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سـرمقـاله

شــایدبتوانباضریباطمینانبســیارباالییگفتبیشترین
تمرکزشرکتهاوسازمانهابررویکیفیتمحصولوخدمات
درحالارائهقراردارد.جاییکهدرآنبرندهایمعتبرســعی
میکنندروزبــهروزخودرادرقیاسبابــازاردرحالفعالیت،
بهصورتگستردهتریمطرحکنند.گاهیدرگــــیریبیشاز
اندازهدرقــیدوبندکیفیتســرویسباعثمیشودبرندهای
معتبرهم،ازســمتمشــتریانومراقبتازآنهادچارغفلت
شــوند.اینجاستکهعنصراصلیتجارتدرفضایرقابتییعنی
»تجربهیمشتری«دچاراختاللشدهوتصویربرندراشــدیداً

باچالشمواجهمیکند.
بــرایجلوگیریازایناتفــاقبایدیکفرایندنگهداشــتو
مراقبتازمشــتریبهصورتمســتمرودقیقدرشرکتها
وسازمانهایمعتبروجودداشــتهباشد.اینفرایندهاغالباًدر

قالبسیســتممدیریتروابطبامشتری)CRM(،اطالعرسانی،
ارتباطمتعامــلومجموعهبرنامههایبهبوددهندهیتجربهی
مشتریخودرانشــانمیدهند.اماشایدبتوانفراترازتمامی
اقدامــاتمرتبطبــامشــتریمداری،وجودیکاســتراتژی
متقــندرســطحروابطســازمانیرامالکعملقــرارداد.
برایتوضیحبهتراینعبارتمیتوانگفتکهمعموالًدرسطح
شرکتهاواحدهایپشتیبانی،روابطعمومیوبازاریابیوفروش
مسئولمواجههیمستقیمبامشتریانخواهبهصورتمشتریان
خانگیانبوهوخواهدرقامتمشــتریانسازمانیهستند.امادر
سیاقپیشرفتهترآنکلیهیواحدهاازمنابعانسانی،مالی،بازرگانی
والبتهواحدهایفنیوعملیاتینیزبهصورتغیرمستقیمدرایجاد
تجربهیخوبیابددرمشــترینقشدارنــد.درواقعفراتراز
فــرایندهایداخلــــی؛وجودیک»پارادایممشتریمدارانه«

مهندس حسین ریاضی
مدیر عامل
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درسطــــحبرندهایمعــــتبراست،کهمیتوانددرتکتک
عملکـــردهاینیروهایآنشرکت،تعهدبهمشـــتریمداری
راایجادکند.واحدهاییکشــرکتمجموعهایازحلقههای
عملکردیهستندکهدرنهایتزنجیراتصــالبهمشـــتریانرا
میسـازندواینسیاستمدتهایبسیاریاستکهدرشرکت

ارتباطاتمبیننتجاریسازیشدهاست.
نیـــروهایانسانیمبیننتازطریقسیستمارزیابیعملکرد،
کارتامتیازیمـتوازنوبســیاریازتکنیکهاوســیاستهای
دیــــگربهخــوبیمیدانندکههراقــدامآنهاچهتأثیــری
میتــــوانددرهــریکازارزشهایســـازمانی،استراتژیو

خــطمشیشرکتداشتهباشد.
حتــیدربخشهایفنینیزمیبینیمکــهدرکنارتالشبرای
حرکتبافناوریروزدنیا،چابکیزیادینیزدرزمینهیتطابق

عملکردهاباایجادتجربهیمنحصربهفرددرمشتریانوجوددارد.
نیازبهخلقاینتجربه،ارائهیپشتیبانیاختصاصیراملزمکرده
است.بههمیندلیلاستکهشرکتارتباطاتمبیننتازابتدا
مسیرتعاملوپشتیبانیازمشتریانسازمانیراازمشتریانخانگی
جداکردهوبهطورویژهایهربخشرابانیروهایمتخصصدر

حوزهموردپشتیبانیقرارمیدهد.
اینککهدرآستانهینوروز1398،شمارهیپنجمنشـــریهی
مبیننتراتقدیــــمبهنگاهمخاطبانمـــانمیکنیم،عمیقًا
امیدواریمکهدرســالجدیدبامجموعـــــهبرنامههایدر
دستتدوینواجرایدرســتآنهادربخشهایمختلف
بتوانیم،گامبلندیرادرافزایشرضایتمندیمشــتریانمان
دربخشهایخانگیوســــــازمانیبرداشــتهوتجربهای

منحصـــربهفــردرادرذهنایشانحککنیم.

سرمقاله
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نگاه کارشناسی

»مبین نت و تهدیدی که فرصت شد...«
دربازهیزمانیشــهریورومهرســال
1397،ارســالســیگنالهایمزاحــم
TD-LTEازمنابعناشــناخته،شــبکهی
مبیننــتودیگراپراتــورارائهدهندهی
اینفناوریرامختــلکرد.ماجراازاین
قراربودکهپارازیتهایمختلکنندهی
GPS،آنتنهــایرادیویــیTD-LTEکه
ازایــنسیســتمموقعیتیــابجهانی
برایهمگامســازیاســتفادهمیکردند
رانیزبااختــاللمواجهکرد.تحتتأثیر
قرارگرفتنسرویساینترنتتعدادزیادی
ازمشــترکینتهرانیوشهرهایحومه،
مبیننتراملزمبهاتخاذسیاســتهای
مقاومسازیشــبکهدرکناررایزنیبرای

متوقفسازیسیگنالهاکرد.
تالشهایشبانهروزیتیمفنیمبیننت
برایکنترلشــبکهموثرواقعشدواین

شرکتتوانســتدرمدتمحدودیبا
اســتفادهازIPClockشبکهرانسبتبه
پارازیتهامقاومکند.اماموجنارضایتی
ازبروزاختــالالتاینترنتدردوبازهی
زمانی،مبیننــتراعلیرغماینکههیچ
تقصیــریدرایناتفاقنداشــت،نگران
رضایتوآسودگیمشترکینخودکرد.
اینجابودکهمجموعــهاقداماتیصرفًا
برایآگاهسازیمخاطبان،دلجوییوتأمین
رضایتایشاندردستورکارقرارگرفت.
صدوربیانیه،انتشاراخبارومصاحبههای
متعددمدیران،برگزارینشستخبری،
درکناریکبرنامهیوسیعبرایشناسایی
مشــــترکینیکهتحتتأثیراختالالت
قرارگرفتهبودند،منجربهافزایشچند
برابریرضایتایشــانشدواتفاقیکه
میتوانستشــبکهوبازارمبیننترابا

چالشــیجدیمواجهکند،طیمجموعه
اقداماتیبــهنتایجیمتفاوترســیدو
شبکهیمبیننتباراهکارهایانجامشده
مقاومتروباکیفیتترازقبلشدورضایت
مشــترکینTD-LTEنیزبــاطبقهبندی
میزانخسارتاحتمالیمشترکینمطابق
باضررهایاحتمالیایشان،جبرانمافات
شد.اینسبکازپاسخگوییبهدغدغهی
مشترکینراشایددرکمترشرکتایرانی
بتوانسراغداشتکهدرموضوعیبدون
تقصیرنیزخودرامسئولبهحلمشکالت

مشترکینبداند.
ازاینمنظرســبکجدیــدیازروابط
مبیننتبامشــتریانخانگیوسازمانی
آغازشدهکهقطعاًنتیجهیآنیکچیز
خواهدبود.رضایت،احســاسامنیتو

راحتیخیالمشتریان...
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رشــدسـازمان ها 
به جلب رضایت مشترکین
 وابسته است

بهصــورت کــه کســبوکارهایی در
انحصاریدراختیاریکیادوســازمان
نبودهوفضایرقابتیدرارائهمحصوالت
وجوددارد،ادامهحیاتورشدسازمانها
بهجلبرضایتمشترکینوابستهاست.
باتوجهبهاینکهمشتریمداریبهمعنای
ارائهخدماتمناســبقبــل،درحینو
پسازفروشسرویساستتغییررفتار
مشتریمنجربهایجادتغییراتدرکلیه
ساختارمدیریتییکســازمانشدهبه
طوریکهبخشهایمختلفســاختاری
ازجملهحوزهطراحی،بازاریابی،فروشو
پشتیبانیرادربرمیگیرد.بدیهیاستبا
تعریفوهدفگذاریشاخصهاییکه
مشترکبهصورتمستقیمباآنهادرگیر
اســتهمانندتبلیغاتشفافوصحیح،
بستههایسرویس، تنوع تنوعخدمات،
عملکــردعاملینفروش،رســیدگیبه
درخواستمشتری،ارائهتعرفهمناسب،
انجامپشــتیبانیبابهترینکیفیتودر
کمترینزمان،اطالعرسانیبهمشتریان
درخصوصاختــالالتاحتمالیوایجاد
بستههایآموزشی،ایجادکانالهایمتنوع
دریافتشکایاتوکاهشزمانرسیدگی
بهشکایات،جبرانخسارتهایواردهبه
مشترکینوجمعآوریمناسبخدمات

میتواننسبتبهاندازهگیریسنجهها،
مقایسهآنبااهدافتعیینشده،بررسی
روندرشدومقایســهباسایرسازمانها
اقدامنمودتادرصورتلزومبرنامهبهبود
جهتافزایشرضایــتکاربرانتهیهو

اجراییگردد.
الزمبهذکراســتبهترینمشاوربرای
بهبودمستمرکسبوکارمشـــتریاست،
بنابراینعالوهبراندازهگیریشاخـصهای
عنوانشدهمیبایستینسبتبهنظرسنجی
ازمشترکینواخذنظــراتآنهااقدام
نمود.ضمناًنگهداریمشــتریانفعلیو
افزایشمیزانوفــاداریآنهابهسازمان
بسیاردشــوارترازجذبمشتریجدید
استبنابراینیکسازمانبایدبتواندبا
انتظاراتمشتریان نیازمندیهاو تأمین
بدونایجادهرگونهتبعیضبینآنهاو
یاخرابنمودنوجهــهسایرسازمانها،

