.0مگابیت در ثانیه به  4.4همراه اول در کل کشور در طي یک سال اخیر از  3نسل  (Throughput)سرعت  -4

 ثانیه رسیده است.

 3نسل  4نسل  

 به)مگابیت در ثابیه( از )مگابیت در ثابیه( به)مگابیت در ثابیه( از )مگابیت در ثابیه( 

 0.0 4.05 3.0 3.0 تهران

 4.4 5.05 0.0 1.05 شیراز

 4.5 5.05 4 4.0 مشهد

 0.4 0.05 4.1 5 اصفهان

 0.0 0.4 5.1 5 تبریز

 

 تجزیه وتحلیل اطالعات ایرانسل:

ترا بایت رسیده است  10151ترا بایت به 10011ایرانسل در یک سال گذشته از(Payload)  حجم دیتاي مصرفي مشتریان -1

درصد از کل و  0ترا بایت  معادل  1551ترا بایت به  1011در صد افزایش که سهم مصرف نسل سوم حدود  31یعني حدود 

 درصد از کل میباشد. 01ترا بایت رسیده که معادل  15511ترا بایت  به حدود 11511چهارم از سهم نسل 

مگابیت در  0.4به مگابیت در ثانیه  1.4ایرانسل در کل کشور در طي یک سال اخیر از  4نسل  (Throughput)سرعت  -0

 رسیده است.ثانیه 

مگابیت  11.11به ثانیه مگابیت در  10.0ل اخیر از ایرانسل در کل کشور در طي یک سا 3نسل  (Throughput)سرعت  -4

 رسیده است. در ثانیه

 

 3نسل  4نسل  

 به)مگابیت در ثابیه( از )مگابیت در ثابیه( به)مگابیت در ثابیه( از )مگابیت در ثابیه( 

 11.0 11 0.1 1.0 تهران

 11.0 13 0.5 1.0 شیراز

 11.5 13 0.0 1.4 مشهد

 15 14.5 0.4 0.05 اصفهان

 10.1 10 4.4 1.0 تبریز
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 جمع بندی:

که به طور کلي براي شهر ها  (Throughput) سرعت و(Payload)  حجم دیتاي مصرفي مشتریان با بررسي نمودارهاي -1

ل هم در ک سرعتافزایش یافته است، لیکن مقادیر مربوط به  مصرف دیتاگردد، در عمده شهرها مقدار استخراج شده مشاهده مي

کشور متاثر از افزایش مصرف کاهش یافته لیکن این کاهش در تمام شهر هاي یکسان نبوده و بصورت جهشي و کاهش ناگهاني 

 نیست.

سهم ترافیک همراه اول از کل ترافیک  %14در خصوص نسل سوم نیز با توجه به سهم کم ترافیک توزیع شده توسط این بخش ) -0

 در مدت یکساله دیده نمیشود و به نظر میرسد عمده ايسهم ترافیک ایرانسل از کل ترافیک این شرکت( تغییر  %0این شرکت و 

 شوند.بران از طریق نسل چهارم سرویس داده ميرعمده کا

مشترکین خود را سرویس میدهد در وضعیت نامناسبي نسبت به  %43شرکت همراه اول در بخش ارائه سرویس نسل چهارم که  -4

هاني حجم مشتریان و افزایش ناگگستره شبکه، با توجه به  شود در دوره تعطیالت سال جدیدانسل قرار دارد و پیش بیني ميایر

 .باشدبا مشکل جدي مواجه  مصرف در صورت استمرار روند موجود

عامل  ایت به نظر میرسددر نهاثر گذاري مستقیم افزایش مصرف در سرعت ارائه خدمت به مفهوم کمبود منابع مورد نیاز شبکه و  -3

واگذار  0411همچنین تاخیر در استفاده از باند ) باشدافزایش مصرف مشتریان متناسب  اصلي شرایط موجود عدم توسعه اپراتورها

  .(باشدکه البته بخشي از طرح توسعه ایشان مي شده

 

 اطالعات از سامانه های مدیریت شبکه اپراتورها استخراج شده است. 

 

 


