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كشفٝخٛیی دس ٞضیٞٝٙبی  ،ITثٟشٚ ٜسی فشایٙذٞبی وؼت  ٚوبس ،دّشفشٔی ثرشای اػرشرب٘رذاسدػربصی
فشایٙذٞب  ٚوبسبِیضٚسی ثشای ٘ٛآٚسی دس وؼت  ٚوبس سؼذادی اص فٛایذ  ٚدالیُ دیبدٜػربصی  ERPدس
ػبصٔبٖٞبػز .اص آ٘دب و ٝوٕی وشدٖ  ٚػٙدؾ د ٚحٛص٘ ٜخؼز آػبٖسش اػز ،غبِت وؼت  ٚوبسٞرب
سٚی آٟ٘ب سٕشوض ٔی وٙٙذ .ثب ایٗ ٚخٛد دٛٔ ٚسد آخش اغّت ثیـششیٗ سبثیش سا سٚی ػربصٔربٖٞرب داسا
ٞؼشٙذ.

فاٍا دز آییٌِ آهاز

اثسات اجتواعی ٍ اقتصادی صٌعت تلفي ّوساُ دز کطَزّای آفسیقایی
ٔشوض  GSMAثش اػبع آخشیٗ ثشسػی ٞبی خٛد ٌضاسؿی ٔٙشـش وشد ٜو ٝدس آٖ
اثشار اخشٕبػی -الشلبدی كٙؼز سّفٗ ٕٞشا ٜسٚی وـٛسٞبی خٛٙة كحشای
آفشیمب ٘ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػز.
دس ایٗ ٌضاسؽ اػالْ ؿذ ٜاػز كٙؼز سّفٗ ٕٞشا ۲ ٜدسكذ اص دسآٔذ سِٛیذ
٘بخبِق ّٔی ( (GDPدس ایٗ ٔٙغم ٝسا ث ٝخٛد اخشلبف داد ٜاػز و ٝایٗ سلٓ
ثیـشش اص سٕبْ ٔٙبعك خٟبٖ اػز  ٚدیؾ ثیٙی ٔی ؿٛد و ٝسب ػبَ  ۲۱۲۱ث ٝثیؾ
اص  5دسكذ ثشػذ.
ػبَ ٌزؿش ٝاوٛػیؼشٓ ٔٛثبیّی دس وـٛسٞبی خٛٙة كحشای آفشیمب ث ٝكٛسر
ٔؼشمیٓ ٔ 353یّی ٖٛفشكز ؿغّی ایدبد وشد  ٚدس ٔدٕٛع ثبػث ػشٔبیٌ ٝزاسی
ػٕٔٛی ٔ ۲۰یّیبسد دالسی دس ایٗ ٔٙغم ٝؿذ .وبسؿٙبػبٖ دیؾ ثیٙی وشد ٜا٘ذ وٝ
دس ػبَ ٔ ۲۱۲۱یالدی اثشار الشلبدی كٙؼز سّفٗ ٕٞشا ٜدس ایٗ ٔٙغم ٝد ٚثشاثش
ؿٛد  ٚثب ایدبد ٔ ۲5۲یّی ٖٛفشكز ؿغّی ثشای ص٘بٖ ٔ ٚشداٖ ػبوٗ ایٗ ٔٙغم،ٝ
ٔ 2۲یّیبسد دالس ػشٔبیٌٝزاسی دس ایٗ ثخؾ كٛسر ٌیشد.

سؼذاد ٔـششوبٖ سّفٗ ٕٞشا ٜدس وـٛسٞبی خٛٙثی كحشای آفشیمب عی  /ػبَ
ٌزؿش ٝسؿذ ػبال٘ ۰5 ٝدسكذی داؿش ٝاػز سب ثش ایٗ اػبع ایٗ ٔٙغمٝ
ػشیغسشیٗ سؿذ سا دس ثخؾ یبد ؿذ ٜدس ػشاػش خٟبٖ داؿش ٝثبؿذ.
سب ٔیب٘ ٝػبَ ٔ ۲۱۰3یالدی ٔ ۲/3یّیٔ ٖٛـششن سّفٗ ٕٞشا ٜدس ایٗ ٔٙغمٝ
حضٛس داؿشٝا٘ذ ٔ /۱۲ ٚیّی ٖٛاسسجبط ٔٛثبیّی دس ٔٙغم ٝخٛٙة آفشیمب ثشآٚسد ؿذٜ
اػز.
دس ایٗ ٔٙغم ٝثیـششیٗ اسسجبعبر ٔخبثشاسی ٔجشٙی ثش ؿجى 2G ٝا٘دبْ ٔی ؿٛد ٚ
ایٗ دس حبِی اػز و ٝساٜا٘ذاصی ؿجىٞٝبی ٘ 4G ٚ 3Gیض س ٚث ٝافضایؾ اػز.
ضشیت ٘فٛر سّفٗ ٕٞشا ٜدس وـٛسٞبی خٛٙة كحشای آفشیمب  ٓٞاو 33 ٖٛٙدسكذ
ٌضاسؽ ؿذ ٜاػز و ٝدیؾ ثیٙی ٔی ؿٛد ایٗ سلٓ عی  /ػبَ آیٙذ ٜسؿذ لبثُ
ٔالحظ ٝای داؿش ٝثبؿذ  ٚاثشار الشلبدی لبثُ سبّٔی ثشخبی ثٍزاسد ۲۲( .آثبٖ ٔبٜ
)ictna.ir ،2۲

دادُّای کالىًَ ،آٍزی زا دزهیاى کسة ٍ کازّای آسیایی افصایص هیدّد

ؿشوز دظٞٚـی دادٞ ٜبی ثیٗ إِّّی ٔؼشٚف ث ٝآی دی ػی ٔیٌٛیذ ا٘شظبس داسد
فٙبٚسی دادٞ ٜبی والٖ ثبػث افضایؾ ٘ٛآٚسی ٞب دس ٔیبٖ وؼت  ٚوبسٞبی آػیبیی
ؿٛد.
ؿشوز آی دی ػی دیؾ ثیٙی وشد ٜاػز ثبصاس فٙبٚسی دادٞ ٜبی والٖ  ٚخذٔبر
ٔشسجظ ث ٝآٖ دس وـٛسٞبی آػیبیی (ثدض طادٗ) حٛص ٜالیب٘ٛع آساْ اص /2552
ٔیّی ٖٛدالس دس ػبَ  ۲۱۰۲ثٔ۲535 ٝیّیبسد دالس دس ػبَ  ۲۱۰۲ثشػذ .سحّیٌُشاٖ
آی دی ػی دیؾ ثیٙی وشد ٜا٘ذ ثبصاس ایٗ فٙبٚسی ٞب دس ایٗ وـٛس ٞب ثب سؿذ ػبال٘ٝ
 325۰دسكذ ث ٝؿىٛفبیی خٛد ادأ ٝدٞذ.
ثش اػبع ایٗ ٌضاسؽ ،وؼت  ٚوبسٞبی سدبسی ثب ػشٔبیٌ ٝزاسی دس دادٞ ٜبی والٖ ٚ
ساٞىبسٞبی سحّیّی ٔیوٛؿٙذ عیف ٚػیؼی اص فؼبِیزٞبی خٛد سا ثب ػِٟٛز
ثیـششی ا٘دبْ دٙٞذ .أب سؼٟیُ فشایٙذٞبی سدبسی  ٚسمٛیز ٔـبسوز ٔـششیبٖ اص

خّٕ ٟٓٔ ٝسشیٗ دالیُ اػشفبد ٜاص ایٗ فٙبٚسی ٞب دس ٔیبٖ وؼت  ٚوبسٞبی آػیبیی
خٛاٞذ ثٛد.
آی دی ػی دس ایٗ ٔغبِؼ ٝو ٝدٚس ٜصٔب٘ی ثیٗ  ۲۱۰۰سب  ۲۱۰۲سا دس ثش ٔی ٌیشد،
ثبصاس عیف ٚػیؼی اص فٙبٚسی ٞب ٔثُ رخیش ٜداد ،ٜػشٚس ٞب ،ؿجى٘ ، ٝشْ افضاس ٞب (ٔب٘ٙذ
٘شْ افضاسٞبی ٔذیشیز اعالػبر٘ ،شْ افضاس وـف  ٚسحّیُ  ٚػبیش ثش٘بٔٞ ٝبی وبسثشدی
ٔـبث ٚ )ٝخذٔبر ٔشسجظ ث ٝایٗ ثبصاس سا ٔٛسد ثشسػی لشاس داد ٜاػز.
ؿشوز آی دی ػی دس ایٗ ٔغبِؼٕٞ ٝچٙیٗ ث ٝثشسػی ػ ٟٓفٙبٚسی ٞبی دشداصؽ
اثشی اص ثبصاس دادٞ ٜبی والٖ آػیب دشداخش ٝاػز  ٚدس ٟ٘بیز سٕبْ وـٛسٞبی ایٗ
حٛص ٜسا اص ٘ظش اػشفبد ٜاص فٙبٚسی دادٞ ٜبی والٖ ث ٝػٌ ٝش ٜٚدیـشٞٚبٔ ،شٛػظٞب ٚ
ٔجشذیٞب سمؼیٓ وشد ٜاػز ۲5( .آثبٖ ٔب)vasnews.ir ،2۲ ٜ