مشــترکینفعلیخودراحفظنماید.
درحالحاضردربخشنظرســنجیاز
مشــترکینبابهرهبرداریازروشهای
نوینونمونهبرداریآمــاریازآنهابا
حفــظضریباطمینانقابلاتکاوتعیین
شاخصهایمرتبطباضریبوزنیمتناظر
میتواننســبتبــهاندازهگیریمیزان
رضایتکاربــراناقدامنمودکهدرحال

حاضرنیزسازمانتنظیممقرراتنسبت
بهانجاماینامرازطریقپورتالوارسال
پیامکبهصورتدورهایاقداممینماید.
همچنیندربخشاندازهگیریشاخصهای
مرتبطبامشــتریمداری،درحالحاضر
بیشترالگوهــاومدلهایاســتاندارد
تعالی،معیاریرابهاینحوزهاختصاص
دادهاندوســازمانتنظیممقرراتنیزبا
تغییرمدلقبلیوایجادروشهاینوین
ارزیابیومطابقمدلهایروزدنیا،نسبت
بهاندازهگیریشاخصهایمذکوراقدام
ونتایجراجهتآگاهــیوبهرهبرداری
مشــترکینوایجادبرنامهبهبودازسوی
اپراتورهااطالعرسانیعمومیخواهدنمود.
اپراتورهامیبایستیبرایرسیدنبههدف
افزایشجلبرضایتمشــترکینودر
نتیجهحفظمشتریقبلیوجذبمشتری
جدیدوافزایشدرآمدوهمچنینبهبود
موقعیتخوددرارزیابیهایســازمان
نسبتبهارزیابیعملکردخودوشناسایی
نقاطضعــفوقوتاقدامنمــودهوبا
مدیریتصحیحوبهروزرسانیفرآیندها
واســتفادهازتجربیاتگذشــته،نسبت
بهجاریســازیرویکردهاوفرآیندهای
مربوطهوکنترلمســتمرنتایجحاصله

اقدامنمایند.

مهندس محمد اربابی اصفهانی
ــازمان  ــه س ــس اداره نظــارت عالی رئی
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیوئــی

نگاه کارشناسی
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در دنیــای تجارت ارائه ی محصــوالت و خدمات باکیفیت 
رمز اصلی موفقیت قلمداد می شــود. جایی که شرکت ها و 
سازمان ها تالش می کنند تمرکز اصلی خود را برروی ایجاد 
سبد متنوعی از محصوالت و خدمات باکیفیت قرار دهند. این 
تمرکز گاهی کلیه ی فعالیت های جاری یک بنگاه تجاری را 
معطوف به فعالیت برروی محصول یا خدمت اصلی می کند. 
این در حالی است که شاید بتوان نیمی از مسیر موفقیت در 
کسب وکار را محصــــول توجه به تجربه ی مشتری و یا به 

عبارت آشناتر آن، مشتری مداری دانست.
در حقیقت ارائه ی محصول باکیفیت، درکنار اطالع رسانی و 
تبلیغات مرتبط با آن می تواند مشــتری را به خرید یک باره  
از برند شما ترغیب کند. اما در یک بازار رقابتی آنچه حرف 
اول را می زند، فراتر از کیفیت محصوالت و خدمات، تجربه ی 
مشتری است. درواقع تجربه ی مشتری است که ثابت می کند 
او تا چه حد جذب برند شــما شده، به برندتان وفادار مانده 
و احتماالً ضمن تکرار خرید خود، دیگران را نیز تشــویق به 

استفاده از خدمات و محصوالت شما می کند.

اگربخواهیمموضوعرادقیقتربررسیکنیم،بایدتجربهیمشتری
راتابعــیازتعامالتنظامفکریاو،درکاوازشــرایطخودش
بامحصولشــماوکیفیتخدماتتانبدانیم.درقالباینتعریف،
کیفیتتنهایکیازســهپارامتریاســتکهمیتواندبرتجربهی
مشتریازخدماتشماموثرباشد.اگرشــــمابانارضایتیمداوم
مشتریانتانروبهروهستیدشایددرانتخاببازارهدفخودوتطابق

محصـــولتانبااینبازاردچـــاراشــکالهستید.
اگرمشــتریانشماازخدماتشماشکایتدارندشایدآنهاخود
رامســتحقمحصولیبهترازمحصولبرندشمامیدانندودست
آخراگرشکایتهاامانتانرابریدهیکباردیگرکلیهیفرایندهای
اثرگذاردرخریدمشتریوتکرارآنرامرورکنید.تجربهیحضور

ــتری؛  ــه مش ــرام ب احت
رمــز موفقیــت 
در کســب وکار

در مسیر ارزش آفرینی
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مبین نت در مسیر ارزش آفرینی

چندسالهدربازارخدماتارتباطاتوفناوریاطالعاتایران،به
مبیننتاینامکانرادادتابامرورمجددنوعخدماترســانی

خود،شـکلجدیدیازمشتریمداریراایجادکند.
بهعبارتدقیقترمبیننتبااستفادهازتجربهیارائهیفناوری
بیســیموایمکستوانستگامبهگامنوعارائهیاینخدماترا
ارزیابیکردهوبراساساصولمشتریمداریمجــدداًآنهارا
بازطراحیکند.نتیجهیاینبازنگریایجادتغییراتبنیادیندر

فــرایندهایزیربودهاست:

 تغــییر در بازار هدف
مبیننــتدرگاماولبازارهدفخودراموردارزیابیقرارداد.
شایدبسیاریازشــــرکتهایاینترنتیهدفگذاریخودرا

برایجذبتمامیگروههایاستفادهکنندهازاینترنت
قراردهنــدولیمبیننتباطــــبقهبندی

مشــتریانخــوددرگروههایخاصو
تطابقطرحهایارائهیاینترنتخود
بامختصاتاینگروهها،سعیدر
جذبحداکثریمشتریانیداشته
استکهشــــناختدقیقیاز
ویژگیفــناوریهایاینــترنت
بیســیمثابتدارندوبهخوبی
تفاوتهایظریفانواعارائهی

اینترنترامیدانند.

 ایجاد فرایند جذب مدون
ایجادیکسازوکارمجزابرایفروش

ونصبیکــیازاصلیتریــناقدامات
مبیننتبرایتوجهویژهبهمشتریانشبوده

است.جــاییکهایـنشــرکتفــرایندفــروش
اینترنتراازمراحــلنصـــبمودمبهصورتتخصصیمجزا
کردهوبهصــورتفـــرایندهایمســـتقلمشـــتریانرادر

هرمـــرحلهازخریدموردمراقبتقرارمیدهد.

 اولویت به مهاجرت اینترنت مشترکین وایمکس
براساسقواعدمشخصبازار،هزینهینگهداشتیکمشتری
ازجــــذبمشترکینجدیدبهمراتبکمتراست.اینقاعدهی
طالییمبیننترابرآنداشتتابهموازاتتقویتوگسترش
نقاطتحتپوششTD-LTE،فرایندمهاجرتمرحلهایرابرای
مشترکینوایمکسخودایجادکند.اینکارباایجـــادطرحهای
تشویقیازتخفیفهایویژهدررویدادهاینمایشگاهیگرفتهتا
رایگانکردنهزینهیمودموایجادپروموشنهایبهصرفه،ظرف
مدتزمانکوتاهیحجــــموسیعیازمشترکینوایمکساین
شـــرکترابهجمعمشترکینTD-LTEمبیننتاضافهکرد.

 ایجاد فرایند نصب کارشناسی
برخالفاینترنتوایمکسکهدرآنمودمتحویلمشتریداده
میشدوبهرغمروندحاکمبربازارتوسطدیگراپراتورهایفعــال،
مبیننتوجودنصبکارشناســـیراعنصریتعیینکنندهدر
کیفیتخدماتبرایمشــترکیندانستوبااتخاذپارامترهای
سـختگیرانه،سعـیدرحفــظحقوقمشـترکینفعلیوآتی

خوددارد.
اینپارامتـرهاضمنمدونســازیاصولمشخصدرزمینهی
نصبمودم،ازورودمشترکینـیکهبههردلیلـــیپارامترهای
اتصالبهشبکهیمناسبــیندارندجلوگیـــریکـردهوبدین
ترتیبضمــــــنحفظحقــوقمشـــترکینفعلــی،بـرند

مبیننترانیزازبدگمانیدورمیکند.

 تغــییر صفحــه ی مشترکین
مبیننــتبادرکلزومبهســازی
صفحهیمشترکین،استانداردهای
اینصفحهرامطابقباانتظارات
مشترکینافزایشدادهوابزار
بــرایمدیریت یکپارچهای
ســرویس،اطالعازطرحها
ثبت ویژه، وجشــنوارههای
تیکتهایپشتیبانیوبسیاری
ازامکاناتدیگررادراختیار

مشترکینقرارمیدهد.

