 ۷۲ﻣﺮﮐﺰ داده ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮدﻧﺪ

ﺑﯿﺶ از  ۸۴ﻣﺮﮐﺰداده ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺎدل ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻧﺪ

ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۸۴ﻣﺮﮐﺰداده از
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺎدل ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﺮان ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﮐﺰداده ﺑﯿﺶ از  ۷۴ﻣﺮﮐﺰداده ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻻی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دارد.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ  ۲۱۴ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﻣﺮاﮐﺰ داده )دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ( دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﻪ از اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﺒﺎدل ﺷﺪه در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺎدل ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﻃﻼﻋﺎت
) ( IXPﺷﺮﮐﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺒﺮ داد:
ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎ دو ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد
اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ را ﻣﮑﻠﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ در ﺣﻮزه ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺒﺎدل ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﻃﻼﻋﺎت را در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر راهاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ.ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در  ۷ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﺮان ،ﻗﻢ ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اﻫﻮاز ،اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﯿﺮاز راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ دادهای ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ  IXPزﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد.
ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۸۴
ﻣﺮﮐﺰ داده دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺒﺎدل ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۷۲ﻣﺮﮐﺰ ،ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺒﺎدل ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻬﺮان  ۴۲ﻣﺮﮐﺰ داده ﺷﺎﻣﻞ  ۳۶ﻣﺮﮐﺰ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ۲ ،داﻧﺸﮕﺎه  ،ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه و ۲
ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺰان ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎت  ۱۴۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ اﺳﺖ.
در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺒﺎدل ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﮐﻪ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺮﮐﺰ  IXPﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ۹ ،ﻣﺮﮐﺰداده ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ۹
ﻣﺮﮐﺰداده دوﻟﺘﯽ و ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
در  IXPﻣﺸﻬﺪ ۷ ،ﻣﺮﮐﺰداده ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱۰۴ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺒﺎدل ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﯿﺮاز
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ،ﻣﯿﺰﺑﺎن  ۱۰ﻣﺮﮐﺰداده ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل  ۶ﻣﺮﮐﺰداده ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ،ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺒﺎدل ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﻃﻼﻋﺎت ) ( IXPاﺻﻔﻬﺎن و اﻫﻮاز از ﺳﻮی

ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای
اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺟﺎی ﻣﺮاﮐﺰ داده دوﻟﺘﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ  IXPﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
ﻫﺪف از اﯾﺠﺎد و راهاﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺒﺎدل ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﻃﻼﻋﺎت در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺴﯿﺮدﻫﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻪ ﮔﺮدش اﻃﻼﻋﺎت داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
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