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 پهن باندتلفن همراه رشد در اتصاالت  .1

را دارا  میالدی 2030 سال دستیابي به اهداف توسعه پایدار تا رایبالزم های وانتی اطالعات فناور و پهن باندارتباطات 

گذاری سرمایه ارائه خدماتو  ی ارتباطاتهاشبکهها باید در توسعه توانبرداری از این بهره منظورهب لیکن. باشندمي

 میلیارد 4/7 به همراه تلفن 1اشتراک تعداد ،2016 سال آخر تابرآورد کرده است که  (ITU)ارتباطات المللي اتحادیه بینکرد. 

تشکیل خواهند  (هاماشین بین ارتباطات احتساب بدون) پهن باند تلفن همراه هایاشتراک نیمي از آن را رسید کهخواهد 

 داد.

تا  2015 هایسالبین  يتلفن همراهدر بستر اطالعات تبادل  هزینه جهاني، 2IDC هندی شرکت بینيبر اساس پیش

 کند، هرچندبنابراین ؛ دالر در جهان خواهد رسید تریلیون 8/2دالر را خواهد گذارند و به  تریلیون 46/2مرز میالدی  2019

 سال تا 1شکل در  GSMA یسيانگل شرکتتوسط  منتشرشدهساس آمار ابر  .استحال رشد  در مرتباً، تلفن همراهبازار 

داد مشترکین عحتي بیشتر از تیعني ، رسید خواهد نفر میلیارد 6/5 به جهان در تلفن همراه 3مشترکین تعداد میالدی 2020

بر اساس  (.یلیاردم 5/3) کشيلولهآبمشترکین (، یا میلیارد 5/4) های بانکيتعداد حساب(، میلیارد 3/5)برق خانگي 

 واردتازهآتي مربوط به مشترکین  هایسالبخش عمده این افزایش تعداد مشترکین تلفن همراه در  GSMA بینيیشپ

 است.

 

 

 2011-2021ها، خطوط و مشترکین اشتراک -1شکل 

                                                 
1Subscriptions 
2 International Data Corporation 
3 Subscribers 
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میلیارد  5/8به  نزدیکمیالدی  2019ن سال را تا پایا تلفن همراه اشتراکمجموع  OVUMانگلیسي  شرکتمطابق آمار 

که  اندتخمین زده 2021تا پایان سال میلیارد  9این تعداد را  Ericsson سوئدی شرکتو  GSMAشرکت  کهدرحالياست 

تشکیل خواهند  های هوشمندگوشي و بیش از دوسوم آن را اشتراک باالسرعتبا  پهن باند تلفن همراه اشتراکآن را  85%

 پهن باند تلفن همراهخدمات  اشتراکمیلیارد  6/3یش از ب 2016تا پایان سال ارتباطات اتحادیه جهاني بیني طبق پیش. داد

 خواهیم داشت.

 تا ماه ژوئن اعالم کرده است که GSMA شرکت .یابدمي انتشار تلفن همراهنسل سوم از  ترسریع تلفن همراهنسل چهارم 

تا سال  درصدی 50و با افزایش اند تجاری کرده کشور 165را در  تلفن همراهنسل چهارم  اپراتور 503میالدی،  2016سال 

انتظار دارد  GSMAشرکت همچنین جمعیت جهان را پوشش خواهد داد.  دوسوم تلفن همراهنسل چهارم ، میالدی 2020

 ذکرشایان .اتصال برسد میلیارد 3به میالدی  2020تا سال ( هااحتساب ارتباطات بین ماشین بدون) LTEاتصاالت تعداد که 

م، موداعم از ) نسل چهارم اشتراکتعداد کل  افزایشحاکي از  از آمریکا Strategy Analyticsشرکت  بینياست که پیش

 2016در آخر سال  میلیارد 9/1به  2016در ابتدای سال  میلیارد 1/1از ( M2M جزبهمتصل،  ، انواع اشیاء، تبلتتلفن همراه

 نسل چهارمدر سرعت چشمگیری داشته است زیرا  تلفن همراهنسل چهارم توسعه  ،GSMAشرکت طبق گزارش  .است

در میالدی  2014است. بر اساس مطالعاتي که در سال  یافتهافزایش upload download/ هایدر کانال نرخ سرعت

 3G در شبکه برابر نرخ سرعت 7الي  4G، 2 شبکه در upload download/های کانالنرخ سرعت  ،انگلستان انجام شد

 ثانیه(. 06/1ثانیه بجای  78/0است ) 3G تلفن همراهشبکه  از ترسریع 4G تلفن همراهشبکه  در گردیوب. همچنین است

 ازجهان  تلفن همراه اشتراک سومیکبه  حاضر نزدیکال ، در حاز نیوزیلند Tolaga Researchبر اساس مطالعات شرکت 

برداری ميبهره 4G تلفن همراهشبکه  از جهان تلفن همراه اشتراک %15کنند و فقط استفاده مي 3G تلفن همراهشبکه 

برخي از متخصصین را در بر خواهد گرفت.  اشتراک %37بیش از  4G تلفن همراهشبکه  ،میالدی 2020کنند و تا سال 

باقي  تلفن همراههای در شبکه هاپس از آن هامدتتا  3Gو  2G تلفن همراههای شبکه هایزیرساخت عناصر معتقدند که

 خواهند ماند.