 اســــتفاده از تکنیــک های 
مشــتریان رضایــت  افزایــش 
درکنارتمـامابـزارحفظمشتریبازهمممکن
استپیشـنهادهایاغواگـرایانهیموجوددربازارباعثشود
بخشـــیازمشــترکینشــــرکتهاجذبشــرکتهای
رقیبشوند.برایجلوگیــــریازاینموضــوع،مبیننت
برنامهیوســیعیرابرایحفظونگهداشــتمشتریانخود
بااستفادهازتکـــریمآنانایجادکردهاســت.شایدبتــوان
بزرگتـــرینشــاخصموجـــــوددراینزمینهراامتیاز

مشـوقانخالصیاNPSدانســت.
اینشــــاخصبهدقتمیــــزانوفاداریمشـــترکینرا
مشخصکــردهوبااســــتفادهازاعدادوارقـاممنطقـــی،

سهــمبرنـدهاازبازارآیندهراتعییـنمیکند.
بنابراینمبیننتسعـــــیمیکندبااستفادهازاینشاخصها،
حضــــوردررویدادهاینمایشگاهی،ایجادارتباطتعاملیدر
شـــبکههایاجتماعیو...درکنارارائهیســرویسباکیفیــت،

سطــحرضـــایتمندیمشترکینخودراافزایشدهد.
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TD-LTE مبین نت زیر ذره بین

اینروزهاکاربرداپلیکیشنهاوبرنامههایکاربردیباعثشده
استتاانسانهابیشازگذشتهخودراوابستهبهاینترنتببینند

واینترنتجزءالینفکزندگیآنهاشود.
نقشپررنگاینترنتدردنیایامروزباعث
شدهاستتااینترنتپرسرعتخــواهان
بیشتریداشتهباشد.اگـرقصـدخرید
اینترنتپرسرعتراداشتهباشیدواندکی
درفضــایمجـــازیبراییافتــنآن
وقتصــــرفکنید،باواژگانـینظیـر
LTEآشـــناخواهیدشد.LTEبهواسطه
اینکهپهنایباندبیشتــریرادراختیار
کاربـرانخودمیگذاردومیتوانددادهها
راباســرعتبیشتریآپلــودیادانلود
کندایـــنروزهاازمحبوبیتبیشتری
برخورداراست.دراینمقالــهباتوجهبه
محبوبیــتروزافزوناینفنـاوریتالش
خواهیمکــردتاشمارابادونوعمختلف
آنآشناکنیم.دراینمقالـهباTD-LTEو

FD-LTEبیشترآشناخواهیمشد.
هـرسیستمارتباطیسلولیبرایبرقراری
مکالماتوگفتوشنودهایدوطرفهنیاز
بهانتقالهمزماناطالعاتدرهردوجهت
دارد.عالوهبراینچنیـــنسیستمیباید
قادربهایجادارتباطاتنســبتاهمزمانیا
کامالهمزماندرهــردوجهــتهنگام
مبادلهاطالعاتبودهومسیرهایمختلف

یابهبیاندیگرلینکهایمختلفــــیراجهتانتقالاختصاص
دهدبهطورکلیتعریفایندولینکبهصورتزیراست:

Uplinkیاانتقـــــالازتجهیـــزاتکاربربهایستگاهرادیویی

)BTS Downlink(یاانتقالازایستگاهرادیوییبهتجهیزاتکاربر
برایاینکهسیستمهایارتباطیرادیوییقادربهبرقراریارتباط
درهردوجهتباشــند،الزماستآنچه
راکهیکطرحدوبلکسیادوگانهنامیده
میشود،داشتهباشند.یکطرحدوبلکس
راهیبرایسازماندهیفرستندهوگیرنده
فراهممیکندتابتواندبهراحتیاطالعاترا
درهردوجهتدریافــتوارسالکـند.
روشهایکارآمـــدیجهـتبرقـراری
چنینسیستمیدرمواردیکهالزماست
فرستندهوگیرندهبهطورهمزمانعمــل
کنند،مانندارتباطاتبیسیموتلفنهمراه
وجــوددارد.دوطرحیکهامروزهدرسطح
جهانیبســیارمورداســتفادههســتند

عبــارتنداز:
  TDD )Time division duplex(:

تقسیــمدوگانـهزمانــی
FDD )Frequencydivisionduplex(:

تقسیمدوگانــهفرکانسی
عبـــــارت مخفــــــــــــف LT E
LongTermEvolutionبهمعنی»تکامل
بلندمدت«اســتواکثــراپراتورهادر
کشورهایپیشرفتهدرحالاستفادهازاین
شبکههستند.کاربرانبیشتریمیتوانند
درLTEنسبتبهنســـلسومارتباطات
بهشــبکهمتصلشدهوازآناســتفادهکـنندکهاینخــود
مزیتبزرگـیبرایاپراتـورهایمخـابراتیمحسوبمیشود.
فناوریLTEیاتکامـــلبلـندمــدت،اســـتانداردیجهـت

انتـقالدادهپرسرعتبهصــورتبیسیممیباشد.

LTEمخفـــــــفعبـــارت
LongTermEvolutionبه
معنـی»تکاملبلندمدت«اسـت
واکثراپراتـورهادرکشورهای
پیشـرفتهدرحالاستفادهازاین
شبکههستند.کاربرانبیشتری
میتواننددرLTEنسبتبهنسـل
سومارتباطاتبهشـبکهمتصـل
شدهوازآناسـتفادهکـنندکه
اینخـــودمزیتبزرگیبرای
اپراتورهایمخابراتیمحسـوب
میشــود.فناوریLTEیاتکامل
بلنـدمدت،اسـتانداردیجهت
انتقـالدادهپرسرعتبهصورت
بیسـیممیباشـد.اینفناوریبه
TD-LTEوFD-LTEدوصــورت
ارائهمیشـــود.هردوفنـاوری
بـرپایهنســـلچهارماینترنت

)G-LTE 4( میباشند.

FD-LTE
TD-LTE

در مقـابل
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TD-LTEوFD-LTEنگاهیبهتفاوتهای

13 نشریه داخلی شرکت ارتباطات



TD-LTE مبین نت زیر ذره بین

نشریهداخلیشرکتارتباطات14



TD-LTE مبین نت زیر ذره بین

اینفـــناوریبهدوصورتFD-LTEو
TD-LTEارائهمیشود.هردوفناوریبرپایه
نسلچهارماینترنت)G-LTE 4(میباشـند.
مخفــف کــه TD-LTE اســــتاندارد
TimeDuplexingاستازتکامـــل
بهوجـــود TD-SCDMA فــــناوری
آمـــدهکهدرآنبهجـــایتقسیـــم
پهنایباندفرکانســی،دریافتوارسال
رابرروییکپهنایباندفرکانســـــی
ودربازههــایزمانیمتفــــاوتانجام
میدهــــد.بااینکاردیگـــرنیازیبه
باندمحــافظبینبازههـایفرکانســی
دانلودوآپلــودوجودنداردومیتواناز
تمــامیظرفیتپهنایباندبرایارسالیا
دریافتاطالعاتاســتفادهکرد.بنابراین
ســرعتارســالودریافــتاطالعات
درایــنروشافزایشمییابد.همچنین
میتوانظــــرفیتارسـالودریافــت
راباکنتـرلبازههــایزمانیتغییـرداد.
TD-LTEازیکبانــدفـــرکانسبرای

انتقالودریافتاستفادهمیکند.
FrequencyکهمخففFD-LTEاستاندارد
Duplexingاستدرتوسعهنسلچهارم
شبکهموبایلبهکارمیرودکهباتقسیم
پهنایفرکانسی،قابلیتدانلودوآپلودرا
برایکاربرانبهوجــودمیآورد.بااین
کاردانلودوآپلودهمزمانبرایکاربران
FDامکانپذیـرخــواهدبود.بهطورکلی
همانندسیستمGSMاستفادهیگستردهای

درسیستمتلفنهایسلولـیدارد.
هـــردواستانداردهایFDوTDدارای
مزایاومعایبخاصخـــودهستندوبر
همینمبناممکناستبرایکاربردهای

مختلفاستفادهشوند.
دربسیاریازکشورهاباتوجهبامزایای
ذکرشدهدرباالبهویژهقیمتپایینتر
واستفادهازتککانالبرایجابهجایی
اطالعات،تمایلبهســمتاســتفادهاز
سیســتمTD-LTEاست.کشورهاییکه
 the Time(یاTD-SCDMAدرابتــدا
 division-synchronous CDMA of
3G, mainly China(استفادهمیکردند
نیزبهســرعتدرحالحرکتبهسمت

TD-LTEهســتند؛چــراکــهنیازبه
جایگزینیتکنولوژیهای3.9Gوبعداز
آن G 4رادارندوباتوجهبهطیـــف
غیـرزوجـیکهبـرایTD-SCDMAو
همچنینUMTSTDDاختصـاصداده
شـدهاستومانـنددیگـرجریانهای
)CDMA2000 )WCDMA/UMTSو
3G بهصــورتدوگانهنیســتطبیعی
استکهبســیاریازاپراتورهامایلبه
ارتقاءمسیرفـــناوریهایخودباشند
تابتواننـــــدازســـرعتبســــیار
LTEزیــــادوامــــکاناتپیشـرفته

بهـــرهمندشــوند.
بــرای را انعطافپذیـــری TD-LTE
تخصیـصپهنایباندبهترافیکدانلود

وآپلودارائهمیدهد.
درحالیکهدرFD-LTE،کانالهایدانلود
وآپلودمتقارنهســتند.بهطورعملیبا
TD-LTEمیتوانیککانالوسیعتربرای
ترافیکهایشــلوغدانلودویککانال
باریکتربرایترافیکآپلودایجادکرد.
اینمسالهبهمااجازهمیدهدکهبتوانیم
یکشبکهتنظیمشدهبرایاعمالظرفیت
وسرعتدرهرکجاوهرزمانــیباتوجه

بهنیازمشتریانداشتهباشیم.
باTD-LTE،ماقادربه
ترکیبطیفباندهای

غیرزوجهستیمو
بههمینترتیب

بهــرهوری
طیفی

بیشتری
رابهدست

خواهیم
آورد.ما
معموالاز
طیــــف
FD-LTE

بـرایپوشش
دادنخطـوط

اولیهبرایمشتریان
وازTD-LTEبرای

فـراهمآوردنظرفیتو

سـرعتباالتراستفادهمیکنیم.
درآینده،ماعالقهمندبهیافتنراهـــی
افزایــشظـــرفیتدرمناطق جهت
پرجمعیتبااســتفادهازدادههایباالی
تلفنهمراههســتیم.باافزایشاستفاده
ازدادههــا،انتقالبــهWi-Fiنیزبهطور
فزآیندهایمهمخواهدبود.باTD-LTEاین
offloadپتانسیلوجـودداردکهامکان
همیشهدردسـترسودراختیارکاربران
قرارگیرد،بهطوریکهکاربرانبهراحتـی
درآنودرشبـــکههایWi-Fiدرخانه،
درمحلکاروتقریبــاهمهجادرمیان

تلفنهایهمراهحـرکتکنند.
خوشــبختانهفناوریLTEبرایتطبیقبا
هــردوطیف FDوTDتعریفشــده
است.پیشبینیشدهاستکهباتوجـه
LTEبهاینکههــردونـوعاستاندارد
یعنیTD-LTEوFD-LTEدارایمــــزایا
ومعایبخـــاصخودهستندوبهطور
گستردهایبهکارگرفتهشــوندمیتوان
بستهبهکاربــــردموردانتظارتصمیم
گـرفتکهازکــدامفرمتاستفادهکرد.
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TD-LTE را می تـــــوان 
به روزتــرین فــناوری انتقــال داده ی 

بی سیـــم در ادامه ی استاندارد 3GPP دانست. 
این فناوری نوظهور تاکنون توانســته بخشی از بازار 

اینترنت ثابت کشور را به خود جذب کند و پیش بینی 
می شــود در آینده ای نزدیک بازیگر اصلی اینترنت ثابت 
 TD-LTE ،کشور باشد. مانند فناوری های جدیدالورود دیگر
هم سیر تحول مشخصی را طی خواهد کرد. بنابراین برای 
اینکه از برنامه های مبین نت در ایجاد و توســعه ی این 

فناوری در کنار تحول دیجیتال در کشور صحبت 
کنیم. با شــایا فرخ یار مدیرکل بازاریابی و 

فروش انبوه مبین نت هم کالم شدیم.