افصایص تقاضای فعاالى صٌعت تلکام تسای زاّکازّای CRM
ؿشوز دظٞٚـی سیؼشذ ا٘ذ ٔبسوشض ) (Research and Marketsدیؾ ثیٙی وشدٜ
اػز ثبصاس ساٞىبسٞبی ٔذیشیز اسسجبط ثب ٔـششی ٚیظ ٜكٙؼز اسسجبعبر سا ٜدٚس دس
ػبَ ٞبی ثیٗ  ۲۱۰۲سب  ۲۱۰۲ثب سؿذی  /5/5دسكذی ث ٝؿىٛفبیی خٛد ادأٝ
خٛاٞذ داد .دظٞٚـٍشاٖ  ٚسحّیٍّشاٖ یىی اص ٔ ٟٓسشیٗ ػٛأُ سؿذ ثبصاس ایٗ
ساٞىبس ٞب سا افضایؾ سمبضبی وؼت  ٚوبسٞبی وٛچه ٔ ٚشٛػغی و ٝدس ایٗ كٙؼز
ٔـغ َٛث ٝوبس ٞؼشٙذ ،دا٘ؼش ٝا٘ذ .ثٌ ٝفش ٝآٟ٘ب افضایؾ دسآٔذ ،اسسمبی خذٔبر
ٔـششی ،وبٞؾ ٞضی ٝٙیبفشٗ ٔـششیبٖ خذیذ  ٚافضایؾ سضبیشٕٙذی ٔـششیبٖ اص
خّٕ ٝاٞذافی اػز و ٝوؼت  ٚوبسٞبی وٛچه ٔ ٚشٛػظ ٔیوٛؿٙذ ثب اػشفبد ٜاص
ساٞىبسٞبی ٔذیشیز اسسجبط ثب ٔـششی ث ٝآٟ٘ب دػز یبثٙذ.
ایٗ ٔغبِؼٕٞ ٝچٙیٗ ٘ـبٖ ٔی دٞذ سمبضبٞب ثشای ساٞىبسٞبی وبػشٔٛبیضؿذ ٜیب
ػفبسؿی ؿذٔ ٜذیشیز اسسجبط ثب ٔـششی دس ٔیبٖ وؼت  ٚوبسٞبی فؼبَ دس كٙؼز
اسسجبعبر سا ٜدٚس افضایؾ یبفش ٝاػز .ثٌ ٝفش ٝدظٞٚـٍشاٖ ،دِیُ اكّی افضایؾ

سمبضب ثشای ساٞىبسٞبی ػفبسؿی ؿذ ٜایٗ اػز و ٝوؼت  ٚوبسٞب ٔیخٛاٙٞذ
ساٞىبسٞبی ٔذیشیز اسسجبط ثب ٔـششی سا ثب ػبیش فشایٙذٞبی سدبسی  ٚصیشػبخز ٞبی
آی سی خٛد یىذبسچ ٝوٙٙذ .سحّیٍّشاٖ ٔؼشمذ٘ذ افضایؾ سمبضب ثشای ساٞىبسٞبی
ػفبسؿی ؿذ ٜث ٝسؿذ ا٘فدبسٌ ٝ٘ٛثبصاس ساٞىبسٞبی ٔذیشیز اسسجبط ثب ٔـششی ٚیظٜ
كٙؼز اسسجبعبر سا ٜدٚس خٛاٞذ ا٘دبٔیذ.
ؿشوز سیؼشذ ا٘ذ ٔبسوشض دس ٌضاسؽ خٛد ثشسشیٗ ػشضٝوٙٙذٌبٖ ساٞىبسٞبی
ٔذیشیز اسسجبط ثب ٔـششی ٚیظ ٜایٗ كٙؼز سا ٘یض ٔؼشفی وشد ٜاػز .ؿشوزٞبی
آٔذان ػیؼشٓ ،آٚایب ،ایٙفٛسٔ ،بیىشٚػبفز ،اٚساوُ ،ػیّضفٛسع دار وبْ  ٚؿشوز
ػخ اِی خی اص خّٕ ٝؿشوز ٞبیی ٞؼشٙذ و ٝثٌ ٝفش ٝدظٞٚـٍشاٖ ،ثبصاس ساٞىبسٞبی
ٔذیشیز اسسجبط ثب ٔـششی ٚیظ ٜكٙؼز اسسجبعبر سا ٜدٚس سا دس اػشیالی خٛد داس٘ذ.
( ۲۱آثبٖ ٔب)systemgroup.net ،2۲ ٜ
پیام فايا -صفحٍ 1

اخثاز فٌاٍزی -جْاى

عصـــــس اقتصـــاد صٌعــتی دیجـــیتال
ٔٛػؼ ٝسحمیمبسی ٌبسسٙش دیؾ ثیٙی وشد ؤ ٝیضاٖ ٞضیٞ ٝٙبی ٔلشفی كٙؼز IT
دس ػبَ  ۲۱۰2ثب افضایؾ  35۲دسكذی ٘ؼجز ث ٝػبَ  ۲۱۰3ث 355 ٝسشیّی ٖٛدالس
خٛاٞذ سػیذ ،أب ثٌ ٝفش ٝایٗ ٔٛػؼ ،ٝفشكز ٞبی ثضسي د٘یبی دیدیشبَ ثیؾ اص
اػذاد  ٚاسلبْ سٛخ ٝدیـشٚاٖ  ITخٟبٖ سا ث ٝخٛد خّت وشد ٜاػز.
دیشش ػب٘ذسٌبسد٘ ،بیت سئیغ ٌبسسٙش  ٚسئیغ ثخؾ سحمیمبر ایٗ ٔٛػؼ ٝاص ثٝ
سحمك دیٛػشٗ د٘یبی دیدیشبَ خجش داد ٜاػز .دس د٘یبی دیدیشبَ لؼٕشی اص
ثٛدخٞ ٝش ػبصٔب٘ی سا ثٞ ٝضیٞ ٝٙبی  ITاخشلبف ٔی دٙٞذٞ ،ش ؿشوز ثٛ٘ ٝػی
یه ؿشوز ٔ ITحؼٛة ٔی ؿٛدٞ ،ش وؼت  ٚوبسی ث ٝیه ٟ٘بد دیدیشبَ سجذیُ
ؿذٞ ٚ ٜش فشدی خٛد یه ػبصٔبٖ  ITث ٝحؼبة ٔی آیذ .دس ٘شید ٝدس آػشب٘ ٝػلش
خذیذی لشاس داسیٓ :ػلش الشلبد كٙؼشی دیدیشبَ.
ػب٘ذسٌبسد ٔی ٌٛیذ :الشلبد كٙؼشی دیدیشبَ ثش دبیٞٝبی دی٘ٛذ لٜٞٛب (ؿبُٔ
 ٓٞآٔیضی  ٚیىذبسچٍی سایب٘ؾ اثشی ،سؼبٔالر اخشٕبػی ،فٙبٚسی ٕٞشا ٚ ٜفٙبٚسی
اعالػبر)  ٚایٙشش٘ز اؿیب ثٙب ؿذ ٜو ٝعی آٖ د٘یبی فیضیىی  ٚد٘یبی ٔدبصی ثب ٓٞ
دسٔی آٔیضد .دس دی فشآیٙذ دیدیشبِی ؿذٖ ،سٕبْ خٛا٘ت وؼت  ٚوبس  ٚػّٕیبر ٔب ثب
ایٗ لٞ ٜٛب ػش  ٚوبس دیذا ٔی وٙذ٘ :ح ٜٛسؼبُٔ ٔب ثب ٔـششیبٖ ٛٔ ٚوالٖ٘ ،حٜٛ
ٔذیشیز یه ٚاحذ فیضیىی ٘ ٚح ٜٛدسآٔذصایی  ٚاسای ٝخذٔبر .وؼت  ٚوبسٞبیی وٝ
ث ٝد٘یبی دیدیشبَ دیٛػش ٝا٘ذ حؼبة خٛد سا اص سلجبیـبٖ خذا وشد ٚ ٜدس ػلش
خذیذ الشلبد كٙؼشی دیدیشبَ دیـٍبْ خٛاٙٞذ ثٛد.