، هند که یکي از مثالعنوانبه. است توسعهدرحال ،در کشورهای بزرگ و کوچک 4G تلفن همراهشبکه  هرحالبه

میلیون نفر و تا  800تعداد میالدی  2018شود که تا سال متعهد ميدر جهان است،  4Gدهندگان شبکه گسترش ترینبزرگ

، Visiongainطبق گزارش شرکت انگلیسي متصل کند.  4Gمیلیارد نفر را به شبکه  2/1میالدی حدود  2020سال 

 ده است.رکاضافه  LTEمیالدی به شبکه  2014میلیون اشتراک را در سال  100حدود  تنهایيبهکه چین  دهشتخمین زده 
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 2009-2016 هایسال طي جهان در 4Gو  3Gتعداد کشورهای دارای شبکه  -2شکل 

 یز بزرگ آینده در جهان دیجیتالمر .2

 کرده است. رشدبرابر  5/2 نزدیک به هند در (3G/4G) شامل پهن باند تلفن همراه اشتراکتعداد  طي دو سال گذشته

مشتری و ضریب نفوذ پهن باند  میلیون 137تعداد مشترکین پهن باند همراه حدود هند فقط با در کشور  يجهش دیجیتال

در هند تازه  يتوان گفت که انفجار دیجیتالمي وجودبااین است. شدهشروع 80%وذ تلفن همراه در مقایسه با ضریب نف %13

مرز "توان گفت که مي هند، گسترده در سراسر کشور صورتبه توسعه اتصاالت پهن باند وجه به نیاز بهبا تاست.  شدهشروع

امه برن"حاضر در حالدولت هند ، يبرای تحقق این فرصت عظیم دیجیتال کشور هند است. "يیجیتالبزرگ بعدی جهان د
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های شبکه پوشش دهيهدف و  پهن بانداینترنت شورای روستا به میلیون  5/2 را با اتصال"روستاها يارتباط دیجیتال تحول

 خود ای پهن باندهتوسعه شبکه به بدین ترتیب اپراتورها نیز آغاز کرده است.در سراسر کشور  4Gو  3Gهمراه تلفن 

 .اندمشغول شده

 در سراسر کشور را 3G تلفن همراهشبکه  و تنها اپراتوری کههند  اپراتور کشور ترینبزرگ عنوانبه Bharti Airtelشرکت 

 8/1و بیش از  تلفن همراهپهن باند  مشتریمیلیون  36با  ،کندارائه ميروستا  300را در  4G تلفن همراهشبکه و  هند

 .در خط مقدم این تحول دیجیتالي قرار داردمشتری پهن باند ثابت ن میلیو

 وکارکسبی هاگذاریسرمایهآورد و مجموع  به دستمیلیارد دالر در مزایده  13طیف را به ارزش  Bharti Airtelشرکت 

ی ایستگاه پایه 80000 نمیلیارد دالر است. این شرکت قصد دارد با اضافه کرد 30برابر  به کنونتا  این شرکت فن همراهتل

در  تلفن همراهپس از توسعه پوشش پهن باند برساند.  120000 های پهن باند خود را بهاد سایت، تعدبرای پهن باند جدید

را به  تلفن همراهسال آینده پهن باند  3، این شرکت متعهد شد که طي 2016هر و روستا تا ماه مارس ش 250000بیش از 

خلي و ا)دنوری  کیلومتر فیبر 550000، این شبکه برای استقرار ستون فقرات اصليو  روستا توسعه دهد 500000بیش از 

تلفن های شبکه یتقارهای کوچک است و در کنار اروکاکسبها و یت این شرکت اتصال خانهو( نصب کند. اولالملليبین

 .است انیهث در مگابیت 50 برابر سرعت نرخ ارائه به قادرهای پهن باند ثابت نیز پرداخته است و به نوسازی شبکه همراه

هند است کشور  اولین و تنها اپراتور اپراتور،این  .افزایش سریع سرعت اتصاالت است Bharti Airtel شرکت اولویت برای

برای ها، و با استقرار فیبر نوری تا خانه ثانیه در مگابیت 135 سرعت داده تلفن همراه تابرای های تجاری ریزیکه با برنامه

 ارائه دهد. ثانیه در مگابیت 100 تاکاربران خانگي سرعتي 

با  طرفازیکزیرا  شوندميسوب هند موتور رشد اقتصادی محکشور های آینده هستند و در های پهن باند، بزرگراهشبکه

بین تولیدکنندگان و  ترینزدیکو از طرف دیگر ارتباط برند خانه شهروندان مي دولت را به، ياز دولت الکترونیک برداریبهره

خواهند  دوردستنیز به مناطق سالمت  ها و، بانکوپرورشآموزشترتیب خدمات بدین  .آورندمي به وجود کنندگانمصرف

 .باشندميطیف حیاتي  گذاریقیمتهای مالي و پهن باند، حفظ سالمت در بخش درازمدت اندازچشمدر  رسید.

