ﺑﺎ  FTTHﯾﺎ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ.....

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ راه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟

ﺻﺤﺒﺖ از ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺣﺮف ﺗﺎزه ای ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﯿﺒﺮ
ﻧﻮری ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺟﺬاب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد....
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﮔﺴﺘﺮده ای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ،
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ راه ﻣﻤﮑﻦ اﺗﺼﺎﻻت ﮐﺎﺑﻠﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری اﺳﺖ..
ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻧﻮری ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺎﻧﻨﺪ زوج ﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺑﯿﺪه و ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻤﻤﺤﻮر ،از ﻧﻮر ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺮﯾﺎن
اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪه دادهﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان
از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی آن ﺑﺮای ارﺳﺎل دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎﯾﯽ در ﻧﺮخ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ،
ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﭼﻪ ﻓﻮاﯾﺪ دﯾﮕﺮی دارد؟

ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﭼﻪ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ دارد؟

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری از ﻧﻮر ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﯾﺎن داده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻻﯾﻪ
ﺷﯿﺸﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ وﯾﮋه ای ﮐﻪ در اﯾﻦ دو ﻻﯾﻪ و ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی آنﻫﺎ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻧﻮر ارﺳﺎﻟﯽ از ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺪ .در ﺣﯿﻦ
ارﺳﺎل ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی ﻧﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات واﺳﻂ ،داده ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽرﺳﺪ و از اﺗﻼف و اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻧﻮری ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﯿﻢﻫﺎی ﻣﺴﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻧﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺮﺧﻼف ﺳﯿﻢﻫﺎی ﻣﺴﯽ ،ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل داده را در ﻓﺎﺻﻠﻪ  50ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و
ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪون اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ دارد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات واﺳﻂ ﮐﻤﺘﺮ
ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮاﯾﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان
ﻫﺰاران ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری را ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل ،در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﻣﺨﺘﺮع ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری
ﮐﺎﭘﺎﻧﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر را ﺧﻢ ﮐﺮد

 ،FTTHﻓﻨﺎوری ﮐﻪ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ ﻣﯽآورد
اﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺰﯾﺖﻫﺎﯾﺶ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﺟﺬاب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ راه ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ FTTH .ﮐﻪ ﻣﺨﻔﻒ  Fiber To The Homeﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ و
ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪ ﻓﯿﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ ﻣﯽآورد.
ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی راﯾﺞ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ADSLاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻞ ﻣﺴﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﻤﺎ را
ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻧﻮری ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ  100ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ
آورﻧﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،ADSLارﺗﺒﺎط از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺗﺎ ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﻢﻫﺎی ﻣﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ،ﺳﺮﻋﺖ و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ
درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﻨﺎوری  ADSLدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  24Mbpsو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ...
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت،
اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﭘﺮوژه
ﮔﺴﺘﺮد  FTTHﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺮوژه  FTTHﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺎﻧﻮﻣﺎ )ﺗﺎر ﻧﻮری ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﻓﺎز اﺑﺘﺪاﯾﯽ و در
اردﯾﺒﻬﺸﺖ  96در ﻫﺸﺖ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری
اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان  ۲۴۵ﻫﺰار ﭘﻮرت  ،اﺻﻔﻬﺎن ۸۵ﻫﺰار ﭘﻮرت  ،ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ۸۰،ﻫﺰار
ﭘﻮرت  ،ﻓﺎرس  ۶۱ﻫﺰار ﭘﻮرت  ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ۶۱ﻫﺰار ﭘﻮرت  ،اﻟﺒﺮز  ۲۸ﻫﺰار ﭘﻮرت و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  ۲۰ﻫﺰار ﭘﻮرت راه
اﻧﺪازی ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺎرﻧﻮﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻠﻔﻦ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ  IPTVو ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ داده را
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺴﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﺑﻪ آدرس  www.tci.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد ،از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ.
در ﺻﻮرت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اداﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺷﺎﻣﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﯿﺒﺮ و ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺲ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﯿﺒﺮ ﺑﻪ راﯾﮕﺎن و ﻇﺮف  48ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮای اﻃﻼع از
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﺑﻪ آدرس  www.tci.irﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اراﺋﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ در اﻟﻮﯾﺖ راه
اﻧﺪازی ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی  50و 100
ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ارﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﮔﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﻗﺮار دارد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده و
از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺎﺑﻠﯽ اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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