شایافرخیار
مدیرکل بازاریابی

و فروش انبوه مبین نت 
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مشــتر کین مبین نت
کاربران حرفه ای اینتـرنت هستنـد

 برای شــروع صحبت خواهش 
می کنــم ســیر تحول فنــاوری 

وایمکس را توضیح دهید.
فناوریوایمکـسدرسال1389درکشور
موردبهرهبرداریقرارگرفت.درســت
درزمانیکــهاینترنتهــایADSLبا
محدودیتسرعتباالتراز128کیلوبیت
روبروبودند.اینموضوعبههمراهجدید
بودنفناوریباعثشدوایمکسبهسرعت
تبدیلبهانتخابنخستمشتریانشود.
ایناتفاقتاجاییپیشرفتکهآنتنهای
وایمکسرااشباعکردوکیفیتسرویس
مشترکینراتحتالشعاعقرارداد.مشخصًا
بهدلیلبرخیمحدودیتهامانندتحریم
و...توسعهیاینشبکهنیزباکندیقابل
توجهیمواجهشد.درطرفمقابل،تغییرات
فناوریمبیننترابهایننتیجهرساندکه
الزماستفناوریمورداستفادهیخودرا
تغییردهد.چراکهروندتکنولوژیبهسمت
ارائهیاینترنتپرسرعتوپرظرفیتبود.

سراغ مستقیمـــاً مبین نت  آیا
TD-LTEرفت؟

تحقیقاتبســیاریدرزمینــهیتغییر
فناوریانجـــامشــد.گزینههاییمانند
Advanced-WiMAXموردبررســی
قرارگرفتند.باتوجهبــهانجامتحقیقات
کمیوکیفی،مبیننتجایخالیاینترنت
پرسرعترابرایسنین،مشاغلوجغرافیای
خاصیازکاربراناینترنتشناساییکرد.
ضمنآنکهرقبایمبیننتدربازارهای
مختلفیمشغولفعالیتبودند،مبیننت
مشترکینپرمصرفسنین24تا40سال
راهدفگذاریکردکهاینمشــترکین
ازنظررفتارمصرف،ازنظردانلود،استریم

ویدیو،بازیآنالینو...بســیارپرمصرف
هستند.درواقعمشترکینمبیننت،کاربران
حرفهایاینترنتهســتند.شــمااگردر
تبلیغاتمبیننتهمدقتکنید،بیشتربه
همینسمتحرکتکردهاست.درنهایت
باتوجهدرحالپیشرفتبودنفناوریها،
بهروزتریــنآنهایعنیTD-LTEبهعنوان
فناوریاصلیمبیننتدرارائهیاینترنت

بیسیمثابتانتخابشد.

 پس در این مســیر بیش تر به 
دنبال جذب مشتری جدید بودید؟
جذبمشــترکجدیدهدفمابوداما
ماســعیکردیمتمرکزبیشتریروی
نگهداشتمشتریداشتهباشیم.هرچند
کهسرویسهایبیســیمذاتاًدشواری
زیادیدرتأمینرضایتدائمیمشترکین
دارند.برایهمینموضوعاولویتمبیننت
ارتقایسرویسمشترکینوایمکسخود
بهTD-LTEقرارگرفت.ایجادطرحهای
تشویقیمتعدد،اطالعرسانیهایمستمر
وبسیاریازسیاستهایتشویقیدیگر
باعثشددرصدقابلتوجهیازمشترکین
TD-LTEوایمکسمابهســرعتجذب
شوند.درانتهامبیننتتاپایانسال1397
شبکهیوایمکسخودراخاموشخواهدکرد.

بــازار   TD-LTE در شــبکه ی 
هدف اینتــرنت مبیـــن نت چــه 

مشترکینی هستند؟
تمامتالشمبیننتاینبودهاســتکه
بیشترینبهرهوریراازاینشبکهداشته
،TD-LTEباشد.بههمیندلیلبازارهدف
درقامتیکاینترنتباکیفیت،مخاطب
قــراردادنکاربرانحرفــهایاینترنت

است.کسانیکهاینترنترامیشناسند،
مصرفقابلتوجهیبیشاز10گیگابایت
درماهدارنــدوازهمهمهمترحاضرند
براییکســرویسخوبهزینهکنند.
مشترکیکهمبیننتبهدنبالآناست،
چنینویژگیهاییدارد.درهمینموضوع
اختالالتبیرونازشبکههمشمادیدیدکه
مشترکینمبیننتبیشترشکایتکردند.
چونآنهااینترنتشناسهستندوسرویس

خوببرایآنهاارزشمنداست.

 برای اطالع رســانی و تبلیغات 
این فنــاوری جدید، مبین نت چه 

برنامه هایی را دنبال کرد؟
فرایندفروشمودمهایTD-LTE،همزمان
باتوســـعهیشبکهدرشهرهایمختــلف
آغازشــد.یعنیهرمحلیکهازواحدفنی
برطبقنقشهیتفصـــیلیپوششمـــورد
بهرهبــرداریازاینترنــتTD-LTEقرار
میگرفت،بهســـــرعتواردفازفروش
میشد.باتوسعهینسبیشهرها،مبیننت
باتکیهبرروشهایATL،BTLودیجیتال
اقــدامبهمعرفیمحصوالتخودشکرد.
بهعنوانمثالدرحــوزهیATLودرقالب
تبلیغــات360درجه،دراوایلســال96
بودکهکمپین »اینترنت با خیال راحت«در
تهرانوبـــرخیازشهرهایحومهاجرا
شد.درســـهماههیپایانیسالهمکمپین
»به کدوم باند وصلــی؟«یاهمانکمپین
»باندبازی«موردبهرهبرداریقرارگرفتکه
همدرشبکههایاجتماعیوهمدرسطح
شهرموفقیتچشمگیریدرافزایشآگاهی
عمومیداشت.تأثیراینتبلیغاتبلندمدت
بودومیتوانگفتدربهارسال97بهثمر
رســید.جاییکههمشبکهبهثباترسیده

TD-LTE مبین نت زیر ذره بین
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بودوهمآگاهــــیجامعهازفناوری
TD-LTEومزایایآنبهصورتنســبی
افزایشیافت.امابهصورتمستمرتبلیغات
BTLودیجیتــالمبیننتدرمراکزیکه

سگمنتفروشماهستندادامهدارد.

 آیــا مبین نت برنامــه ای برای 
پیگیــــری مشکالت فنی و رفع 

آن ها دارد؟
بلهمابرایحفظکیفیتشبکه،بهصورت
مســتمرباواحدهایفنــیتحتعنوان
کمیتهایبهنامژئومارکتینگتعاملداریم.
کهدراینکمیتــهنمایندههایواحدهای
مختلفوذینفعجمعشدهومسائلفنی
مرتبطبابازاروتجربهیمشتریرابررسی
میکنند.تعاملماباواحدهایفنیتقریبًا
آنالیناستوهرزمانتراکمدرسایتها
مشاهدهشود،بهسرعتراهکارهایفنی
دردســتورکارقرارمیگیرد.درموضوع
اختالالتناشناختههم،راهکارهایکمیتهی
ژئومارکتینگوتیمفنیمبیننتباتمرکز
بردانشوتخصصداخلی،توانستشبکه

راباوجودگسترشپارازیتها،مقاومکرده
وبــهحالتعادیبازگردانــدمادراین
زمینهعلیرغماینکههیچتقصیریمتوجه
مبیننتنبود،ســعیکردیمدربازههای
زمانــیمختلفازمشــترکینخودمان
دلجوییهمکنیم.همچــنیننقاطجدیدی
کهباهدفتوسعهیبازاریابهدرخواست
مشترکینشناســاییمیشوندنیزدراین
کمـــیتهبهبحــــثوبررسیگذاشته
شدهوسعیمیکنیمدرایننقــــاطنیز

افــزایشپوشـــشداشتهباشیم.

 برای بهینه ســازی شــبکه هم 
برنامه ای دارید؟

بیســیمی ســرویس هیچ صددرصد.
رانمیتــوانبدوندرنظرداشــتنلزوم
بهینهسازیمســتمرارائهکرد.مبیننت
،TD-LTEاستارتشــبکهی لحظهی از
مرحلهبندیبهینهسازیرادردستورکار
داشتهاستوتالشمیکندبامانیتورینگ
لحظهایشــبکهورصدرفتارمشترکین،
درهــرنقطهایکهنیازباشــدازطریق
فناوریهــایMIMO،تجمیــعحاملها

و...ظرفیتشــبکهراافزایشدهد.نقاط
کانالهای توسط جدیدیکهمشترکین
ارتباطــیازمادرخواســتمیکنندهم
موردبررســیقــرارمیدهیموچنانچه
دارایاستانداردالزمباشند،دربرنامهی
توسعهینقاطتحتپوششقرارمیدهیم.