تاثیس اقتصادی ایٌتسًت اضیا
دس ػبَ ٔ ۲5/ ،۲۱۱2یّیبسد دػشٍب ٜاِىشش٘ٚیىی ثب آدسع ٞبی ٙٔ IPحلش ث ٝفشد
ث ٝایٙشش٘ز ٔشلُ ؿذ٘ذ و ٝثیـشش ایٗ دػشٍبٜٞب اثضاسٞبی ٕٞشأ ٜب٘ٙذ ٌٛؿی ٞبی
ٛٞؿٕٙذ یب سجّز ِ ٚخ سبح ثٛد٘ذ .دیؾ ثیٙی ٔی ؿٛد دس ػبَ  ۲۱۲۱سب ٔ 3۱یّیبسد
دػشٍب ٜاِىشش٘ٚیىی ثب آدسعٞبی ٙٔ IPحلش ث ٝفشد ث ٝایٙشش٘ز ٔشلُ ؿ٘ٛذ.
اسلبَ چٙیٗ حدٕی اص دػشٍبٞ ٜبی اِىشش٘ٚیىی ث ٝایٙشش٘ز ،الشلبد ٘ٛیٙی سا
ثٚ ٝخٛد ٔی آٚسد .ث ٝدیؾ ثیٙی ٌبسسٙش وُ اسصؽ افضٚد ٜالشلبدی ایٙشش٘ز اؿیب ثٝ
 ۰52سشیّی ٖٛدالس دس ػبَ  ۲۱۲۱خٛاٞذ سػیذ  ٚدأٌ ٝٙؼششد ٜای اص كٙبیغ ٔب٘ٙذ
ثٟذاؿز  ٚدسٔبٖ ،خشدٜفشٚؿی  ٚحُٕ٘ٚمُ اص ایٗ ثبصاس ػٛد خٛاٙٞذ ثشد.
ػب٘ذسٌبسد دس ایٗ ثبسٔ ٜی ٌٛیذ :لذسر سایب٘ؾ اسصاٖ ٟ٘ ٚبٖ خٛاٞذ ثٛد ،ث ٝعٛسی

و ٝفشأٛؽ ٔی وٙیٓ چٙیٗ چیضی ٚخٛد داسد .لذسر سایب٘ؾ دس صیٛس آالر ٚ
دٛؿبن ٔب ٘ ٓٞمؾ دیذا خٛاٞذ وشد .فٙبٚسی دیدیشبَ اص عشیك ایٙشش٘ز اؿیب ثبصاس
 ITسا وبٔال دٌشٌ ٖٛخٛاٞذ وشد .دس حٛص ٜفٙبٚسی ٔ ٚخبثشار دسآٔذ ػبال٘ٔ ٝشثٛط
ث ٝایٙشش٘ز اؿیب سب ػبَ  ۲۱۲۱اص ٔشص ٔ 3۱2یّیبسد دالس فشاسش خٛاٞذ سفز.
ٌٛؿی ٞبی ٛٞؿٕٙذ د٘یبی فٙبٚسی سا ث ٝسؼخیش خٛد دسآٚسد ٜا٘ذ .ث ٝدیؾثیٙی
ٌبسسٙش ،ثیؾ اص  5۱دسكذ اص ٞضیٞ ٝٙبی ٔلشفی دػشٍبٞ ٜبی اِىشش٘ٚیىی سب ػبَ
 ۲۱۰۲ث ٝاثضاسٞبی ٕٞشا ٜاص خٌّٕٛ ٝؿی ٞبی ٛٞؿٕٙذ ،سجّز ٞب  ٚاِٚششاثٛن ٞب
اخشلبف خٛاٞذ یبفز .ا٘شظبس ٔی سٚد ٘ضدیه ث٘ ٝیٕی اص ٔلشف وٙٙذٌب٘ی و ٝثشای
٘خؼشیٗ ثبس الذاْ ث ٝسٟی ٝیه اثضاس اِىشش٘ٚیىی ٔی وٙٙذ ،سجّز سا ا٘شخبة وٙٙذ .ثٝ
ٌفش ٝػب٘ذسٌبسد ،آیٙذ ٜسٕبْ ادّیىیـٗٞب ث ٝدّشفشْ ٕٞشاٌ ٜش ٜخٛسد ٜاػز.
دادُّای حجین ٍ اهٌیت
سِٛیذ ٔحشٛا اص عشیك سٕبْ اؿیبیی و ٝث ٝایٙشش٘ز ٔشلُ ٔی ؿ٘ٛذ كٛسر ٔی ٌیشد.
فؼبِیز ٞبی وبسثشاٖ خٛا٘ ٜبخٛا ٜث ٝسِٛیذ ٔحشٛا ٔی ا٘دبٔذ .اثضاسٞبی ٛٞؿٕٙذ سِٛیذ
دادٔ ٜی وٙٙذ  ٚدػشٍبٞ ٜبی ٕٞشا ٜدٙدش ٜای س ٚث ٝدادٜٞب ٞؼشٙذ .ث ٝاػشمبد
ػب٘ذسٌبسد وؼت  ٚوبسٞبی دیدیشبَ اص ایٗ دادٞ ٜب دس خٟز سح ٚ َٛثٟجٛد وؼت ٚ
وبس خٛد ثٟشٔ ٜیثش٘ذ.
ثب ٚخٛد حدٓ ثبالیی اص اعالػبر ثباسصؽ دس كٙؼز ،ITأٙیز ػبیجشی دس داخُ ٚ
خبسج اص ایٗ حٛص ٜیه دغذغ ٝدبیذاس خٛاٞذ ثٛد .ثٌ ٝفش ٝػب٘ذسٌبسد ،دیـشٚاٖ IT
ثبیذ ٕٛٞاس ٜسٚیذادٞبی خجشػبص ٍ٘ ٚشاٖ وٙٙذ ٜسا دیؾ ثیٙی وشد ٚ ٜثشای سٚیبسٚیی
ثب آٟ٘ب آٔبد ٜثبؿٙذ.
ػب٘ذسٌبسد ٔی ٌٛیذ :سبٔیٗ أٙیز فٙبٚسی ٞبی یىذبسچ ٝای و ٝػبصٔبٖ ؿٕب اص آٟ٘ب
ثٟشٔ ٜی ثشد سا ٔی سٛاٖ ٔ ٟٓسشیٗ ٔؼئِٛیز ػّٕیبسی ؿٕب دس ػبَ  ۲۱۲۱دا٘ؼز.
فشآیٙذ دیدیشبِی ؿذٖ ث ٝایدبد صیشػبخزٞبی خذیذ  ٚث ٝسجغ آٖ ثشٚص
آػیتدزیشیٞبی خذیذی دس صیشػبخزٞبی ٔب ٔیا٘دبٔذ .سٛكیٔ ٝب ایٗ اػز و ٝثب
ٔدٕٛػٝای اص ػشض ٝوٙٙذٌبٖ ٔحلٛالر  ٚخذٔبر أٙیشی دس سؼبُٔ ثبؿیذ ،چشا وٝ
یه فشٚؿٙذٚ ٜاحذ سٟٙب ثخـی اص ٔـىالر ؿٕب سا دٛؿؾ ٔی دٞذ  ٕٝٞ ٚثبیذ ثٝ
ساٞىبسٞبی أٙیشی دٛیبسشی سٚی ثیبٚسیٓ ۰2( .آثبٖ ٔب)vasnews.ir ،2۲ ٜ

اپساتَز زٍس ،تصزگتسیي اپساتَز هطتسی CDN
ثب سغییش ػّیم ٝػٕٔٛی ٔشدْ دس اػشفبد ٜاص ا٘ٛاع ٔحشٛای چٙذسػب٘ٝای ثب٘ذٚػیغ ثب

دشداخشی سٚػی ٝاػز ،ث ٝیه سدشثٛٔ ٝفك اص فٙبٚسی اسیىؼ ٖٛدس حٛصCDN ٜ

فٙبٚسیٞبی ٔخشّف اػششیٕی ،ًٙوٓ وٓ ادشاسٛسٞبی ٔخبثشاسی ٘یض ث ٝإٞیز سدٟیض

سجذیُ ؿذ ٚ ٜاص ػٛی دیٍش ٔثبَ ثضسي  ٚلبثُ سٛخٟی اص اػشفبد ٜاص  CDNدس

صیشػبخز ٞبی خٛد ثب ؿجىٔ ٝحشٛاسػبٖ ;(Content Delivery Networks

ساػشبی وؼت دسآٔذ اص ػشٚیغٞبی  OTTثبؿذ.

) CDNثٙٔ ٝظٛس ثٟشٜثشداسی اص فشكزٞب  ٚدشب٘ؼیُٞبی ایٗ حٛص ٜدی ثشدٜا٘ذ.