 باندپهن تلفن همراه ای منطقهو های محلی بازارافزایش  .3

 آخر درپهن باند  همراه تلفن اشتراک تعدادیابند. افزایش مي سرعتبهنیز  تلفن همراهن باند ای پهبازارهای محلي و منطقه

 3شکل که در همانطور .رسید میلیارد 6/3 به میالدی 2016 سال پایان در که بود میلیارد 2/3 میالدی 2015 سال

فریقا ، اروپا و ااقیانوسیه آسیا مناطق هایدر سهم، فردمنحصربهان ش تعداد کلي مشترکافزای باوجود ،است مشاهدهقابل

یا  2009نسبت به سال  2016متوسط نفوذ پهن باند تلفن همراه در آفریقا در سال  طوربهاست.  شدهدیدهکاهش محسوسي 
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 3شکل در  سالبهسال صورتبه المنافعمشترکاست. سهم کشورهای عربي و کشورهای  جلوروبه 2010آمریکا در سال 

 است. شدهدادهنشان 

را در اختیار  اقیانوسیه-و آسیاامریکای شمالي، اروپا بازار  %90 و هستند همچنان ابزار دسترسي محبوبي های هوشمندگوشي

 هند و اندونزیکشورهای کمي افت کرده است اما  هاآن، فروش امانهسهای زیاد وز رسانيلبته به دلیل نیاز به بر. ادارد

 باشند.آن در بازار جهاني ميرشد محرک  خاصي طوربه

 

شکل -در منطقه ک پهن باند تلفن همراهتوزیع اشترا :باال شکل) 2016در پایان سال در جهان  تلفن همراهوضعیت اشتراک پهن باند  -3شکل 

 (ITUمنبع:  -2016-2007 هایسالدر  تکامل پهن باند تلفن همراه، :پایین

 1 یزانم ماهانه وگلگ شرکتشده است.  رخطبافرایش تعداد کاربران خدمات  منجر به هاو دستگاهاتصاالت  تعدادافزایش 

 جونماه در  Facebook شرکتهمچنین  ه است.ثبت کرد میالدی 2015را در سال  Gmailسامانه  یلیارد کاربر فعالم



6 

 

به شوند را وصل مي تلفن همراهتوسط  هاآن 91%که کاربر فعال  میلیارد 13/1میانگیني برابر  روزانه میالدی 2016سال 

با احتساب اضافه  زانه در خارج از امریکا و کانادا ساکن هستند.رو این کاربران فعالاز  5/84% تقریباً که ه استثبت رساند

 تعداد کاربران فعال این سال ونج ماهدر ، 2016اول و دوم سال  ماههسههای اجتماعي در میلیون کاربر به شبکه 60شدن 

نشان  دماتخکاربران بر اساس سط ماهانه ، افزایش متو4شکل در  .رسیده است نفرمیلیارد  71/1به ها این شبکه در ماه

 است: شدهداده

 

 میلیون نفر برحسب اجتماعي هایرسانه کاربران رشد -4شکل 

 توسعه زیرساخت و در گذاریسرمایه هدف نوآورانه با هایمشارکت .4

 2016 سال کنند. در ماه مياصلي مخابرات مشارکت مي هایزیرساختي برای استقرار و توسعه خصوص یفناورهای شرکت

 6600 برای نصب MAREA بنام یشریک جدید کردند که اعالم Microsoftو  Facebook هایشرکت ،میالدی

 Telefonica آلماني و Telxius اسپانیایي هایشرکتها پیوسته است. به آناقیانوس اطلس در  ،زیردریایيکابل کیلومتر 
شرکت  به عهده دارند. بدین ترتیب ظرفیت پهن باند آن رامدیریت و فروش  امانهس باشند کهدیگر این پروژه ميشرکای نیز 

MAREA  ترابایت در ثانیه در اختیار  160 ي برابرسترش داشته و سرعتگ در اسپانیابیلبائو  شهر ویرجینیای امریکا تاشهر از

 2017 سال اکتبرماه است و تا  شدهوعشر 2016 سال آگوستماه از این کابل دریایي کار ساخت گذاشت. کاربران خواهد 