 برگردیم به بحث نگه داشــت 
مشــتری، مبین نت چه برنامه ای 

برای نگه داشت مشتری دارد؟
مـــدتهااســتدرواحــدبازاریابی
مبیـــــننتپــــــروژهایبــانــام
درحال NPS)Net Promoter Score(
اجرااست.براساساستراتژیصمیمیت
بامشتریمانیازداریمبرایایجادتجربهی
بهترازسرویس،امکاناتجانبیراایجادکنیم
تاتجربهایمثبتومنحصربهفرددرذهن
مشتریانایجادکندشماممکناستازکاال
یامحصولخاصیاستفادهکنیدامانخواهید
آنرابهکسیتوصیهکنید.اینمخلرضایت
شمانیســت.امازمانیکهیکمحصولدر
شماتجربهایمنحصربهفردایجادکند،با
دیدنموقعیتهایمشابه،شماحتماًازاعتبار

نشریه داخلی شرکت ارتباطات18



TD-LTE مبین نت زیر ذره بین

خودخرجمیکنیدوآنرابهدوســتانتان
توصیهمیکنید.اینمعنایدقیقNPSاست
کهمبیننتدرحالاجرایآناست.هرکدام
ازماچندبارشــدهســرویسیامحصولی
رابهدلیلتوصیهیاطرافیــانخریدهایم؟

  پس برای بهبود روابط با مشتریان 
NPS را انتخاب کرده اید؟

نهفقطNPS.مــارویکردجدیدیبرای
افزایشارتبــاطبامشــتریانمانایجاد
کردهایــم.NPSبرآیندکلیهیتعامالتی
استکهبامشتریبرقرارمیشودوباعث
رضایتاوشدهتادرنهایتخدماتشما
رابهدیگراننیزتوصیهکند.اینجریان،
Promoteکردنبرندشماتوسطمشتری
درنهایترضایتاســت.مابرایایجاد
چنینحسی،برطبقسالیقیکهمشترکین
بهمااعالمکردهاند،مجموعهاقداماتیرا
درارتباطبامشتریانایجادکردهایم.تغییر
استراتژیدرشبکههایاجتماعی،برگزاری
مسابقاتورزشی،کتابخوانیوسینمایی
برگزارکردهایمکهنقشبســیارموثری
درتغییرجوشبکههایاجتماعیمبیننت
داشتهاست.درCRMوایمکس8درصد
اطالعاتمشترکینموجودبودولیاین
آماردرTD-LTEبه80درصدرســیده
است.ایناطالعاتپتانسیلبسیارخوبی
برایحفظوگسترشارتباطبامشترکین
برایماایجادکردهاســت.مبیننتبا
روابطعمومی، بازاریابی، واحدهای کمک
پشتیبانیمشترکینوبهخصوصدیجیتال
مارکتینگمیکوشدتاارتباطمستمری
درفضایارتباطبیواسطهبامشتریانو

کلیهیمخاطبانمبیننتایجادکند.

 مبین نت برای مشــترکین خود 
ضمانت پنج ســاله ی بازگشــت 
وجه مودم ایجاد کرده است. چه 
اســــتراتژی پشت این سیاست 

وجود دارد؟
بهدلیلاینکهمبیننتتنهااپراتوربیسیم
اســتکهبهمنزلمشــترکینمراجعه
میکندوکارنصــبراانجاممیدهدو

زمانیســرویسراتحویــلمیدهدکه
رضایتمشــترکجلبشدهباشد،این
نشــاندهندهیاطمینانصددرصدیبه
کیفیتمحصولیاســتکــهدراختیار
مشــتریقرارمیگیرد.بههمینمنظور
براینشاندادنایناطمینانیکضمانت
پنجســالهرابهمشترکینمیدهدکهبه
هردلیلیتمایلیبهاســتفادهازسرویس
مبیننتندارند،بتوانندظرفاینمدت
زمــانمودمرابرگرداننــدووجهآنرا

دریافتکنند.
95درصدرضایتازنصبنشانمیدهد
اینسیاستمبیننتاگرچهفروشرابا
احتیاطبیشتــریروبروکردهولینقش
موثریدرحفظکیفیتبرایمشترکین
حالحاضرمبیننتدارد.ضمنآنکهنرخ
ریزشرانیزبهصورتکامالًمحسوسی

کاهشدادهاست.

 آیا برنامــــه ای بــرای ایجاد 
نرم افزار موبایل برای مشــترکین 

خود دارید؟
مبیننتبــاطراحیوبســایتیکاماًل
Responsiveایــنامکانراایجادکرده
اســتکهاگرمشــتریازموبایلخود
بهصفحهیمشــترکیندسترسیداشته
باشند،کاماًلاینصفحهطراحیکاربرپسند
موبایلداشتهباشد.اینکارنیازبهوجود
اپلیکیشنراازبینمیبردتنهاموردیکه
باقیمیماندوجودیکرابطکاربری)مثل
یکآیکوناپلیکیشــن(استکهدیگر
نیازیبهتایپآدرسصفحهنداشــته
باشند.صفحهیمشــترکینTD-LTEبا
مختصاتیطراحیشــدهاستکهضمن
سازگاریعالیباصفحاتمختلفموبایل،
بهسهولتکلیهینیازمندیهایمشتریان

راپوششمیدهد.
هرزمانیکهبانظرســنجیبهایننتیجه
رســیدیمارتباطمابامشترکیننیازبه
نرمافزاردارد،بهسرعتنسبتبهطراحی
وتوســعهیآناقــدامخواهیمکرد.اما
درآیــــندهرابطکاربریجدیدیبرای
موبایلعرضهخواهیمکرد،کهمشترکین

بدوناســتفادهازمرورگرهمبتوانندبه
صفحهیخودشاندسترسیداشتهباشند.

 پیش بینی می شود از سال 2020 
تا 2022 نسل پنجم موبایل عرضه 
بــرای تغییر  برنامه ای  شــــود. 

فناوری دارید؟
اگربخواهیمدرخصــوصتغییرفناوری
ابتــداپیشنیازهای باید صحبتکنیم،
آنرابررســیکنیم.هرفناوریبستهبه
نیازایجادشــدهوتوسعهمییابد.منهم
موافقمکهمادرآیندهبهســمتنســل
پنجمخواهیمرفتامــااینکهدقیقاًچه
سالیباشدرانیازهایمرتبطباآنتشکیل
میدهنــد.بهویژهآنکــهبخشعمدهای
ازهوشمندســازییااینترنتاشــیاءاز
طریقنسلچهــارمهمقابلپیادهسازی
اســت.اینکهنهایتســرعتموردنیاز
مشــترکخانگیویاحتیاداریاز300
مگابایــتتجاوزکندبهنظــرمنزمان
زیادتریمیطلبد.5Gزیرســاختهای
گســــتردهتریمیطلبدتاپتانسیلهای
خــودرامتبلورکند.اینپیشنیازهافعاًل
ازطریق4Gقابلیتاجــرایزیادیدارد.
هرچندفازتحقیقاتیمامدتیاستآغاز

شدهاست.

پایانی درمورد  برای پرســش   
تحول دیجیتال صحبت کنید. آیا 
می توان انتظار داشت به زودی در 

ایران رخ دهد؟
تعاریفمتفاوتیازدیجیتالیسازییاتحول
دیجیتالارائهمیشود.منفکرمیکنمتحول
دیجیتالمربوطبهتغییراتیمیشودکهدر
استراتژیکسبوکارایجادمیشود.یعنی
اینترنتاشیاءوهرفناوریجدیدیکهارائه
میشودبایدبتواندرویکسبوکارشماتأثیر
بگذارد.مشخصاًدرتحولدیجیتالترکیب
منابعآنالینوآفالینبرقرارمیشود.ازاین
منظرمدتزمانقابلتوجهیتاشروعاین
تحولزمانباقیاســت.هنوزمادرایران
مشکلیبهنامبسترارتباطیداریمکهباید

شایستگیهایخودراافزایشدهد.
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حضور مبین نت
 در  رویــــداد
 نمایشگاهـــی

رویدادهای مبین نت

شرکتارتباطاتمبیننتدرراســـتای
عمــلبهمسئولیتهایاجتماعیخودو
باهدفحمایتازمحیطزیست،کلیهی
لیوانهایپالستیکیپخـــششـــــده
درســـــرتاسرسازمانراحذفودر
زمـــــانهایموردنیازلـــــیوانهای

کاغــذیراجایگـــزینآنکرد.
مبیننتامیدواراســتاینسیاســت
درکنارســایربرنامههایاینشرکتدر
راســتایحمایتازمحیطزیستبتواند
نقشمؤثریدرحفظمنابعمحیطزیستی

کشورمانداشتهباشد.

حمایت مبین نت از محیط زیست
 با حـذف لیوان های پالستیــکی

دیماهســال1397درمراســمیباحضورمهندسفرهنگ
مدیرعاملشــرکتهمــراهاول،مهندسریاضــیمدیرعامل
مبیننتوجمعیازمدیرانارشــدشرکتارتباطاتمبیننت،
اعضایجدیدهیئتمدیرهیاینشرکتمعرفیشدهواززحمات

اعضایقبلیتشکروقدردانیشد.
دراینمراسماززحماتآقایانمهندسکاظمی،مهندسشریفی
ومهندسطاهریبخشدرطولزمانعضویتدرهیئتمدیرهی
مبیننتتقدیروتشکرشدوهیئتمدیرهیجدیدنیزمتشکل
ازآقایانصالحیدختبهعنــوانرئیسهیئتمدیره،مهندس
ریاضینایبرئیسومهندسبهشتی،مهندسقالیچیودکتر

رادیومبهعنواناعضایجدیدهیئتمدیرهیشرکتارتباطات
مبیننتمعرفیشدند.دراینجلسهمدیرعاملهمراهاولبااظهار
رضایتازتالشهایانجامشدهدرسالیاناخیربرایتوسعهی
شبکهیمبیننت،خواستارهمکاریمستمروافزایشبهرهوری
بینتیمهایاجــراییمبیننتوهمــراهاولدرحــوزههایفنی

وتوسعهیبازارهایجدیدشد.
مهندسریاضیمدیرعاملمبیننتنیزســالمالیپیشرورا
سالمشارکتچــندبرابریباهمراهاولدانستهوتوسعهیبازار
درتمامبخـــــشهارایکیازاهدافاستراتژیکمبیننتدر

آیندهینزدیکقلمدادکرد.

