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 چکیده

با  هایی تکنولوژیاستفاده از ، پایدار و تاب آور و ایمن در فضاهای سکونتگاهی یافته توسعهالزمه دستیابی به شردی هوشمند، 

 شود نمینوین، استفاده از فیبد نوری در شردهاست، این امد محقق  های فناورییکی از این  باشد میو اثدات کم منفی  بازدهی باال

و تخصص بخش خصوصی به نحو  تجارب موفق جرانی در این مسید گام گذارند و از گذاری و حمایت سدمایهبا  ها دولت جز این که

دولت و وزارت ارتباطات و  های بدنامه تدین مرماتصال همه مناطق شردی و روستایی به شبکه ملی اطالاعات از  برینه استفاده شود.

شود و برتدین گزینه جرت تکمیل پدوژه  پدسداعت و پایدار اینتدنت محسوب می ز ملزومات آن بستدفناوری اطالاعات است که یکی ا

در دنیای جدید الزمه هد شرد یک مدکز فدماندهی اطالاعاتی ؛ و ملی اطالاعات و ایجاد این بستد، توسعه شبکه فیبد نوری بوده شبکه

تحقق شرد  درواقعبوده و  ها دداریشر که این امد نیازمند تعامل گیدد مینوری و بستد پایدار اینتدنت صورت  است که با تحقق فیبد

این  زیدساخت ی ایجادکنندهنراد  اعنوان به ها شردداریدر شردها است، در همین راستا  توسعه ایجاد بستد فیبد درگدوهوشمند 

شدن زمان  تد کوتاهافزایش بازدهی و  و ها هزینه بزرگداه اطالاعاتی در کشور با تعامل با اپداتورهای مجدی طدح موجبات کاهش

 .کند میخواهند  اجدای این پدوژه را فداهم

 ، توسعه پایدار، شردها چالشو  ها فدصتد نوری، فیب واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ای در حال رشد و توسعه هستند  فزاینده طور بهمورد نیاز و  های زیدساخت سازی آمادهشردها اغلب در کشمکش جابجایی جمعیت و 

های داده  و شبکه توان گفت در دنیای امدوز، هوشمندسازی از گستدش شردها سداعت بیشتدی پیدا کدده است. اتصاالت و می

الزمه شرد  ،به اعبارتی .توانند به شردها کمک کنند تا از تکنولوژی دیجیتال بدای پشتیبانی از امورات متنوع خود استفاده کنند می

است و همه خدمات باند پرن و باریک  شرد هوشمندبستد پایدار ارتباطی در  شبکه فیبد نوری،هوشمند راه اندازی فیبد نوری است، 

 (.1) کند میرا پشتیبانی 

میالدی به وجود آمد و از  1990و اوایل  1880شرد هوشمند و ریشۀ آن را باید از جنبش رشد هوشمند دانست که در اواخد دهۀ 

های رشد هوشمند  کدد. پیگیدی بدای غلبه بد اعوامل جانبی توسعه، استداتژی شردی حمایت می ریزی های جدید بدنامه سیاست

با استفاده از فیبد نوری زیدساخترای  تد و جذاب کمک کند. های شردی سالم، ایمن، راحت تواند به حفظ و توسعۀ محیط می

د به یکدیگد و به زیدساخترای منطقرای و جرانی اطالاعات قادر خواهد بود با سداعترای بیشتد و کیفیت بدت  ارتباطی محلی و شردی

 .(3-2) بپیوندند

وری نیدوی کار  و برده GDP تواند به کاهش مصدف اندژی، افزایش دهد که توسعه اینتدنت فیبدنوری می مطالعات جرانی نشان می

. بستدهای، قوی و پایدار شبکه استورود فیبد نوری به اعدصه شبکه کمکی بزرگ در راستای پیاده سازی  .می انجامددرکشورها 

 .(5-4) ، فیبد نوری به دالیل مختلف و باتوجه به ماهیت نوری که دارد نسبت به موارد دیگد برتدین گزینه استدراین میان

 25وکارها با متوسط سداعت  درصد کسب 100درصد خانوارها و  80باید  1404بد اساس مصوبه شورای اعالی فضای مجازی تا سال 

 1404سال  تا وکار کسب میلیون پنج و میلیون خانوار 20 دستدسی و باند ثابت دستدسی داشته باشند دثانیه به پرنب مگابیت

 گیدد شکل نوری فیبد بستد بد باید ثابت باند پرن اینتدنت به

ی چون های زیدساخت موظفند بدای ارایه خدمت به شردوندان از بستدهای شبکه ای استفاده کنند با استفاده ازنیز  ها شردداری

فیبدنوری میسد می شود. امدوزه همه ابزارهای ارتباطی مورد استفاده در زندگی روزمده ما از یک بستد ارتباطی که حکم شبکه مادر 

 اعمدتا استفاده از ارتباطات رادیویی جرت بدقداری ارتباط ها شردداریرا دارد برده مند می شوند و در این راستا تا پیش از این در 

اما مشکالت موجود در شبکه های ارتباطی رادیویی، ضدورت برده گیدی از فیبد را اجتناب ؛ بین مناطق و سازمان ها رایج بوده است

 .ناپذید کدده است

 

 ها شهرداریاهداف اجرای شبکه فیبر نوری در 

فیبد نوری با پرنای باند باال بدای پاسخگوی به نیازها در حوزه رفع نیازهای شردداری و سازمان های تابعه از طدیق ایجاد شبکه 