خدمات مبتني بر ابر و خدمات برای مشترکین  باالسرعتو با  مطمئنارائه ارتباطات  اصلي آن هدف و ادامه خواهد داشت

 است. بوکفیسمیکروسافت و  خطرب
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 تلفن همراهنسل بعدی  سویبهپیش  .5

البته  باشند.مي 5G تلفن همراههای شبکه آزمایشدر حال فعال در صنعت مخابرات بزرگ های حال حاضر شرکتدر 

 ITU-R پنج خصوصیات نهایي آن توسط گروه مطالعاتيتعیین  و 5G تلفن همراهاز شبکه  گستره یکه استفاده هرچند

هستند.  میالدی 2018 آن در سالاستقرار اولیه  در تالش برایبرخي از اپراتورها  ، امااست شدهتعیین 2020 برای سال

، توسعه استانداردها، طیف شدن شکسته لزوم بهتوان ها مياین چالش ازجمله، ستنع نیچالش و مابدون  5Gورود  درواقع

 روزرسانيبهآور و های مطمئن و سودگذاریسرمایههای دسترسي، قابلیتافزایش دهي، های پوششع روشاانو کارگیریبه

های جدید برای شناسایي فرکانس نام برد.، 5Gدر راستای حمایت از تحوالت  خصوصاًهای مقرراتي موجود چارچوب

 شد. نهایي خواهندبررسي و  WRC-2019 در کنفرانس هاماشینبین و ارتباطات  يتلفن همراهارتباطات 

 چالش بسیار مهم فعلي، .است کردهمقایسه  با یکدیگررا  4Gو  5G تلفن همراههای شبکه خصوصیات فني فعلي 5شکل  

حال در برای صنعتي که مدام ، سال آینده 10تا  5حداقل برای  رای نیازهای آینده ی است که بتواند کلیهاستاندارتدارک 

 تلفن همراههای شبکه دید باید انجام شود، همزمان خدماتهای جیفناورمهاجرت به  کهدرحاليد. تضمین کنتحول است، 

2G, 3G, 4G 5 تلفن همراهشبکه  که هرچند .باید ارائه شوند نیزG ارائههای نویني برای استفاده از درآمدهای بازار روش 

 يتحقیقات شرکت بینيطبق پیش .بود خواهند تأثیرگذار 5Gهای بر روی بازارچنان های قبل همما خدمات نسلا کردخواهد 

و اقیانوسیه  ، آسیا ودر آمریکای شمالي، میالدی 2025سال در  همراه تلفنپهن باند ای راتورهآمد اپدر ،ABI آمریکایي

 دالر خواهد بود.میلیارد  247بالغ بر اروپای غربي 

 

 5Gو  4G تلفن همراههای شبکه مقایسه خصوصیات فني -5شکل 
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 خواهد داشت، اینترنت اشیاءشک را بي 5Gرویم، بیشترین استفاده از اینترنت برای همه پیش مي در راستای کهدرحالي

. شرکت به شبکه های متصل، شهرهای هوشمند، اینترنت صنعتي و اتومبیلوپرورشآموزشهای سالمت، در بخش خصوصاً

 2015نسبت به سال  2016اعالم داشت که کاربری اینترنت اشیاء در سال  آخرین گزارش خود در Gartner آمریکایي

شي در قالب میلیارد  8/20بیني کرده است که میالدی پیش 2020و برای سال  افزایش داشته است 30%حدود میالدی 

، ه استبیشتر بود بسیارمیالدی  2021برای سال  Ericssonشرکت  يبینپیش اینترنت اشیاء به اینترنت متصل خواهند شد.

شرکت  میلیارد آن متعلق به 16که  به اینترنت متصل خواهند بود ءشي میلیارد 28 بیني این شرکت در این سالطبق پیش

Ericsson خواهد بود. 

ت ارتباطاات شخصي همچون باطبرای ارتو ماهواره را  تلفن همراه، ابتپهنای باند الزم برای ث کهدرخواست طیف رادیویي 

شروبرای پاسخگویي به این تقاضاها نیازمند مقررات جدید و رشد است.  در حال شدتبهتضمین کند نیز  هابین ماشین

های مبتني بر نسل هایو روشفعلي زمان خدمات باید هم کهدرحالي همآن هستیمهای دسترسي جدید به طیف رادیویي 

شده در سطح  استاندارد و هماهنگ هایحلراهباید ارتباطات اتحادیه جهاني بنابراین ؛ شتیباني نماییمپرا نیز حفظ و قبل 

 د.نکمدیریت طیف تدوین المللي برای های بینجهاني را در چارچوب

 پهن باند ثابت هایشبکه -نسل جدید هایشبکه .6

 .دارند عهده به ارتباط برقراری در حیاتي نقش همیشهمانند فیبر نوری  ثابت ارتباطي هاییفناور ،backhaul هایشبکه در

