ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺗﺎﻧﻮﻣﺎ

اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﻣﻨﺎزل در  ۸ﺷﻬﺮ اﯾﺮان

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﻧﺘﻈﺎر ،اوﻟﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺗﺼﺎل ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﻣﻨﺎزل در اﯾﺮان اﻓﺘﺘﺎح و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد .در ﻓﺎز
اول ،ﭘﻮرتﻫﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،ﻣﺸﻬﺪ ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺷﯿﺮاز ،اﻫﻮاز ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﮐﺮج آﻣﺎده واﮔﺬاری اﺳﺖ.
ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺒﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری در ﻣﻨﺎزل ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮات
ﺷﻬﯿﺪ ﻓﺮد اﺳﺪی ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺷﺒﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ) (FTTHﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺗﺎﻧﻮﻣﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﻬﺮان،
ﻣﺸﻬﺪ ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺷﯿﺮاز ،اﻫﻮاز ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﮐﺮج آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

 ۷۲ﻣﺮﮐﺰ داده ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﯿﺶ از  ۸۴ﻣﺮﮐﺰداده ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺎدل ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از ﻓﻨﺎوری  FTTHﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۶در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ  ۸۸۴۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﻧﺪه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  HDو  ،FKﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ،آﻣﻮزش از راه دور و ﺗﻠﻔﻦ
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﻮق ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢ و ﻧﺮماﻓﺰار از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ،ﻗﺮار
اﺳﺖ روی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  ۲۴۵ﻫﺰار ﭘﻮرت ،در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن  ۸۵ﻫﺰار ﭘﻮرت،
در ﻣﺸﻬﺪ  ۸۰ﻫﺰار ﭘﻮرت ،در ﺷﯿﺮاز  ۶۱ﻫﺰار ﭘﻮرت ،در ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ۶۱ﻫﺰار ﭘﻮرت ،در ﮐﺮج  ۲۸ﻫﺰار ﭘﻮرت و در
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  ۲۰ﻫﺰار ﭘﻮرت ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری آﻣﺎده واﮔﺬاری ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺳﺖ .ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ
ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری  ۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻨﺎوری ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﻻ و ﻣﺘﻘﺎرن ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮑﺴﺎن آﭘﻠﻮد و داﻧﻠﻮد اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ دﻫﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺎدل
اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۶۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﺪون اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ دارد.
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