 :های
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 ها شردداریاهداف اجدای شبکه فیبد نوری در : 1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..طرح ترافیک، چراغ های راهنمایی، طرح زوج و فرد و )حمل و نقل   

 ...(شهرسازی، خدمات شهر و) سرویس دهی به معاونت های شهرداری 

 ایجاد زیرساخت ها در جهت تحقق شهرداری الکترونیک

ایجاد پل ارتباطی مستقیم شهروندان با شهردار و مسئولین شهرداری کرج 
 از طریق ویدئو کنفرانس

نظارت تصویری بر عملکرد عمرانی مناطق شهرداریایجاد منابع پایدار از 
 طریق سرویس دهی به سازمان های دولتی و عمومی



سیاستگذاریمطالعات آینده پژوهی و   

1-6، صفحات 1401 پاییز، 3، شماره 8دوره   

4 
 

 مزیت فیبر نوری

 

 
 

 فیبر نوری استفاده از مزیت: 2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شبکه بهتری را برای مردم،  
شرکت ها و آموزش فراهم  می 

 کنند

کیفیت زندگی، امنیت و خدمات 
 را باال می برد

وظایف مدیریتی و اجرایی را 
 به صورت خودکار انجام  می دهند

استفاده از منابع را بهبود می 
 دهند
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 :ارتباطاتمزایای اجرای پروژه فیبر نوری در مقایسه با انواع دیگر 

 

 مزایای اجرای پروژه فیبر نوری در مقایسه با انواع دیگر ارتباطات: 3شکل 

 

 

 

 

 

بزرگترین مزیت فیبر نوری در واقع بصرفه تربودن این ابزار کارامد در حمل و نقل اطالعات است؛ در حقیقت کیلومترها کابل 
 .نوری در نهایت از کابل های مسی ارزانتر تمام می شود

 قطر فیبر نوری بسیار باریک تر از سیم های مسی است

به دلیل باال بودن ظرفیت انتقال دیتا از طریق فیبر نوری نسبت به سیم مسی می توان حجم بیشتری از اطالعات را به صورت 
 همزمان از طریق آنها مبادله کرد

 میزان افت سیگنال در فیبر نوری بسیار کمتر از سیم های مسی است

برخالف سیگنال های الکتریکی در سیم های مسی، هیچ گونه تداخلی در سیگنال های فیبرهایی که در کنار یکدیگر قرار 
 گرفته اند ایجاد نخواهد شد و این به معنای عدم نویز در دوربین های مداربسته و مشاهده تصاویر با وضوح بیشتر است

 فیبرهای نوری جهت تبادل دیتا در حالت دیجیتال و استفاده در شبکه های رایانه ای بسیار مناسب هستند

 در این فیبر ها خطر اشتعال به صفر میرسد، چراکه هیچ نوع جریان الکتریسیته ای از دورن آنها عبور نمی کند

 وزن فیبرهای نوری در مقایسه با سیم های مسی بسیار کمتر است

پس از بررسی پروژه و در صورتی که تعداد و فاصله دوربین ها از مرکز کنترل زیاد باشد، استفاده از فیبر نوری منطقی و بصرفه 
 است و تصاویر با حداقل افت منتقل خواهند شد
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 نتیجه گیری

ونقل، خدمات و بازرگانی شده و پنج تا هشت  هایی مانند حمل توسعه فیبدنوری در فدانسه بااعث افزایش ایجاد مشاغل در بخش

بیکاری را کاهش داده است. کشورهایی مانند کده جنوبی، سوئد، پدتغال و اسپانیا باالتد از بزرگان اقتصاد جران مانند درصد ندخ 

شوند اما  یافته محسوب می اند. این کشورها بدون شک جزو کشورهای توسعه آلمان، بدیتانیا، فدانسه و آمدیکا از این حیث قدار گدفته

گذاری قابل قیاس با بسیاری از کشورها نیستند، بسیاری از کشورها که در گستدش فیبد موفق  ایهاز لحاظ توان اقتصادی و سدم

 اند. های خود را پیش بدده های حمایتی پدوژه اند با کمک سیاست اعمل کدده

توسعه فیبد نوری اعالوه بد ایجاد بستد شرد هوشمند، شبکه ملی اطالاعات و دولت الکتدونیک، موضواعات مرمی را در زمینه 

و  باشد میدانشگاهی و پژوهشگاه ها تسریل می بخشد و در شدایطی که امدوزه جران در گذر از فضای مجازی به دنیای مجازی 

، زیدساخت با بکارگیدی آخدین فناوریرای انتقال نوری بستدپایدار اینتدنت در توسعه دنیای مجازی بسیار پدرنگ استطبیعتا نقش 

، دولت الکتدونیکی و بانکداری الکتدونیکی فداهم می شود و ارایه الزم بدای تمام کاربددهای الکتدونیکی از قبیل تجارت الکتدونیکی

، مخابده ی امدوزه اغلب مکالمات تلفنی .، ایمن و با کیفیت اعالی به همه اقشار امکانپذید می گددد، پدسداعتخدمات ارتباطی ارزان

( بین شردها و قاره ها بوسیله ی فیبدهای نوری انجام emailفکس ها و تقدیباً تمام نقل و انتقاالت اینتدنتی و پست الکتدونیکی )

 می شود.
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