 پهن باند ثابت حدود اشتراکتعداد  ،میالدی 2016حاکي از این است که تا پایان سال ارتباطات اتحادیه جهاني بیني پیش

است.  شدهثبتمیلیون  820ثابت پهن باند  اشتراکتعداد  در آنکه  2015بیشتر از سال  %8یعني خواهد شد میلیون  884

پژوهشي  شرکتبیني کرده است ولي میلیون پیش 920پهن باند ثابت را  اشتراک دتعدا 2019تا آخر سال  OVUM شرکت

رشد کرده است.  بینيپیشمیلیارد در سطح جهان  1را حدود  جنوبي، این رقم یبا در نظر گرفتن رشد در آسیا IHS انگلیسي

تلفن توسعه پهن باند  باوجوده مستقیم دارد. طي چهار سال گذشته طرشد کاربران کلي اینترنت راب پهن باند ثابت با اشتراک

نوری  هایشبکه و کیفیتسرعت صورت گرفته است. د ثابت پهن بان از طریق، بخش اصلي استفاده از اینترنت همراه

 هایتجربهکیفیت  افزایش موجب است مشاهدهقابل 6شکل که در  طورهمانو  باشنددر حال افزایش مي مرتباً غیرفعال

 د.شوجدید مي افزارهاینرمخدمات و 
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 (PON-Passive Optical Network) غیرفعالفیبر نوری  هایشبکهروند ظرفیت  -6شکل 

در  .گیردبرمياینترنت پهن باند ثابت را در  اشتراکمي از ینزدیک به ن اقیانوسیه آسیا منطقهای، با مالحظه روند منطقه

بوده  %49، میالدی 2016و در سال  6/46%الي  4/44% درصد نفوذ پهن باند ثابت حدودمیالدی  2015الي  2014 هایسال

 است.

 

 2016وضعیت پهن باند ثابت در سال  -7شکل 

 .یفناور بر اساس تکامل اشتراک پهنای باند ثابت شکل پایین: .2016در سال  اشتراک پهنای باند ثابت ایمنطقهشکل باال: توزیع 
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. است افزایشدر حال  مرتباً، توسعهدرحالی پیشرفته و کشورهای کشورها در FTTx و FTTH نوری هایفیبر استفاده از

به اصلي را در جهان سهم  های محليحلقه استفاده در باوجود +ADSL و DSL، ADSLنظیر های مبتني بر مس یفناور

 های محليبیشتر حلقه در حال حاضر در شود،مشاهده مي 7شکل که در قسمت پایین  طورهماندهند. اختصاص نمي خود

 ترسریعارائه  ،افزایش سرعت و کیفیت خدمات منظوربه . اپراتورها نیزشوداستفاده مي نوری یبراز ف نقطهبهنقطهطات و ارتبا

ا استفاده ر (G.fastی فناور) های فیبر و مسیفناورترکیبي از  هایشان،گذاریبهینه از سرمایه برداریبهره خدمات در بازار و

 .کنندمي

G.fast 1را تا  برابر فیبر نوری به سرعتيکه دستیابي است پهن باند ثابت  جدید هاییرفناوتحول مهم در ک یGbit/s  بر

 توسط G.fast استانداردسازد. پذیر ميامکان کیلومتر 8/1 تا کواکسیالهای و با استفاده از کابل روی خطوط تلفني سنتي

کشورهای استرالیا، پاناما،  اکنونهم شد وتدوین  2014 سال درارتباطات استانداردسازی اتحادیه جهاني  15ي گروه مطالعات

ثانیه به اجرا و آزمایش  بیت درمگا 750ی را با سرعت حداکثر فناوراین  مریکابرزیل، کرواسي، کره، نروژ، انگلیس و آ

و ارائه سرعتي برابر  FTTSو  FTTBی را برای اتصاالت فناوراین  Swisscom شرکت یس نیزئسوکشور در  اند.گذاشته

برای  G.fastو  VDSL2 هاییفناور ترکیبي از نیز اتریشکشور در  توسعه داده است. 2016یه در سال بیت در ثانمگا 500

ال حاضر در ح همچنین است. شدهدادهتوسعه  بیت در ثانیهامگ 100با سرعت  هاخانه %99اهداف پهن باند ملي و اتصال 

 مگابیت بر ثانیه به خدمات پهن باند دسترسي دارند. 100سرعت  عیت اتریش بااز جم نیميبیش از 

 پهن باند ایماهوارههای نسل جدید شبکه .7

پهن باند  هایسامانهاند. را دگرگون کرده تأخیر و، ظرفیت ای، تصورات قدیمي سرعتماهواره هایسامانه جدید در حوالتت