هیئت مدیره ی مبین نت انتخاب شد
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حضور مبین نت
 در  رویــــداد
 نمایشگاهـــی

کـسب گـواهینامه
ایــــــزو 2015 
بـــرای مبیــن نت

شرکت ارتباطات مبین نت در جدیدترین ارزیابی
انجام شده توسط ممیزان شرکت Tuv Nord آلمان، 
موفق به دریافت گواهینامه ی اســتاندارد سیستم 

مدیریت کیفیت ورژن 2015 شد. 
ایــن نســخه از گواهینامه جدیدترین نســخه ی 
سیستم مدیریت کیفیت )ISO9001:2015( بوده و 
شــرکت های معدودی در صنعت تله کام موفق به 

کسب آن شده اند.

رویدادهای مبین نت

شرکتارتباطاتمبیننتبااستفادهازاستانداردسازیفعالیتهای
انجامشدهموفقبهکسبگواهیتأییدصالحیتایمنیپیمانکاران
ازسامانهیاخذگواهینامهیتأییدصالحیتایمنیوابستهوزارت

تعاون،کارورفاهاجتماعیشد.

مبیننتهموارهبرایحضوردررویدادهاینمایشــگاهیاهمیت
بســیاریقائلبودهاســت.چراکهاینرویدادهاازیکسوفرصت
ارتباطبیواسطهباانبوهمشتریان،مخاطبانوسازمانهایذینفع
بامبیننتهستندوازسوییدیگر،فرصتمناسبیبرایمعرفی
خدماتومحصوالتجدیددرراستایتوسعهیبازارایجادمیکنند.
همیندالیلباعثشدهاستمبیننتدرطولسالتوجهویژهای
بهرویدادهاینمایشگاهیداشــتهباشد.حضوردرنمایشگاههای
الکامپوتلهکام،دورویدادبزرگنمایشگاهیپایتخت،بیشاز10
نمایشگاهتخصصیالکترونیک،نمایشگاههایعمومیقرآن،کتاب،
یلداوبیشاز7نمایشگاهبهاره،مؤیدرویکردارتباطیمبیننتدر

مواجههیمستقیمبامخاطبانخوداست.

اخــــذ گواهـــــی
 تأییــد صالحیـــت 
ایمنـــی پیمانـکاران
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شــرکتارتباطاتمبیننتباتکیهبرشــبکهیسراسریو
یکپارچهیخــود،اقدامبهارائهییکیدیــگرازراهکارهای
ارتباطــــــیمبتنــیبرفــــــناوریباندپهنبیســیم،
تحــتعـنوانشبکـــهیملـــــیبیسیممبـــیننتیا
 MWNN )Mobinnet WirelessNationalNetwork (

نمــودهاست.
لینکهایدرونشهریاینشبکهیگسترده،ازطریقاحداث
ســایتهایاختصاصیمبیننتوبااستفادهازUplinkهایی
بربســترمایکروویوویافیبرنوریاختصاصیبرقرارشــده
ولذامســتقلازشبکهیشــهریمخابراتواختالالتآن

VPLSخواهدبود.دررابطهبالینکهایبینشــهری،ازبستر
شرکتارتباطاتزیرساختاستفادهشدهاستودرمواردی
VPLSدرکنارTDMازلینــک،Redundancyبرایایجــاد

بهرهبرداریصورتگرفتهاست.
Backhaulبــاتوجهبهکلیهیتمهیداتپیشبینیشــدهدر
مبیننت،Availabilityاینشــبکهیگستردهبهمیزان99.5

درصدتضمینشدهاست.
شبکهیملیبیسیم،شــبکهایهماننداینترنتاستبااین
تفاوتکهدراینجاتبادلدادههادرشــبکههایمحلیانجام
میشودومشــــترکدراینخــدمتکهبررویبســتر

نگاهــــی به شبکه ی ملی بی سیم 
مبیـن نت

کنکاش
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شــبکهییکپارچهیمبیننتارائهمیشــود،فقطبهمنابع
درونهمینشــبکهدسترسیخواهدداشت.

هدفازارائهیاینســرویسارتباطی،امکانایجادشبکههای
گســتردهوارزانبرایمشتریانیاســتکهتمایلدارندمیان
دفاترخوددرمناطقتحتپوشــششبکهیسراسریبیسیم
مبیننتارتباطبرقرارکنند.سطحخدماتقابلارائهبراساس
نوعخدمتبهصورتاختصاصییااشتراکیمیتواندارائهگردد.
از کاربردهای شــبکه ی ملی بی ســیم مبین نت می توان به 

موارد زیر اشاره نمود:
برایبرقراریارتباطمطمئنبینشعبودفاترسازمانها

مناسباست.
مناسببرایشبکههاییکهنیازبهبستر

ارتباطیخارجازبستراینترنتدارند.
مناســببرایشبکههاییکهنیازمند

ارتباطپایداروبادسترسیباالهستند.
مناســببــرایشــبکههاییکهبه
راهاندازیوجابهجاییسریعنیازدارند.
مناسببرایشبکههاییکهپراکندگی
جغرافیاییگستردهدرسراسرکشوردارند.

 معماری و توپولوژی ارتباطی
دفترمرکزیوشــعبمستقردرنقاط
تحتپوشــشابرمبیننــت،ازطریق
بســترانتقالماکروویویــاTD-LTE،به
BackHaulمبیننتمتصلشــدهوبا

پیادهسازیتنظیماتموردنیاز،ارتباطبا
سرورهایارائهدهندهیاینترانتبرقرار
میگردد.نقاطخارجازپوشششبکهی
مبیننتازطریقشــبکهیاختصاصی
Roamingبــهشــبکهیمبیننتواز

آنجابهسرورهایارائهدهندهیاینترانت
متصلمیشوند.طراحیشبکهیاینترانتبدینگونهاستکه
شعبسازمانازطریقCPEیارادیوبهشبکهیمبیننتواز
طریقآنبهAPNاینترانتمتصلشدهوازاینطریقامکان
برقراریارتباطبینتجهیزاتمبیننتدرشــعبسازمانو

دسترسیبهمسیرHQبهصورتدوطرفهبرقرارمیشود.
HQســازماننیزازطریقرادیویP2PبهMetro siteهای

مبیننتمتصلشدهودرAPNاینترانتقرارگرفتهوازاین

طریقبهمسیرهایشعبکهداخلAPNدردسترسهستند
متصلمیگردد.

 طراحـــــی شـــــبکه ی ملی بی سیم )اینترانت( 
Enterprise مبین نت – مدل

طراحیشبکهدراینحالتبدینگونهاستکهشعبسازمان
پسازاتصالبهAPNاینترانت،باتعریفنامکاربریورمز
عبورتوسطسرورAAAاحرازهویتشدهوپسازآنارتباط
بینتجهیزاتمبیننتدرشعبسازمانودسترسیبهمسیر
HQبهصورتدوطرفهبرقرارمیشود.باهدفایجاددسترسی

بهIPهایسمتLANمودمدریکنقطه
LANهایسمتIPوبرقراریارتباطبا
مودمنصــبشدهدرنقاطدیگر،یک
LANاختصاصیدرســمتIPRange

هریکازنقاطتخصیصدادهشــدهو
باپیادهسازیتنظیمــاتموردنیازدر
اینترانت، ارائهدهنــدهی ســرورهای
امکانبرقراریارتباطاتموردنظــــر

فراهممیگردد.

 پهنای باندهای قابل ارائه
بســتهبهنیازمشــتریونــوعلینک
ارتباطی،پهنایباندهایمتنوعیدراین
سرویسقابلارائهمیباشد.بطورکلی
HQمشتریازطریقلینکمایکروویو

وبااســتفادهازرادیــویLicensedیا
Unlicensedباپهنــایباندموردنیاز

مشــتریبهشــبکهیمبیننتمتصل
میشــود.درخصــوصاکثرشــعب
مشــتریکهازطریقCPEبهشبکهی
مـــبیننتمتصــلمیشــوند،پهنای
باندهایتضمینشدهتا10Mbpsدانلودو8Mbpsآپلودقابل
ارائهاست.درشــرایطیکهامکاننصبCPEوجودنداشته
ویامشــتریپهنایباندیبیشــتراز10Mbpsنیازداشته
باشد،شــعبهیمشتریازطریقلینکرادیوییباپهنایباند
اختصاصیموردنیازبهشــبکهیمبیننتمتصلخواهدشد.
پسازبرقراریسرویسوبهدرخواستمشتری،پهنایباند
دریافتیدرکوتاهترینزمانممکنقابلافزایشخواهدبود.

کنکاش

طراحــیشــبکهیاینترانــت
شــعب که اســت بدینگونه
ســازمانازطریقCPEیارادیو
بهشبکهیمبیننتوازطریق
آنبهAPNاینترانتمتصلشده
وازاینطریــقامکانبرقراری
ارتباطبیــنتجهیزاتمبیننت
درشعبســازمانودسترسی
بهمسیرHQبهصورتدوطرفه

برقرارمیشود.
ازطریق نیــز HQســازمان

Metro siteبــهP2Pرادیوی
هایمبیننتمتصلشدهودر
APNاینترانتقرارگرفتهواز

اینطریقبهمسیرهایشعب
کهداخلAPNدردســترس

هستندمتصلمیگردد.
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 نصب و راه اندازی سرویس
پسازاعالممختصــــاتجغرافیاییشعبتوسطمشتری،
بررســیاولیهیامکانارائهیسرویسدراسرعوقتتوسط
مبیننتصورتمیگیرد،ســپسباتأییدقیمتپیشنهادی
خدماتتوسطمشتری،فرایندامکانسنجیمیدانیرایگانبا
هماهنگیمشتریانجاممیشود.دراینمرحــلهیکمسئول
مشــتری)AccountManager(ازکارشــــناسانتیمامور
مشـــــتریانسازمانیمبیننت،بهمشتریاختصاصداده
میشــودوتاپایانقـــــرارداد،کلیهیدرخواســـتهای

مشتریرامستقیماًپیگیریمینماید.
نتیجهی بــودن موفــق صــورت در
امکانســنجیمیدانــی،مطابــقتوافق
انجامشــــدهوباطینمودنروالهای
مالیمربوطه،فــرایندنصــبوتحویل
رایگانسرویسدرکوتاهتریــــنزمان