ِیؼب اػىّشٔ ،ٖٛذیش ثخؾ ثبصاسیبثی  Rostelecomاػالْ وشد ٜاػز و ٝایٗ ادشاسٛس

ادشاسٛس سٚػی  Rostelecomاخیشا ثضسٌششیٗ ؿجى CDN ٝدس خٟبٖ اص ِحبػ

ػال ٜٚثش ثٟشٌٜیشی اص  CDNخٛد ثشای ثٟجٛد سدشث ٝوبسثشاٖ دس اػشفبد ٜاص خذٔبر

ٔحذٚد ٜخغشافیبیی سحز دٛؿؾ  ٚظشفیز سا ؤ ٝشؼّك ث ٝیه ادشاسٛس ٔخبثشاسی

چٙذسػب٘ ٝای ،دس دی ایدبد ٔذِی سدبسی ثٙٔ ٝظٛس ٔیضثب٘ی اص ٔحشٛای اسائ ٝؿذٜ

اػز ،ساٜا٘ذاصی وشد .ػیؼشٓ ساٜا٘ذاصی ؿذ ٜسٛػظ ایٗ ادشاسٛس 3۱ ،ؿٟش ٟٔٓ

سٛػظ اسائٝدٙٞذٌبٖ خذٔبر  OTTاػز  ٚایٗ ادشاسٛس اص ایٗ عشیك خٛاٞذ سٛا٘ؼز

سٚػی ٝسا ثب ظشفیشی ثیؾ اص  ۰سشاثیز ثش ثب٘ی ٝثب فٙبٚسی اسیىؼ ٖٛسحز دٛؿؾ

اص ٔحُ اسائ ٝخذٔبر ٚیذئٛیی ثب اػشفبد ٜاص ؿجى ٝخٛد ،دسآٔذصایی داؿش ٝثبؿذ.

خذٔبر خٛد لشاس داد ٜاػز .ا٘شظبس ٔیسٚد و ٝاسائ ٝخذٔبر  CDNایٗ ادشاسٛس وٝ

(ٔبٙٞبٔ ٝعیف ثشق ،ؿٕبسٟٔ ،2۱ ٜش ٔب)2۲ ٜ

داسای ٔ 25/یّیٔ ٖٛـششن ثب٘ذٚػیغ  ٚثضسٌششیٗ اسائٝدٙٞذ ٜخذٔبر سّٛیضیٖٛ
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اجسای طسح آهازی ضسیة ًفَذ ایٌتسًت خاًَاز
ٔذیش ٔشوض ثش٘بٔ ٝسیضی ٘ ٚظبسر ساٞجشدی فٙبٚسی اعالػبر ایشاٖ ثب ثریربٖ ایرٙرىرٝ
أؼبَ ثشای ٘خؼشیٗ ثبس دس وـٛس ا٘دبْ عشح خبٔغ آٔبسٌیشی سخرلرلری ثرخرؾ
خب٘ٛاس  ٚافشاد دس حٛص ٜفٙبٚسی اعالػبر  ٚاسسجبعبر ٔٙغجك ثب سٛكیٞ ٝبی اسحربدیرٝ
خٟب٘ی اسسجبعبر ( (ITUا٘دبْ ٔی ؿٛدٌ ،فزٔ :شحٌّٕٝ٘ٛ٘ ٝیرشی ایرٗ عرشح اص
اٚاػظ آرسٔب ٜآغبص ٔیؿٛد.
أیشحؼیٗ ٔحت ػّی اخشای عشح آٔبسٌیشی خبٔغ سخللی ثخؾ خب٘ٛاس  ٚافرشاد
دس حٛص ٜفٙبٚسی اعالػبر  ٚاسسجبعبر دس وـٛس سا ثشاػبع اخرشای ٘رظربْ دربیرؾ
ؿبخقٞبی  ICTوـٛس ثشؿٕشد  ٚاظٟبس داؿز :ظشفیزػبصی فٙری دس خلرٛف
اسسمبی خبیٍب ٜایشاٖ دس اسصیبثیٞبی ٔدبٔغ ثیٗإِّّی حٛص ٜفبٚا اص دیٍش اٞذاف ایرٗ
عشح اػز و ٝسٛػظ ػبصٔبٖ فٙبٚسی اعالػبر ایشاٖ  ٚثب ٕٞىبسی ٔشوض آٔربس ایرشاٖ

ث ٝػٛٙاٖ ٔشِٛی اخشای آٔبسٌیشیٞبی ّٔی دس وـٛس  ٚثب ٕٞبٍٙٞی ٔ ٚـربٚس ٜاداسٜ
آٔبس  ٚاعالػبر اسحبدی ٝخٟب٘ی اسسجبعبر ( (ITUا٘دبْ ٔیؿٛد.
ٔدشی دشٚط٘ ٜظبْ دبیؾ ؿبخقٞبی فٙبٚسی اعالػبر  ٚاسسجبعبر وـرٛس ٌرفرز:
سجلشٔ 3 ٜبد 2۲ ٜلب٘ ٖٛثش٘بٔ ٝدٙدٓ سٛػؼ ٝوـٛسٚ ،صاسر اسسرجربعربر  ٚفرٙربٚسی
اعالػبر سا ٔىّف ث ٝسذٚیٗ  ٚاثالؽ ٘ظبْ دبیؾ ؿبخق ٞبی فرٙربٚسی اعرالػربر ٚ
اسسجبعبر ث ٝوّی ٝدػشٍبٜٞبی اخشایی وشد ٜو ٝایٗ ٘ظبْ دس ٔ ۲۱شداد ٔب ٜأؼبَ ثرٝ
سٕبٔی دػشٍبٜٞبی اخشایی اثالؽ ؿذ ٜاػز و ٝاص ثیٗ  23ؿبخق ٔٙرذسج دس ایرٗ
٘ظبْ ۰۰ ،ؿبخق ث ٝسٚؽ آٔبسٌیشی سخللی لبثُ احلب ٞؼشٙذ ۲( .آرس ٔرب،2۲ ٜ
)ictna.ir

حضَز  02ضسکت خازجی دز ایساى الکاهپ 0202
دثیش ؿٛسای ػیبػشٍزاسی ٘ٛصدٕٞیٗ ٕ٘بیـٍب ٜثیٗإِّّی اِىشش٘ٚیه ،وبٔذیٛسش ٚ
سدبسر اِىشش٘ٚیىی  -ایشاٖ اِىبٔخ  - ۲۱۰3خضئیبر ثشدبیی ایٗ ٕ٘بیـٍب ٜو ۰2 ٝسب
 ۰۲آرس ٔب ٜأؼبَ دس ٕ٘بیـٍب ٜثیٗإِّّی سٟشاٖ ثشٌضاس ٔیؿٛد سا سـشیح وشد.
أیش ٔؼؼٛد ػغبیی دس ٘ـؼز خجشی ٘ٛصدٕٞیٗ ٕ٘بیـٍب ٜاِىبٔخ (اِىشش٘ٚیه،
وبٔذیٛسش  ٚسدبسر اِىشش٘ٚیه) ثب ثیبٖ ایٙىٕ٘ ٝبیـٍب ٜأؼبَ ثب ؿؼبس ص٘ذٌی
ٛٞؿٕٙذ ثشٌضاس ٔی ؿٛد ٞ ٚذف آٖ ٍ٘ب ٜوبسثشدی ث ٝفٙبٚسی اعالػبر ث ٝخبی ٍ٘بٜ
سدٕالسی اػز ،اص ٕٟٔششیٗ اٞذاف ثشٌضاسی ایٗ ٕ٘بیـٍب ٜسا س٘ٚكثخـی ث ٝوؼت ٚ
وبس ثخؾ خلٛكی  ٚثبصٌـز دٚثبس ٜؿشوزٞبی خبسخی ث ٝایشاٖ ػٛٙاٖ وشد.
ٚی ثب اؿبس ٜث ٝسشویت ؿٛسای ػیبػشٍزاسی اِىبٔخ ٘ٛصد ٓٞؤ ٝشـىُ اص سئیغ
ػبصٔبٖ فٙبٚسی اعالػبر ایشاٖٕ٘ ،بیٙذ ٜؿشوز ػٟبٔی ٕ٘بیـٍبٕ٘ ،ٜبیٙذٚ ٜصاسر
كٙؼزٔ ،ؼذٖ  ٚسدبسر  ٚػبصٔبٖ ٘ظبْ كٙفی سایب٘ ٝای وـٛس اػزٌ ،فز :اِىبٔخ
أؼبَ دس  ۰۲حٛص ٜػخزافضاس٘ ،شْ افضاس ،ؿجى ٚ ٝاسسجبعبر ،سػب٘ ،ٝدِٚز
اِىشش٘ٚیه ،سدٟیضار اِىشش٘ٚیه ٕٞشا ،ٜآٔٛصؽ ،أٙیزٔ ،بؿیٗٞبی اداسی،
ثب٘ىذاسی  ٚسدبسر اِىشش٘ٚیه ،ػشٌشٔی ٞبی دیدیشبَ  ٚص٘ذٌی ٛٞؿٕٙذ ث ٝكٛسر
حٛصٔ ٜحٛس ثشٌضاس خٛاٞذ ؿذ.
ػغبیی ثب ثیبٖ ایٙىٔ ٝششاط ٕ٘بیـٍب ٜاِىبٔخ دس ػبَ ٌزؿشٞ ۰3 ٝضاس ٔششٔشثغ ثٛدٜ