ظرفیت بیشتر به رقابت با  های پیچیده برای ارائه سرعت وزیرساخت و 5گانه، با استفاده از پرتوهای چندHTS)4(ایماهواره

در  6SOGNای ماهواره هایسامانه تازگيبهاند. گرفته ها پیشيدر بسیاری موارد از آنهای زمیني پرداخته و یفناور

های کاربردی را پشتیباني برنامهد طیف وسیعي از ننتوا، ميکم تأخیر که با اندمستقرشدههای پایین و متوسط زمین مدار

 ها را نیز برای کاربران کاهش دادهی سرویسهزینه اند بلکهها شدهیفناورپیشرفت  منجر به تنهانهها، رقابت درنتیجه. کنند

 .است

                                                 
4 High Throughput Satellite 
5 multiple spot beams 
6 non-geostationary satellite orbit 
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 ایهای ماهوارهیفناورهای مختلف کاهش هزینه هر گیگابیت برای نسل-8شکل 

های بسیار قدرتمند، خدمات اینترنت با ماهواره Quantumبه نام  HTS هایماهواره نسل جدیدی از 2018در سال 

برنامه با امکانات ای است کهین ماهوارهاول Eutelsat Quantumارائه خواهند کرد.  تلفن همراهرا به کاربران  الملليبین

تلفن با بازار سریع انطباق  برای پذیریانعطافو  خواهد گرفت و استاندارد جدید، به این منظور در مدار قرار ریزی مجدد

-، افزایش ميتوسعهدرحالیا  در بسیاری از کشورهای پیشرفته و ایماهواره ارتباطاتبدین ترتیب  .خواهد بود را دارا همراه

کاهش ی اخدمات ماهواره هایهزینههمین نسبت و به  شوندبیشتر مي روزروزبه، ایهای ماهوارهحلهرا هایظرفیت. دیاب

های مبتني بر یفناور شود. نزدیک ی خدمات زمینيبه هزینه ای کامالًوارهی خدمات ماهخواهند یافت تا حدی که هزینه

تحول در حال حاضر تیار خواهند گذاشت. در اخ 5Gبرای استقرار و توسعه  ناپذیریاجتنابو  خاصماهواره، امکانات بسیار 

 .در حرکت استای ماهواره هایواسطهای مجازی بر روی شبکه سویبه 5Gهای شبکه

تلفن ی خدمات دهي کلیهبرای پوشش درنتیجه باشندميحل برای مناطق دورافتاده ها بهترین راهدهي، ماهوارهپوشش ازنظر

های به شبکهها آناتصال های قدرتمند و استفاده از ماهواره. استبسیار مناسب  هواپیما و کشتي ،، اتومبیل، قطارهمراه

های گوناگون و های سرعتپاسخگویي به درخواستترافیک، ی هوشمندانه هایکیفیت در مسیریابيافزایش ، موجب زمیني

و استفاده از  های ترابیت بر ثانیهسرعتبه سمت  ایهای ماهوارهشبکه. خواهد شداطالعاتي  هایسامانهمابین  تأخیرکاهش 

ت کاهش خواهد یافت. اطالعا هر بیت ازانتقال . بدین ترتیب هزینه در حرکت هستند Vو  Qهای بانددر  باال هایفرکانس

به شبکه، در عین تضمین اتصال توانند ميهای زمیني مبتني بر ماهواره در صورت ترکیب با شبکه 5G هاییفناور

های پایین یای بر روی باندباند ماهوارههمچنین خدمات پهن  .کاهش دهند را هاشبکه يترافیک باراضافهمشکالت تراکم و 

توسعه  هایحلراه عنوانبهباید  ایماهواره هایسامانهباشند. آل ميایده تلفن همراههای کاربردی رای برنامهب Lنظیر باند 
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ها و سناریوهای گوناگون مورد و محیط دورافتادهاطق روستایي و برای من خصوصاًپهن باند های نسل آینده شبکه

 قرار گیرند. برداریرهبه

 ارتباطاتارزیابی رشد جهانی  .8

تعداد  9شکل ایم، مطابق هنوز به اهداف کمیسیون پهن باند در برنامه ملي پهن باند کشورها دست نیافته باوجودآنکه

افزایش است.  کنند در حالای ملي تدوین ميکشورهایي که برای حرکت به سمت اهداف کمیسیون پهن باند برنامه

مورد  زمانيمدتها بعد از گذشت ب برنامه پهن باند در سطح ملي کشورها، ممکن است این برنامههمچنین بعد از تصوی

کشورهای انگلیس، فیلیپین و آمریکا ساالنه برنامه پهن باند خورد را مورد ارزیابي و بازبیني  مثالعنوانبهبازبیني قرار گیرد. 