ممکنانجاممیشــود.
بــاتوجــــــهبــهتخصیـــــــص
همچنیـــــن و Account Manager

ارائهیسامانهیتیکتینگ،مشتریقادر
خواهــدبودتادرادامهیهمکاریخود
بامبیننتکلیهیدرخواستها،اعماز
نصبجدید،جابهجایــییاجمعآوری
نقاطفعلیراازطــــریقسامانه،ثبت
وپیگیــرینماید.باتوجــهبهامکانات
ایجـادشده،بهکلیـهیدرخواسـتهای
زمــان کوتاهتریــن در مشـــــتری
شــد. خواهــد داده پاســخ ممکــن

 مزیت های شبکه ی ملی بی سیم )اینترانت( مبین نت
تنهااپراتوردارایبیشاز20گیگابیتبرثانیهبسترانتقال
درسراســرکشوراستکهباپوششنزدیکبهصددرصد

در130شهربرقرارنمودهاست.
نصب،راهاندازیوتحویلرایگان

گستردگیدرتماماستانهاوشهرهایتحتپوششابرمبیننت
عدموابستگیزیرساختمبیننتبهشبکهیشهریمخابرات
مستقلبودنازاینترنتواختالالتوتهدیدهایمرتبطباآن

ســادگیوچابــکیدرراهاندازیوپیادهســازی
انعطافباالونیازبهکــمترینتغییــردرپیکــرهبندی

شبکهیسمــتکاربر
امــــکاننظارتواستخراجاطالعــاتموردنیازبرای

مدیریــتشبــکه
ســازمانخدماتوپشتیبانیفنیمشــتریان7×24باتیم

ویژه،متخصصومجرب
ابــزارارزیابیونظــارتسطـــحخـــدمات
استفادهازمنابعدرونشبکهبهشیوهیاشتراکی

ارتباطبهابـِرشـبکهیملیبیسیمبهروشهایمختلـفدر
هرنقطـــهازمناطــقتحـتپوشـــش

)CPEارائهیتجهیزاتبرقــراریســــرویس)رادیــویا
بهصــــورتامانی

 پشتیبانی سرویس
درصــورتبــروزمشــکلدرهنگام
اتصالواســتفادهازسرویساینترانت،
کارشناسانمبیننتازطـــریقشماره
روزهای تمــام در 021-83869494
هفتهبهصورت24ســـاعتهپاســخگو
بودهومشــترکینراراهنماییمیکنند.
درصــورتعدمرفعمشــکلپساز
بررسیکارشناســان،باتوجهبهمستقر
بــودنکارشــناسفنــیمبیننتدر
تمامشــهرهایتحتپوشــش؛پساز
اعالمواحدپشــتیبانی،کارشــناسبه
محلمشــترکاعزامگردیدهوکلیهی
اقدامــاتالزم،همچنیــنپیگیریهای
نمودن مرتفع درخصــــوص مستمر
مشکلسرویسمشــترکتازمانرفع

کاملآنصــورتمیگیــرد.

 تیم پشتیبانی مستقر در شهرها 
ارتباطاتمبیننتباوجودبیشاز122مرکزپشــتیبانیو
بهرهمندیازمجربترینتیمپشــتیبانیدرشهرهاومراکز
استانهایکیازقویترینشرکتهایارائهدهندهیسرویس
اینترنت،اینترانت،VPNو...بربســترتکنولوژیهایمختلف
میباشــدکهدرکمترینزمانممکنپشتیبانیحضوریدر

محلاستقرارتجهیزاتراانجاممیدهد.

کنکاش

بــهمنظــوریکپارچهســازی
دوســامانهیمانیتورینــگو
تیکتینگکههریکمســتقل
ازدیگــریعملمینمایند،در
قالبپنلســامانهیپشتیبانی
مشــتریاندراختیارمشتریان
سازمانیمبیننتقرارمیگیرد.
ارائهیپنلاختصاصیبرایهر
مشتریسازمانی،امکانارائهی
خدماتیشفافوبهتربهمنظور
کنترلوضعیتپروژههایخود،
و پیگیــریراحتتر همچنین
مکانیزهیدرخواســتهاو...را

فراهمآوردهاست.
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کنکاش

نمونهصفحهورودبهسامانهپشتیبانیمشتریان

نمونهپنلکاربردرسامانهپشتیبانیمشتریانوبخشهایمختلفآن

 سامانه ی پشتیبانی مشتریان
بهمنظوریکپارچهســازیدوسامانهیمانیتورینگوتیکتینگ
کههریکمســتقلازدیگریعمــلمینمایند،درقالبپنل
ســامانهیپشتیبانیمشــتریاندراختیارمشــتریانسازمانی
مبیننتقرارمیگیرد.ارائهیپنلاختصاصیبرایهرمشتری
ســازمانی،امکانارائهیخدماتیشفافوبهتربهمنظورکنترل
وضعیتپروژههایخود،همچنینپیگیریراحتترومکانیزهی
درخواستهاو...رافراهمآوردهاست.نمونهصفحهیورودبه
نرمافــزار،همچنینصفحهیاصلینرمافزارپسازورودکاربر

درتصاویرزیرنمایشدادهشدهاست:
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کنکاش

 شرایط نگه داری سرویس
تیمپشتیبانیونگهداریشبکهدرمدتزمانارائهیسرویسبه
مشترکبهصورت7×24پاسخگوبودهوسرویسنیزبهصورت
7×24فعالودردســترسکاربرانمیباشد.تصویرفوقنمایی
ازیکیازبخشهایمانیتورینگمبیننتمیباشدکهباتشکیل
مجربترینکارشناسانشبکهدرکوتاهترینزمانممکنبرای

نگهداریوپایششبکهتالشمینمایند.

 سامانه ی مانیتورینگ و نگه داری شبکه
درسامانهیمانتیورینگبراساسنوعسرویسدریافتیمشترک،
صفحهیاختصاصــیتعریفمیگرددکهمیــزانLogودر
دسترسپذیریلینکرادیوییتمامنقاطتوسطبخشمانیتورینگ
مبیننتقابلمشــاهدهمیباشد.مراکزمشخصشدهازشعب
مشــترکبررویبسترمبتنیبرIPطراحیمیگردد.نمونهپنل
کاربریمشترکدرسامانهیمانیتورینگدرشکلزیرنمایش

دادهشدهاست.

نماییکیازبخشهایمانیتورینگشـرکتارتباطاتمبیـــننت

نمونهپنلکاربریمشترکدرسامانهمانیتورینگ
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کنکاش
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مبین نت درکنار مشتریان سازمانی

شرکت ارتباطات مبین نت از بدو تأســیس توجه ویژه ای به ارائه ی 
خدمات برای سازمان ها، کسب وکارها، بانک ها و کلیه ی مشتریان سازمانی 

داشــته و همواره  خود را در کنار بدنه ی ســازمانی کشور تسهیل کننده ی 
ارتباطات این مجموعه از فعاالن می داند. از این رو خط پشتیبانی مجزا از اینترنت 
را به صورت کامالً اختصاصی معطوف به این مشتریان نموده و به صورت 24 
ســاعته در 7 روز هفته در الیه های مختلف مراقبت از مشتریان سازمانی را 
انجــام می دهد. مبین نت باور دارد یک لحظه غفلت از ارائه ی خدمات به 
مشتریان سازمانی می تواند خســارات جبران ناپذیری برای بخش های 

مختلف اداری و اقتصادی داشته باشد، از این رو با مانیتورینگ مستمر، 
شبکه را از هرنوع آلودگی پایش نموده و با به روزرسانی مداوم 

الزامات امنیتی شبکه ی خود را به یکی از ایمن ترین 
و پایدارترین شبکه های ارتباطی در کشور 

تبدیل می کند.



کنکاش

مقایسه ی شبکه ی ملی بی سیم
 )اینترانت( مبین نت 

با سـرویس های ارتباطی بر بستر اینترنت
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وقتیصحبتاز»هوشــمندی«میشود،
احتماالاولینتصویــرازتکنولوژیهایی
کهنهتنهابهدلیلیدککشیدنکلمهی
»هوشمندی«بلکهبهدلیلنقاطاشتراک
دیگر،درذهننقشمیبندند،کهبررسی
ایننقاطاشتراکمیتوانددرفهممعنای

هوشمندیکمککند.
هوشـــمندیواژهایجدیداست،البتهنه
بهمعـــنایبهرهیهوشیوزیرکی.دراین
خوانش،هوشمندیازترکیبچندمفهوم
ساختهمیشــود.مفاهیمینظیر:شناخت
)خودودیگری(،زمـــان،سرمایه،دانش،
پایداری،اطمینان،تطــبیقپذیری،تجربهو...
تماموسایلهوشــمندیکهدراطراف
ماقراردارندنتیجهیشــناختدرست
نیازهایمااست.نیازهاییکهشایدخود
ماهمازآنبیخبرهستیم.این»شناخت«
دقیقدرواقعمهمترینفاکتورهاینیازی

مارابهخوبیمیشناسد.
یکیازاشتراکاتوسایلهوشمندکهمسیر
رابرایدرکبهترمفهومهوشمندیهموار
میکند،خـــود عیب یابی، خود تعمیری، 
تعمیــر راحت و قابلیت به روزرســانی
است.ســرمایهیشما)بهطورمثالابزار
هوشــمندیکهازآناستفادهمیکنید(
بهدلیلشناختدقیقخود،میتواندعیب
ونقصرادرخودشپیداکندودربیشتر
مواقعخـــــودشقادربهحلمشکل
استوحتیاگردرمــوردیخاصنیاز
بهتعمیرداشتهباشددرسریعترینزمان

وباکمترینهزینهاتفاقمیافتد.
ضمناینکهشمامجبوربهتغییرسالبه
سالوســیلهیخودنیستیدوسرمایهی
شــماقابلیتبهروزرسانیوتطبیقدارد.
پسیکیازفاکتورهایاصلیبرایدرک
مفهومهوشــمندیمســئلهیشناخت

)دیگری(اســت.حالبااینپرسشکه
اینشناختچـــگونهبهدستمیآید،
میتوانبــهیکیدیگــرازویژگیهای

هوشمندیاشارهکرد:

 دانش
اعتماد زیر سایه ی دانش و تجربه شکل 
می گیرد. دانشدروهلهیاولبهمعنای
مطالعه ی گذشتهاست.بهمعنایتسلطبر
مسیریکهپیمودهشدهاست،فرضیههایی