 ٚثب حضٛس  352ؿشوز ایٗ ٕ٘بیـٍب ٜثشٌضاس ؿذ ،افضٚدٕ٘ :بیـٍب ٜاِىبٔخ ٘ٛصدٓٞ
دس ٔحُ دائٕی ٕ٘بیـٍبٞ ٜبی ثیٗ إِّّی سٟشاٖ دس ٔششاط ٞ ۲2ضاس ٔ 322 ٚششٔشثغ
 ٚثب حضٛس ثیؾ اص  /23ؿشوز ثشٌضاس ٔیؿٛد.
ٚی ادأ ٝداد :دس ػبَ ٌزؿش ۰۱ ٝؿشوز ٕ٘بیٙذٌی ثش٘ذٞبی ٔؼشجش خبسخی دس
ٕ٘بیـٍب ٜؿشوز وشد ٜثٛد٘ذ و ٝأؼبَ ایٗ سؼذاد ث ۲۱ ٝؿشوز سػیذ ٜاػز.
دثیش ؿٛسای ػیبػشٍزاسی اِىبٔخ ٘ٛصد ٓٞحضٛس ٔؼشمُ دػشٍبٜٞبی حبوٕیشی اص
 3ل ٜٛدس د ٚػبِٗ دِٚز اِىشش٘ٚیه ثٔ ٝؼبحز ٞ ۲ضاس ٔششٔشثغ  ٚاسائ ٝخذٔبر
حضٛسی ایٗ دػشٍبٞ ٜب دس ٔحُ ٕ٘بیـٍب ٜسا اص خّٕ ٝسفبٚرٞبی ثبسص ایٗ ٕ٘بیـٍبٜ
٘ؼجز ث ٝػبَ ٌزؿش ٝػٛٙاٖ وشد ٌ ٚفز :دس ػبِٗ دِٚز اِىشش٘ٚیه ػال ٜٚثش
دػشٍبٞ ٜبی صیشٔدٕٛػ ٝلٛا ،ادشاسٛسٞبی سّفٗ ٕٞشأ ٚ ٜخبثشار  ٚؿشوزٞبی
ایٙشش٘شی ٘یض حضٛس خٛاٙٞذ داؿز.
ٚی ٕٞچٙیٗ اص ثشٌضاسی وبسٌبٜٞب  ٚػٕیٙبسٞبی آٔٛصؿی دس  2سٚص ثشٌضاسی ایٗ
ٕ٘بیـٍب ٚ ٜسٕ٘ٚبیی اص چٙذیٗ ػشٚیغ اسصؽ افضٚد ٜخجش داد ٌ ٚفز :فشٚؿٍبٜ
ػشضٔ ٝحلٛالر ؿشوز ٞبی حبضش دس ایٗ ٕ٘بیـٍب٘ ٜیض ثشدب خٛاٞذ ؿرررذ۲۲( .
آثبٖ ٔب) khabaronline.ir ،2۲ ٜ

پَیطگس خثس »ایساىِ ها« زاُاًداشی ضد
ػشٚیغ دٛیـٍش ٛٞؿٕٙذ اخجبس ایشاٖ ٔب ثب ثٟش ٜثشدٖ اص سٚثبسی ٘شْ افضاسی آخشیٗ
اخجبس سا ث ٝكٛسر خٛدوبس اص ٔٙبثغ خجشی اػشخشاج وشد ٚ ٜث ٝؿىّی ٘ٛیٗ ثٝ
وبسثشاٖ اسایٔ ٝیدٞذ.
دس ایٗ ػشٚیغ اخجبس ٔٛسد ٘ظش وبسثشاٖ ث ٝكٛسر یىذبسچ ٚ ٝثب حذالُ سالؽ
وبسثشاٖ لبثُ دػششػی اػز .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ وبسثشا٘ی و ٝكشفب ث ٝاخجبس ٚسصؿی،
دا٘ؾ ،سىِٛٛٙطی  ٚیب اخجبس ػیبػی ٔغبثك ثب ٌشایؾ ػیبػی خٛد ػاللٙٔٝذ ٞؼشٙذ
دغ اص ٔشاخؼ ٝث ٝثخؾ ٔذیشیز ٔٙبثغ خجشی ،خجشٌضاسی ٞبی ٔٛسد ػالل ٝخٛد سا
ا٘شخبة وشدٔ ٚ ٜی سٛا٘ٙذ دس ٔشاخؼبر ثؼذی ،كفحبر ٔشسجظ ثب ٕٞبٖ ػالیك سا
ثذ ٖٚوّیهٞبی اضبفی ٔـبٞذ ٜوٙٙذ.
ثشاػبع ایٗ ٌضاسؽ وبسثش ٔی سٛا٘ذ دس ایٗ ثخؾ اص عشیك ٌضیٞ ٝٙبی اػٕبَ فیّشش ٚ

ِغ ٛفیّشش ٔٙبثغ خجشی ٔٙشخت خٛد سا سغییش دٞذ.
ػجذ اخجبس اص دیٍش خذٔبر ایٗ دٛیـٍش اػز ،ایٗ ػشٚیغ ث ٝوبسثش ایٗ أىبٖ سا
ٔی دٞذ و ٝاخجبس ٔٛسد ٘ظش خٛد سا ث ٝایٗ ػجذ ا٘شمبَ داد ٚ ٜدسٔٛالغ ٔٙبػت أىبٖ
دػششػی ػشیغ ث ٝآٖ سا داؿش ٝثبؿذ .خشٚخی  pdfاص ػجذ خجش  ٚثٝ
اؿششان ٌزاسی ٔغبِت سٚی ػبیز ٞبی ٔخشّف اص دیٍش أىب٘بر ػشٚیغ ایشاٖ ٔب
اػز.
ثٌ ٝفشٔ ٝذیشاٖ ایٗ دشٚط ،ٜث ٝصٚدی ٘ؼخٞ ٝبی اٍّ٘یؼی  ٚػشثی ایشاٖ ٔب ٚ
ٕٞچٙیٗ ٘ؼخٞ ٝبی وبُٔ سش ایشاٖ ٔب ثب أىب٘بر خذیذ دس دػششع وبسثشاٖ لشاس
خٛاٞذ ٌشفز .ایٗ ػشٚیغ ث ٝآدسع ایٙشش٘شی  iranema.irلبثُ دػششػی اػز.
( ۲/آثبٖ ٔب)itanalyze.ir ،2۲ ٜ
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اپساتَزّا

افصایص هٌاطق تحت پَضص زایتل

ثٌ ٝضاسؽ سٚاثظ ػٕٔٛی سایشُ ٘ٛاحی سحز دٛؿؾ ایٗ ادشاسٛس ث ٝثیؾ اص ۰3/
ؿٟش سػیذ ٜاػز ٕٞ ٚچٙبٖ ثب ػشػز دس حبَ افضایؾ اػز.
ثٙبثشایٗ ٌضاسؽ ،سٕبٔی ٔشاوض اػشبٖ ٞب  ٚؿٟشٞبی ثضسي سب و ٖٛٙسحز دٛؿؾ
ؿجى ٝسایشُ لشاس ٌشفش ٝا٘ذ  ٚافضایؾ دٛؿؾ ثشای دیٍش ؿٟشٞب  ٚسٚػشبٞب دس حبَ
ا٘دبْ اػز.
سایشُ اِٚیٗ ادشاسٛس ٘ؼُ ػ ْٛسّفٗ ٕٞشا (3G) ٜدس ایشاٖ ثب اػشفبد ٜاص فٙبٚسی
٘ؼُ ػ ْٛسّفٗ ٕٞشا ٜایٗ أىبٖ سا ثٔ ٝـششویٗ خٛد ٔیدٞذ و ٝخذٔبر ٘ٛیٗ
وٙٙذ.
ایٗ ؿجى ٝسا ثشای اِٚیٗ ثبس دس ایشاٖ سدشثٝ
ایٗ ادشاسٛس دس وٙبس خذٔبر اكّی ٕٞچ ٖٛدیبْ وٛسب ٚ ٜدیبْ كٛسی ثب اػشفبد ٜاص
سىِٛٛٙطی ٘ؼُ ػٛٔ ْٛثبیُ ،أىبٖ اػشفبد ٜاص ػشٚیغٞبی اخشلبكی ٌ ٚؼششٜ
ٚػیؼی اص خذٔبر اسصؽ افضٚد (VAS) ٜسا فشأ ٓٞیٕ٘بیذ و ٝاص خّٕ ٝایٗ
خذٔبر ٔیسٛاٖ ث ٝػشٚیغٞبی چٙذ سػب٘ٝای  ٚایٙشش٘ز دشػشػز اؿبسٕٛ٘ ٜد.
دس عشح دا٘ـدٛی سایشُ ٚیظٕ٘ ٜبیـٍب ٜاِىبٔخ دا٘ـدٛیبٖ ٔیسٛا٘ٙذ ثب اػشفبد ٜاص
سخفیف ٚیظ٘ ٜؼجز ث ٝخشیذ ػیٓوبسر ٞبی سایشُ الذاْ وٙٙذ  ٚاص فٙبٚسی ٘ؼُ