را با  "سوئیس يراهبرد دیجیتال"میالدی برنامه پهن باند جدید خود موسوم به  2016سوئیس در سال  کشوردهند. قرار مي

 151میالدی،  2016پیداست در پایان سال  9شکل که از  طورهمانخود تدوین کرد.  2012بازبیني طرح پهن باند سال 

 اند.کشور برنامه ملي پهن باند برای خود تدوین کرده

 

 میالدی 2016الي  2006 هایسالتعداد کشورهای دارای برنامه ملي پهن باند در  -9شکل  
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برای کاهش فاصله دیجیتالي بین نواحي شهری و روستایي و جهت افزایش درصد نفوذ اینترنت پهن باند در مناطق 

اعطای های همگاني، برای سرویسروستایي عالوه بر تدوین برنامه پهن باند ملي راهکارهای دیگری نظیر اختصاص بودجه 

های ی اطالعات در مناطق دورافتاده، معافیت مالیاتي شرکتفناوردادن یارانه به مصارف ارتباطات و  ،7USOمجوزهای 

 سازیبهینهو  (8PPP) ، مشارکت بخش دولتي و خصوصيهای جهاني، کمکخدمات در نواحي روستایي دهندهارائه

میزان استقبال از این  10شکل ه خدمات در نواحي دورافتاده وجود دارد. در ئاراها به یب شرکتغبرای تر وکارکسب هایمدل

که از این شکل پیداست،  طورهماناست.  شدهدادهنشان ارتباطات جانبي در بین کشورهای عضو اتحادیه جهاني  هایحلراه

با  USOهای اعطای مجوز روشکشورها است و ترین روش بین رایج 33%های همگاني با اختصاص بودجه برای سرویس

و دسترسي همگاني به  USO دماتخارتباط بین  وجودبااینبعدی قرار دارند.  هایانکم در %16و معافیت مالیاتي با  18%

 است.ارتباطات خدمات پهن باند، موضوع بحث و مطالعه امروز اتحادیه جهاني 

 

 

جهت افزایش درصد نفوذ اینترنت پهن باند در  2016در سال  ارتباطاتتوسط کشورهای عضو اتحادیه جهاني  کاررفتهبههای راهبرد -10شکل 

 دورافتادهمناطق روستایي و 

فضای  جرائممبارزه با  یکشور سازوکار قانوني برا 110میالدی  2016در سال ارتباطات بر اساس گزارش اتحادیه جهاني 

چارچوب مشخصي برای  هاعدد از آناقتصاد در حال رشد(  64)شامل  83ن تعداد حدود ند که از ایاهکرد مجازی تصویب

 اطالعات از حفاظت برای قانونيهای آسیا و آفریقا، در قاره وجودباایناند. حفاظت از اطالعات و حریم شخصي به کار گرفته

                                                 
7 Universal Service Obligation 
8 Public Private Partnership 
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، نامیبیا. تعداد زیادی از کشورهای آفریقایي نظیر مصر، رسیده است تصویببه از کشورها  40% از کمتردر  شخصي حریم و

مقررات  کارگیریبه ازنظر 2016وضعیت جهاني در سال  11 آفریقای جنوبي، در حال تدوین این مقررات هستند. در شکل

 کشورهای به رنگکه از این شکل پیداست،  طورهماناست.  شدهدادهجهت حفاظت از حریم خصوصي و اطالعات نشان 

 هرگونهاند و کشورهای به رنگ خاکستری فاقد فضای مجازی تدوین کرده جرائمسازوکاری جهت مبارزه با  پررنگآبي 

 هستند. جرائم گونهاینمکانیزمي جهت مبارزه با 

 

 

 یدمیال 2016وضعیت کشورهای جهان در حفاظت از حریم شخصي و اطالعات در بستر اینترنت در سال  -11شکل 

میالدی، خدمات اینترنت پهن باند  2015تا سال "هدف خود را چنین بیان داشت:  2011، در سال ITUکمیسیون پهن باند 

درصد از درآمد ماهیانه افراد  5و در حدود  صرفهبهمقرون، توسعهدرحالهای رگوالتوری در کشورهای باید به کمک روش

کردن  صرفهبهف کمیسیون پهن باند در مقرونبه هد ،توسعهدرحالور کش 83، حدود میالدی 2016پایان سال در  "باشد.