ػ ْٛسّفٗ ٕٞشا ٜثٟشٜٙٔذ ؿ٘ٛذ .دا٘ـدٛیبٖ ٔی سٛا٘ٙذ اص سٚص ػ ْٛآرس ٔب ٜثب
ٔشاخؼ ٝثٚ ٝثؼبیز سػٕی سایشُ ٘ؼجز ث ٝثجز٘بْ دس عشح ٚیظ ٜدا٘ـدٛیبٖ الذاْ
ٕ٘بیٙذ.
دس ایٗ عشح و ٝسب دبیبٖ سٚص ػیضد ٓٞآرسٔب ٜادأ ٝخٛاٞذ داؿز ػیٓوبسرٞبی
اػشجبسی  ٚدیشب ثب  % ۲/سخفیف  ٚػیٓوبسر دائٕی سایشُ ثب  % /۱سخفیف اسائٝ
ٔیؿٛد.
ؿبیبٖ روش اػز دا٘ـدٛیب٘ی و ٝدس سبسیخ فٛق اِزوش اص عشیك ٚثؼبیز سایشُ الذاْ
ث ٝثجز ٘بْ دس ایٗ عشح وشد ٜثبؿٙذ ٔی ثبیؼز دس سبسیخ  ۰2سب  ۰۲آرسٔب ٜث ٝغشفٝ
سایشُ دس ٘ٛصدٕٞیٗ ٕ٘بیـٍب ٜثیٗإِّّی اِىشش٘ٚیه ،وبٔذیٛسش  ٚسدبسر اِىشش٘ٚیه
( اِىبٔخ ) ٚالغ دس ٔحُ دائٕی ٕ٘بیـٍبٜٞبی ثیٗإِّّی سٟشاٖ ٔشاخؼٕٛ٘ ٝد ٚ ٜثب
اسائ ٝوبسر دا٘ـدٛیی  ٚوبسر ّٔی ،ػیٓوبسر خٛد سا دسیبفز ٕ٘بیٙذ ۰2( .آثبٖ ٚ
 3آرس ٔب ،2۲ ٜسایشُ)

زضد  040دزصدی تسًاهِ جرب هطتسکیي جدید ّوساُ اٍل
اعالػبر  ٚكٛسسٟبی ٔبِی ٔیب٘ذٚسٜای ٔ ۲ب ٝٞا َٚػبَ ٕٞ 2۲شا ٜا َٚاػالْ ؿذ ٚ
دس ؿجى ٝوذاَ لشاس ٌشفز.
ثٌ ٝضاسؽ اداس ٜوُ اسسجبعبر ؿشوز اسسجبعبر ػیبس ایشاٖ ،اعالػبر  ٚكٛسسٟبی
ٔبِی ٔیب٘ذٚسٜای دٚسٔ ۲ ٜبٙٔ ٝٞشٟی ث 3۰ ٝؿٟشیٛس ٔبٕٞ 2۲ ٜشا ٜا ،َٚث ٝثٛسع
اسائ ٝؿذ  ٚدس ػیؼشٓ خبٔغ اعالع سػب٘ی ٘بؿشاٖ (ؿجى ٝوذاَ) لشاس ٌشفز.
ثش اػبع ٌضاسؽ كٛسسٟبی ٔبِی ٔ ۲ب ٜا َٚػبَ خبسیٕٞ ،شا ٜا َٚدس ٔمبیؼ ٝثب
دٚسٔ ۲ ٜب ٝٞا َٚػبَ ٌزؿش( ٝػبَ ۲۰ ،)2۰دسكذ سؿذ  ۲3 ٚ EPSدسكذ سؿذ
دسآٔذ داؿش ٝاػز.

ثش اػبع كٛسسٟبی ٔبِی ٔٙشـش ؿذ ،ٜدسآٔذ غیشػّٕیبسی دیؾثیٙی ؿذ ٜدس ۲
ٔب ٝٞا َٚػبَ خبسی ۰۱۱ ،دسكذ سحمك یبفش ٝاػز.
اص ٘ىبر لبثُ سٛخ ٝایٗ ٌضاسؽ ٔیسٛاٖ ث ٝسحمك  ۰2۰دسكذی ثش٘بٔ ٝخزة
ٔـششویٗ خذیذ ٕٞشا ٜا َٚدس ٔ ۲ب٘ ٝٞخؼز ػبَ  2۲اؿبس ٜوشد.
دس  ۲5آرس ٔب ٜػبَ ٕٞ ،52شا ٜا َٚثب ػشض / ٝدسكذ اص ػٟبْ خٛد دس فشاثٛسع،
ال فؼبِیز ثٛسػی خٛد سا آغبص وشد  ٚاص ٔ ۲2شدادٔب ٜػبَ خبسی ٕ٘بد ایٗ ادشاسٛس
ػٕ ً
دس ثبصاس ثٛسع ثلٛسر سػٕی ثبصٌـبیی ؿذ 2( .آثبٖ ٔبٕٞ ،2۲ ٜشا ٜا)َٚ

اپساتَز چْازم ٍ ضثکِ فیثس ًَزی کطَز
ادشاسٛس چٟبسْ ثب ثٟشٌ ٜیشی اص ؿجى ٝد ٟٗثب٘ذ فیجش٘ٛسی لبدس اػز ضٕٗ اسای ٝا٘ٛاع
ػشٚیغ ٞبی ٔشٛٙع  ٚثشٚص ،اسسجبعی دبیذاس ٔ ٚغٕئٗ ثب ػشػز ٍٔ ۲۱بثیز ثش ثب٘یٝ
سا ثشای ٔـششوبٖ ث ٝاسٔغبٖ آٚسد.
دیٍش صٔبٖ آٖ سػیذ ٜاػز و ٝاسسجبعبر وـٛس اص سبسٞبی ٔؼی سٙیذ ٜث ٝدٚس خٛد
خالكی یبثذ  ٚثب سغییش فٙبٚسی اص ػیٓ ٔؼی ث ٝفیجش٘ٛسی ؿبٞذ دٌشٌ٘ٛی دس
دػششػی ث ٝاسسجبعبر دسػشاػش وـٛس ثبؿیٓٔ .ذیش ػبُٔ ادشاسٛس چٟبسْ ضٕٗ
ثیبٖ ایٗ ٔغّت اظٟبس داؿز :سٟٙب ثب ایدبد ؿجى ٝفیجش٘ٛسی اػز و ٝدػششػی ثٝ
ایٙشش٘ز دشػشػز ٚالؼی ٔیؼش ٔی ؿٛد .سدبسر اِىشش٘ٚیه ،دِٚز اِىشش٘ٚیه،
سّٛیضیٖٞٛبی وبثّی ،ا٘دبْ ثبصیٞبی آ٘الیٗ ثب ویفیز خبسقاِؼبد ،ٜدا٘ـٍبٜٞبی
ٔدبصی ،خٟبٍ٘شدی اص سا ٜدٚس ،دسیبفز ٔ ٚـبٞذ ٜآ٘الیٗ ٚیذئٞٛبی دسخٛاػشی،
سّفٗ سلٛیشی ٚ ٚیذی ٛوٙفشا٘غ ثب ویفیز  ،HDدسیبفز فیّٓٞبی ػ ٝثؼذی ثش
سٚی ؿجى ،ٝدسیبفز سلبٚیشآ٘الیٗ ثب ویفیز ثی٘ظیش دس ػشاػش وـٛس اص خّٕٝ

ػشٚیغٞبی لبثُ اسای ٝدس ؿجىٔ FTTx ٝیثبؿذ.
ٚی دسخلٛف الذأبر ا٘دبْ ؿذ ٜدس ایٗ صٔی٘ ٝٙیض ٔیٌٛیذ :دغ اص كذٚس دشٚا٘ٝ
ادشاسٛس چٟبسْ اص ػٛی ػبصٔبٖ سٙظیٓ ٔمشسار  ٚاسسجبعبر سادیٛیی ،اص ٔـبٚساٖ
داخّی  ٚثیٗ إِّّی ثٙٔ ٝظٛس عشاحی ؿجى ٝدػششػی فیجش٘ٛسی دس خغشافیبی
وـٛس دػٛر ٌشدیذ  ٚثٟششیٗ ٌضی ٝٙاص ٔیبٖ ٔشمبضیبٖ ا٘شخبة  ٚثالفبكّ ٝخٕغ-
آٚسی اعالػبر اص ٔشاوض  3۰اػشبٖ ؿشٚع ؿذٚ .ی ٔؼشمذ اػز ثب ٔ ٕٝٞحذٚدیز-
ٞبی داخّی  ٚثیٗ إِّّی ،ػضٔی ّٔی ثشای سا ٜا٘ذاصی ؿجىٚ FTTx ٝخٛد داسد  ٚثب
حٕبیز ٞبی خذی ٚصاسر اسسجبعبر  ٚفٙبٚسی اعالػبر دیؾثیٙی ٔیؿٛد و ٝفبص
ا َٚثٟشٜثشداسی اص ایٗ ؿجى ٝدس ٘یٕ ٝد ْٚػبَ ٔ ۰323حمك ؿٛد ۲( .آثبٖ ٔبٜ
 ،2۲ایشا٘یبٖ ٘ز)
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تسًاهِزیصی هٌاتع ساشهاى -قسوت اٍل
دس وٕشش ػبصٔب٘ی ٔذیشاٖ اسؿذ فشكز ثش٘بٔٝسیضی ثّٙذٔذر داؿشٝا٘ذ  ٚاوثش ٚلز
آ٘بٖ ث ٝا٘دبْ وبسٞبی خبسی ،حُ ٔؼبئُ ثحشا٘ی دس ٔمغغ سٚص یب حذاوثش ٞفشٝ
ػذشی ؿذ ٜاػز .اسالف ٚلز ثؼیبس ثشای دسیبفز اعالػبر دسػز ،ثشٚص  ٚوبُٔ یب
یه ٌضاسؽ سحّیّی أشی ػبدی  ٚسایح اػز.
دس سٕبٔی ایٗ ػبصٔبٖ ٞب ؿبٞذ ایٗ حمیمز ٞؼشیٓ و ٝػبصٔبٖ اص ٔؼٕبسی ٔٙبػجی
ثشخٛسداس ٘جٛد ٚ ٜحضٛس فٙبٚسی اعالػبر دس ایٗ ػبصٔبٖٞب ،وٕشً٘ ،وٓ ػٕك،
ٔحذٚد  ٚخضیشٜای ٔی ثبؿذ .فٙبٚسی اعالػبر یىی اص اثضاسٞبی ثؼیبس وبسآٔذ ثشای
سٛإ٘ٙذػبصی ٔذیشاٖ دس دػشیبثی ث ٝاٞذاف ػبصٔبٖٞب ٔحؼٛة ٔیؿٛد .صیشا ثب
اػشفبد ٜاص اعالػبر دلیك ،وبُٔ  ٚخبٔغٔ ،ؼیش حشوز ٔغٕئٗ ٚ ٚالغثیٙب٘ٝ
ا٘شخبة خٛاٞذ ؿذٔ .شبػفب٘ٛٔ ٝا٘ؼی ٔٛخٛد اػز و ٝثذ ٖٚحزف آٟ٘ب ٕ٘یسٛاٖ
الذاْ ٔٛثشی ثشای ایدبد ػیؼشٓ ٞبی دیـشفش ٝاعالػبسی دس ػغح ػبصٔبٖ ا٘دبْ
داد .یىی اص ایٗ ٔٛا٘غ٘ ،بوبسآٔذی ٔؼٕبسی ػبصٔب٘ی اػز و ٝخٛد ٔب٘ؼی ثشای
سغییش فشایٙذٞب یب ثبصٟٔٙذػی فشایٙذٞب ٔحؼٛة ٔیؿٛد.
ًگسش یکپازچگی دز ساشهاى
آیب سبو ٖٛٙاص خٛد دشػیذٜایذ و ٝسفبٚر  Enterpriseثب  Organizationدس
چیؼز؟ ثشخی اص افشاد سفبٚر ایٗ د ٚسا دس یه یب چٙذ ؿشوز ثٛدٖ ثشٔیؿٕبس٘ذ.
ؤّٕ SME ٝخفف  Small & Medium Enterpriseاػز و٘ ٝـبٖ ٔیدٞذ
ػبصٔبٖٞبی وٛچه ٔ ٓٞیسٛا٘ٙذ  Enterpriseثبؿٙذ .وّٕ Enterprise ٝثؼذ اص
ظٟٛس فٙبٚسی اعالػبر  ٚدس د ۰25۱ ٝٞخبی خٛد سا دس ٔیبٖ ػٙبٚیٗ اخشلبف
داد ٜؿذ ٜثٚ ٝاحذٞبی وؼت  ٚوبس ثبص وشد.
اص ٘ظش لب٘٘ٛی سفبٚسی ٔیبٖ ٚ Organization ٚ Enterpriseخٛد ٘ذاسد  ٚسفبٚر دس
الیٔ ٝخفی ػبصٔبٖ ،دس حٛص ٜعشح ٔؼٕبسیٛ٘ ،ع سؼبُٔ ٔٙبثغ  ٚثش٘بٔٝسیضی آٟ٘ب دس
ػبصٔبٖ لبثُ ٔـبٞذ ٜخٛاٞذ ثٛد .دس یه  ،Organizationػبصٔبٖ ثٚ ٝاحذٞبی
ػبصٔب٘ی سمؼیٓ ٔ ٚؼئِٛیز دس ػغح ٚاحذٞب سؼشیف ٔیؿٛد .أب دس یه
 ، Enterpriseفشایٙذٞب عشاحی  ٚكبحجبٖ آٟ٘ب ٔـخق ٔیؿ٘ٛذ .ثٕٞ ٝیٗ سشسیت
دس یه ٚ Organizationاحذٞب اسصیبثی  ٚؿبخقٞبی ػّٕىشدی ثشای آٟ٘ب سؼشیف
ٔیؿٛد دس حبِیى ٝدس یه  Enterpriseؿبخق ثٟشٜٚسی فشایٙذٞب ٔـخق ٚ
ٔمذاس آٟ٘ب دبیؾ ٔیؿٛدٛٔ .فمیز یه  Organizationسا ثب ٔیضاٖ ػٛد حبكُ اص
فشٚؽ ٔحل َٛیب خذٔبر آٖ ا٘ذاصٌٜیشی ٔیوٙٙذ ،دس حبِیى ٝدس یه
ٔ ،Enterpriseیضاٖ ٕٞبٍٙٞی ٛ٘ٓٞ ٚاخشی فشایٙذٞب ثشای سحمك ثش٘بٔٞٝبی
ػبصٔبٖ ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٔیٌیشد .اسصیبثی ث ٝػُٕ آٔذ ٜدس Organization
سٛػؼ ٝدبیذاسی سا دس ػبصٔبٖ ثبػث ٕ٘یؿٛد دس حبِیى ٝسٚؽ اسصیبثی دس
ٔ Enterpriseشضٕٗ دبیذاسی  ٚسذا ْٚاسص٘ذٌی ػبصٔب٘ی اػز .یىذبسچٍی دس
سؼبُٔ ٕٞ ٚبٍٙٞی اخضا دس یه  Enterpriseاص ؿشٚط الصْ ثشای ث ٝدبیبٖ سػب٘ذٖ
ٔٛفك یه فشایٙذ اػز دس حبِیى ٝدس یه ٞ ،Organizationش ٚاحذ خٛد سا ٔٛظف
ث ٝا٘دبْ ٚظبیف ٔحٔ ِٝٛی دا٘ذ ٘ ٝوُ فشایٙذٚ .احذٞب دس یه  Organizationثٝ
دِیُ ٚظبیف سؼشیف ؿذ ٜثشای آٟ٘ب ،ثٛدخٙٔ ٝبػت  ٚدیؾثیٙی ؿذٜای سا عّت
ٔیوٙٙذ ِٚی دس یه  Enterpriseثش اػبع ٘ٛع  ٚسؼذاد فشایٙذٞبػز و ٝثٛدخٚ ٝ
ٔٙبثغ ٔبِی ٔٛسد ٘یبص ثش٘بٔٝسیضی ٔیؿٛد .یىذبسچٍی دس رار  Enterpriseاػز ٚ
ثب دیذ فشایٙذٌشایی عشاحی ٔیؿٛد دس حبِیىٔ Organization ٝؼٕٛال خضیشٜای ٚ
ٚظیفٌٝشاػزٔ .ذیشاٖ  Enterpriseاص اعالػبسی ثٟشٔ ٜیثش٘ذ و ٝدس ػیؼشٓٞبی
یىذبسچ ٝث ٝدػز آٔذٜا٘ذ ِٚی اعالػبر دس یه  ،Organizationثش اػبع
ػیؼشٓٞبی سٛػؼ ٝیبفش ٝدس ٞش ٚاحذ ػبصٔب٘ی ایدبد ؿذ ٜاػز .ایدبد سفىش