در  وجودباایناما ؛ آمدند نائل، نیز به این هدف یافتهتوسعهکشور کمتر  5بودند. همچنین حدود  یافتهدست ICTخدمات 

قیمت خدمات اینترنت  12شکل نیستند. در  صرفهبهمقرونبیشتر کشورهای فقیر دنیا، خدمات اینترنت پهن باند هنوز هم 

که از این  طورهماناست.  شدهداده، نمایش (9GNI) ناخالص ملي درآمددرصدی از  صورتبه، )ثابت و متحرک( پهن باند

توان انتظار اند و بدین ترتیب ميشکل پیداست اغلب کشورهای دنیا به سمت کاهش قیمت اینترنت پهن باند پیش رفته

 آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت اینترنت باشیم. هایسالداشت که در 

                                                 
9 Gross National Income 
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 میالدی 2016در سال  (GNIناخالص ملي ) درآمددرصدی از  برحسبقیمت اینترنت پهن باند )ثابت و متحرک(  -12شکل 

میالدی  2016رشد مناسبي داشته است. در پایان سال  2016درصد کاربران خانگي دارای دسترسي به اینترنت در سال 

میالدی  2015اند، این در حالي است که این مقدار در پایان سال از خانوار در دنیا به اینترنت دسترسي داشته %52حدود 

ر ارسد که درصد نفوذ خانوبه نظر مي %84با درصد خانوار متصل به اینترنت  یافتهتوسعهدر کشورهای بوده است.  %49برابر 

از  %79از خانوارها و در قاره اروپا حدود  %84در قاره آمریکا حدود  یده است.دارای دسترسي به اینترنت به مرز اشباع رس

درصد خانوارهای دارای دسترسي به اینترنت  توسعهدرحالهمچنین در کشورهای متصل هستند.  اینترنتخانوارها به 

کي از اهداف کمیسیون ین بدان معني است که یا .میالدی رسیده است 2016در سال  1/41%به  2015در سال  6/37%از

به  14و  13های در شکلاست.  یافتهتحقق ،رنتتاز خانوارهای جهان به این %40جهاني پهن باند مبني بر اتصال حداقل 

میالدی به تصویر  2016ها در نواحي مختلف جغرافیایي در پایان سال ترتیب تعداد خانوارهای متصل به اینترنت و درصد آن

 ده شده است.یکش
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 2016تعداد خانوار متصل به اینترنت در پایان سال  -13شکل 

 

 

 

 

 میالدی در نواحي مختلف جغرافیایي جهان 2016درصد خانوارهای دارای دسترسي به اینترنت در پایان سال  -14شکل 

 گذاریاشتراکهای ها از روشتوسط شرکت فنالندی نوکیا، کشورهایي که رگوالتوری آن شدهانجامهای طبق بررسي

 نشان  15شکل کنند، دارای درصد نفوذ خانوار متصل به اینترنت بیشتری هستند. در بازار کشورشان استفاده ميمنابع 
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ه ترتیب ب %10 و %2 حدود درصد خانوار متصل به اینترنتتوسط رگوالتوری، روش اشتراک منابع  کارگیریبهدهد که با مي 

 این روش افزایش خواهد یافت. ریکارگیبهسال از  3سال و  1طي 

 

 

 

 اشتراک منابع در افزایش درصد خانوار متصل به اینترنت کارگیریبهو عدم  کارگیریبهمقایسه دو روش  -15شکل 

درصد نفوذ استفاده از  16شکل در تمام مناطق جهان، درصد نفوذ استفاده از اینترنت در میان مردان، بیشتر از زنان است. در 

میالدی در مناطق مختلف جهان به تصویر کشیده شده است. در این شکل  2016اینترنت در میان مردان و زنان در سال 

 شدهتقسیماز اینترنت، بر تعداد کل جمعیت زنان و مردان  کنندهاستفادهبرای محاسبه درصد نفوذ، جمعیت زنان و مردان 

 است.
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 میالدی در مناطق مختلف جهان 2016استفاده از اینترنت بین مردان و زنان در سال  اختالف -16شکل 

میالدی در قاره  2014و  2004 هایسالدر  ICTاختالف بین شغل مردان و زنان در حوزه میزان  17شکل همچنین در 

 ست.ا یافتهکاهش تالفکه از این شکل پیداست این اخ طورهماناست.  شدهدادهاروپا نمایش 

 

 

 میالدی 2014و  2004 هایسالدر قاره اروپا در  ICTدر حوزه  شاغل اختالف بین مردان و زنان -17شکل 
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و در  %60میالدی در جهان باید به  2016باند، درصد نفوذ کاربران متصل به اینترنت در سال پهن طبق اهداف کمیسیون 

میالدی  2016در پایان سال  وجودبااینبرسد.  %15به  یافتهتوسعهو در کشورهای کمتر  %50به  توسعهدرحالکشورهای 

از  2/15%میالدی  2016خوشبختانه در پایان سال اند. به اینترنت دسترسي داشته 1/47%میلیارد نفر در جهان معادل  5/3

یکي از اهداف محقق شده  اند و این بدان معني است کهبه اینترنت دسترسي داشته یافتهتوسعهکاربران در کشورهای کمتر 

 است. شدهدادهمیالدی نمایش  2016، درصد کاربران بر خط دنیا در پایان سال 18شکل است. در 

 

 

 میالدی در نواحي مختلف 2016درصد کاربران برخط دنیا تا پایان سال  -18شکل 