یىذبسچ ٚ ٝساٜا٘ذاصی ػیؼشٓ ٞبی یىذبسچٕٞ ٝبٖ ٘یبصی اػز و ٝثب ثشآٚسد ٜؿذٖ
آٖ یه  Organizationث ٝیه  Enterpriseسجذیُ ٔیؿٛد.
ث ٝخشار ٔی سٛاٖ ادػب وشد و ٝیىی اص وبساسشیٗ اثضاسٞبی سٛػؼ ٝیىذبسچٍی ،فٙبٚسی
اعالػبر اػز .ساٜحُٞبی ػیؼشٕی ٔب٘ٙذ ثش٘بٔٝسیضی ٔٙبثغ ػبصٔب٘ی
)ٔ ،(Enterprise Resource Planning; ERPذیشیز ص٘دیش ٜسبٔیٗ (Supply
)ٔ ٚ Chain Management; SCMذیشیز اسسجبط ثب ٔـششی (Customer
)ٕٞٝ٘ٛ٘ Relationship Management; CRMبیی اص ایٗ ٘ٛع ساٜحُٞبی
ساٞجشدی ٔحؼٛة ٔیؿ٘ٛذ.
تَسعِ یکپازچگی دز ساشهاى
ٞشچمذس ػبخشبس دادٜٞب دس یه ػبصٔبٖ ٔشجحشا٘ ٝسش عشاحی ؿٛد  ٚسٚؽ ثٝ
وبسٌیشی آٟ٘ب دلیكسش ٔ ٚبٞشا٘ ٝسش ٌشدد ،لذسر دشداصؽ داد ٜثیـشش ٔیؿٛد ٚ
ٌضاسؽٞبی ثشٚص ٔ ٚؼٙیداس ٔشٛٙػی ثشحؼت ٘یبص ٔذیشاٖ ٔیسٛاٖ سِٛیذ وشد .دس
وٙبس  ٓٞلشاسدادٖ ایٗ ٌضاسؽٞب ٔیسٛا٘ذ ٔٙدش ث ٝاسائ ٝسحّیُٞبی ٔذیشیشی دس
حٛصٞ ٜبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛػبصٔبٖ ؿٛد .اص سحّیُٞبی اسائ ٝؿذٔ ٜیسٛاٖ ثشای ایدبد
ٔذَ ٞبی سٛكیفی خٟز اسصیبثی آ٘چ ٝا٘دبْ ؿذ ٜاػز ،اػشفبدٕٛ٘ ٜدِٚ .ی ٘یبص
غ اسفبق افشبدٜ
اػششاسظیؼیز ٞبی ػبصٔبٖ فشاسش اص سٛكیف دبسأششٞبی ٔٛثش ثش ٚلبی ِ
اػز .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ػؼی ثش اسائٔ ٝذِی ؿذ ٜاػز سب لبثّیز لذسر ثخـیذٖ ثٝ
ثش٘بٔٝسیضاٖ ثشای سحّیُٞبی دیؾثیٙب٘ ٝدس آیٙذ ٜسا ٟٔیب ػبصد.
ثش٘بٔٝسیضاٖ چ ٝچیضی سا ثش٘بٔٝسیضی ٔی وٙٙذ؟ دبػخ ٔـخق اػزٙٔ ،بثغ
ػبصٔبٖ (ٕٞچ ٖٛا٘ؼبٖٔ ،بؿیٗٛٔ ،اد ،ثبصاسٔ ،بِی  ٚدا٘ؾ ا٘دبْ وبس)ٙٔ .بثغ
ػبصٔبٖ ٔی ثبیؼز دس ٔؼیشی ٔلشف ؿ٘ٛذ و ٝثیـششیٗ اسصؽ افضٚد ٜسا ثٙٔ ٝظٛس
ایدبد ثیـششیٗ ٔضیز سلبثشی ثشای ػبصٔبٖ ایدبد ٔیوٙٙذ .ثٙبثشایٗ اسخبر سلٕیٓ
ثشای ا٘شخبة ٔؼیش خٟز دٞی ثٙٔ ٝبثغ  ٚایٙى ٝچٔ ٝضیزٞبی سلبثشی ثبیذ سٛػؼٝ
یبثٙذ ،اص ٟٔٓسشیٗ دشػؾٞبیی ٞؼشٙذ ؤ ٝذیشاٖ اسؿذ ػبصٔبٖٞب ،ثش٘بٔٝسیضاٖ ٚ
ٔـبٚساٖ آٟ٘ب ثبیذ دس دی دبػخٍٛیی ث ٝآٟ٘ب ثبؿٙذ.

 ERPیه سا ٜحُ یىذبسچ ٝاػششاسظیه ٔجشٙی ثش فٙبٚسی اعالػبر اػز وٙٔ ٝبثغ
ػبصٔبٖ سا سٛػظ یه ػیؼشٓ ث ٓٞ ٝدیٛػشٙٔ ٚ ٝؼدٓ ،ث ٝػشػز  ٚثب دلز ٚ
ویفیز ثبال دس وٙششَ ٔذیشاٖ ػغٛح ٔخشّف ػبصٔبٖ لشاس ٔیدٞذ سب ث ٝعٛس
ٔٙبػت فشایٙذ ثش٘بٔٝسیضی  ٚػّٕیبر ػبصٔبٖ سا ٔذیشیز ٕ٘بیٙذ.
دس د ٚؿٕبس ٜآسی ث ٝإٞیز ٔؼٕبسی ػبصٔبٖ دس دیبدٜػبصی ػیؼشٓٞبی یىذبسچ ٝاعالػبسی،
س٘ٚذ ؿىٌُیشی ػیؼشٓ ثش٘بٔ ٝسیضی ٔٙبثغ ػبصٔبٖ  ٚسفبٚر ػیؼشٓ اعالػبر ٔذیررررشیز
( ERP ٚ )MISخٛاٞیٓ دشداخز.
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تِ زٍایت تصَیس -تسًاهِزیصی هٌاتع ساشهاى

 ERPػیؼشٓ خبٔؼی اػز و ٝػؼی ثش ٔذیشیز ٔٛثش سٕبْ ٔٙبثغ ،وّی ٝفشایٙذٞبی داخّی وؼت  ٚوبس (اػٓ اص سِٛیذٔ ،ربِریٔ ،رٙربثرغ
ا٘ؼب٘ی ،ثبصاسیبثی  ٚفشٚؽ) ،یىذبسچٝػبصی ٚ ٕٝٞظبیف  ٚثخؾٞبی ٔٛخٛد دس ػبصٔبٖ ثب اػشفبد ٜاص یه ػیؼشٓ وبٔذیٛسشی ٚاحذ داسد
و ٝثشٛا٘ذ ٘یبصٞبی خبف ٚ ٚیظ ٜایٗ ثخؾٞب سا ثشآٚسد ٜػبصد .ایٗ وبس ثب اػشفبد ٜاص یه ٘شْافضاس وبٔذیٛسشی ا٘دبْ ٔیؿٛد و ٝثٚ ٝػریّرٝ
یه دبیٍب ٜدادٚ ٜاحذ أىبٖ ث ٝاؿششانٌزاسی اعالػبر  ٚاسسجبط ثخؾٞبی ٔخشّف ثب یىذیٍش سا ثشلشاس ٔیػبصد.
ایٗ ٘شْ افضاس اص سؼذادی ٔبط َٚسـىیُ ؿذ ٜاػز وٞ ٝشیه ثخـی اص ٚظبیف ٔٛخٛد دس ؿشوز سا ثش ػٟذ ٜداس٘ذ .اغّرت ٘رشْافرضاسٞربی
ثش٘بٔٝسیضی ٔٙبثغ ػبصٔب٘ی آ٘مذس ٔٙؼغف ٞؼشٙذ و ٝؿشوزٞبی خشیذاس لبدس٘ذ سؼذادی اص ٔبطَٞٚبی ٔٛسد ٘یبص  ٚیب  ٕٝٞآٟ٘ب سا ٘لت ٚ
ث ٝوبس ٌیش٘ذ.
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ٔذیشیز ٔبِی