کهبهشکســتمنجرشــدهاســت
معماهاییکهبیپاسخماندهاست،وقوانین

وقطعیتهاییکهبهاثباترسیدهاند.
برای ارائه ی یک راهکار واقعی، ابتدا باید 
آگاهی کامــلی نسبت به ظرفیت های 

خود وجود داشته باشد.
دوبارهبهوســایلهوشمندبرمیگردیم.
تمامیابزارهاوقابلیتهاییکهباشناخت

نیازهایشماشکلمیگیرند،شناختو
درکدرستیازخوددارند.بهطورمثال
تلفنهوشمندشمامیداندکهدارایچه
قابلیتهاییاستودرچهمواقعیمیتواند

بهشماکمککند.
اینعلموآگاهــــینسبتبهقابلیتهای
خوددرمـــــوردتلفنهمــــــراهبه
معنایشعورنیستبلکهشــناختبرای

اینوسیلهتعریفشدهاست.
شــمابهراحتیمیتوانیدنیازخودتانرا
دروسیلهایکهدردستداریدجستجو
کنیدواوباتکیهبرشناختخوداستکه
میتواندبهنیازشمادرقالبارائهییک
راهکارپاسخبدهد.راهکاریکهبراساس
نیازهایشماشکلگرفتهچراکهدرمورد

شماشناختوجوددارد.
حالاگریــکباربخواهیمکلیدواژههایی
راکهبهدسـتآوردهایمکنارهمبگذاریم
وبهخـــوانشینوازهوشمندیبرسیم

شایدبتواناینطورگفت:
درمسیرشناختوآگاهیدرســـتو
دقیقبرپایهیدانش،اســتفادهوبهعمل
گرفتنایندانشبامحوریتقراردادن
زمـان،سرمایهومســـئله،کهبهراهکاری
شخصیسازیشده،پایدار،قابلاطمینانو
تطبیـــقپذیرمیانجامد،هوشمندیمتولد
میشود.اینبازتعــریف،ویژگیهاییرا
برمیشــماردکهانتخابمبیننتاست.
مبیننتبــاتکیهبرشــــناختدقیق
خدماتونیازهایمشتریانش،باکسـب
تجربهازمسـیریکهسـالهاستدرآن
قدمبرمیداردوباتکیـــهبردانشبهروز
خــود،بهترینراهکارهایشخصیسازی
شدهراارائهمیدهدواینگونههوشمندی
رانهتنهادرسطحواژهبلــکهدرعملبه

کارمیبندد.

جدید واژهای هوشـــــمندی
اســت.البتهنهبهمعـــــنای
بهرههوشــیوزیرکــی.دراین
خوانش،هوشــمندیازترکیب
چندمفهومســاختهمیشــود.
مفاهیمینظیر:شــناخت)خود
ودیگری(،زمـــــان،سرمایه،
دانــش،پایــداری،اطمینــان،

تطــبیقپذیری،تجربهو...

مقاله
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مشتریان نگاه  از 

بزرگترین مزیت مبین نت
 کیفیت پشتیبانی است

هر برند معتبری برای حفظ و ارتقای سطح 
ارتباطات خود با مشتریان، نیازمند افزایش سطح 

تعامالتی است که تجربه ی یک همکاری را بررسی و 
نقاط بهبود آن را شناسایی می کند. شرکت ارتباطات مبین نت 
برهمین اساس در هر شماره ی نشریه ی خود گفتگو با یکی از 
مشتریان خدمات سازمانی را در دستور کار قرار داده است تا 

ضمن انعکاس تجربه ی هر مشتری، از نیازمندی ها و دغدغه های 
آن ها آگاه شود. در این شماره با آقای مهندس غالمرضا منتجب، 

مدیرکل توســعه ی زیرســاخت و امنیت شبکه ی شـرکت 
ملی پُست جمــهوری اسالمی ایران به گفتگو نشستیم تا 

تجربه ی بیش از یک سال همکاری را مرور کنیم.
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مشتریان نگاه  از 

مهندس غالمرضا منتجب
مدیرکل توسعه ی زیرساخت 
و امنیت شبکه ی شرکت ملی 
پست جمهوری اسالمی ایران 

31نشریه داخلی شرکت ارتباطات



 چه مدت اســت که از خدمات مبین نت استفاده 
می کنید؟

درگذشتهنیروهایستادیودفاتراستانهابهصورتموردی
ازامکاناتاینترنتوایمکسمبیننتاســتفادهمیکردند،اما
بهصـــورتمنســجمحدوداًیکسالپیششبکهیخصوصی
مـــجازیمبیننت)VPN(مبتنیبرفناوریTD-LTEدراختیار
شرکتپستقرارگرفتومابهعنوانشبکهیارتباطیپشتیبان
والبتهدربسیاریازنقاطبهصورتموازیازآناستفادهکردیم.
مــا1100نقطـــهیآنالیندرســـراسرکــــشورداریم
کهبرایشروعدرفازاول140نقـــــطهیآنرابهشبکهی

مبیننتمتصلکردیم.

 چه شــد که ســراغ شبکه ی 
مبین نت رفتید؟ 

مهمتریننکتهدرارائهیسرویسهای
شــرکت برای خصوصاً الکترونیکــی
پســــت،پایــداریشــبکهاســت.
خطــوطMPLSوزیرســــاختهای
اخـــتالالت دچار بعضـــاً ســـیمی
وقطعـــــیهایزیادیمیشدندکه
گاهیباعــثمیشدارتباطمابامرکز
اســتانوبهتبعآنتــــمامشهرهاو
شــهرستانهایمنطــقهقطــــعشود.
شبکهیشــــرکتپســتبهگونهای
استکهارتباطازدفترمرکـــزیبه
مراکزاســــتانوازآنجابهمناطــق
کوچکترمتصـــلمیشــودپساز
دسترفتنارتباطبااینمــراکزمارا
ازدســترسیارتباطــیبهبســـیاراز

نقاطمحــــروممیکــرد.
اینشدکهمابهصورتجدیبهفکر

استفادهازیکشبکهیپشتیباندرنقاطپرترافیکمانافتادیم.
بررســیهانشاندادبرایایجادافزونگیبایداینشبکهبیسیم
باشــدوازمیانشــرکتهایارائهدهندهشبکهیمبیننترا
باتوجهبهشاخصهایقیمت،کیفیتوامنیتانتخابکردیم.

درابتــــدانقاطموردنظرما200نقطهبوداماباتوجـــهبه
بحثهایمالیبرروی140نقطهبهتوافــقرســـیدیمودر

فازاولآنرااجراکردیم.
الحمــدهللباهمتمجموعهیمبیننتوهمــــکارانمندر
شرکتپستامروز140نقطهبهصــورتآنالینپشـــتیبان
هســتندکهبـــرخیازآنهابااســتفادهازمـــودموبرخـی
دیــگربااســــتفادهازلیــنکهایرادیویـــیمتصـــلبه

VPNهستند.

 چگونه این شبکه ی پشتیبان را تست کردید؟
عرضکردمکهقطعیگاهیدرشبکهیبیسیماتفاقمیافتد.
ایناتفاقمجدداًدریکروزتعطیلبراییکیازاســتانهارخ
دادومامشــاهدهکردیمکهبهصورتخودکارارتباطماروی
شبکهیمبیننتقرارگرفتوهمکارانمادرروزبعدمتوجه
ایناتفاقشــدندکهMPLSقطعاســتومابررویشبکهی
مبیننتهستیم.البتهدربسیاریازمواقعبهصورتمستمراز
شبکهیمبیننتاستفادهمیشود.بسیاریازنقاطمادرخواست
افزایشپهنایباندارتباطیداشــتندکهباراهاندازیشــبکهی
مبیننــتاینافزایشپهنایباندبهخوبیرخدادهاســت.در
واقعشبکهیمبیننتصرفاًیکشبکهی
پشتیباننیــستودربسیاریازنقـاط

یکشـــبکهیهمزمـــاناست.

 این اتفاق به دلیل حجم داده رخ 
می دهد یا برنامه ای از پیش تعیین 

شده بوده است؟
مــاتنظیماترابهشــکلیتغییردادیم
کهبتوانیمازشبکهیمبیننتهمزمان
پهنایباندداشتهباشیمتانیازمانبهآن
نیزمرتفعشود.پسیکبرنامهیازپیش

تعیینشدهوجودداشت.

 برروی شبکه ی شما بیش تر چه 
نوع داده ای منتقل می شود؟

کاماًلترکیبیاســت.نمیتــوانگفت
متن،تصویریاویدیومنتقلمیشود.ما
اطالعاتعملیاتی،رهگیری،سیستمهای
مالی-اداریومابقیسامانههارابرروی
شــبکهمنتقلمیکنیم.عمدتاًاطالعات
مامتنهســتنداماگاهیمالتیمدیاهم
منتقلمیشــوندومحدودیتیدرایــنزمینهنداریم.مابرخی
ازســـــرویسهارابرایهمگامسازی،طوریتنظیمکردهایم
کهاز8شبتا6صبحترافیکرامنتقلکـــــنند.بسیاریاز
سرویسهایماازحالتتوزیعشدهباارتقایپهــــنایباندو
تقویتشبـــکهبهحالتمتمرکزوتحتوبتبدیلشدهاند.

 چه تجربه ای از همکاری با مبین نت دارید؟
شایدبدنباشدبدانیدکهمنخودمهمیکیازمشترکیناینترنت
خانگیTD-LTEشماهســتم.قباًلمشترکوایمکسبودموبا
فراخوانیکهشرکتشماصادرکرد،بهTD-LTEمهاجرتکردم.
آنچههمبهصورتمشــترکخانگیوهمبهصورتمشتری
سازمانیدرشرکتشماتوجهمنراجلبکردهاست،پشتیبانی

مشتریان نگاه  از 

ارائهدهنده شــرکتهای میان
شــبکهیمبیننتراباتوجهبه
شــاخصهایقیمت،کیفیتو
ابتدا در انتخابکردیم. امنیت
نقــاطموردنظرمــا200نقطه
بودامــاباتوجهبــهبحثهای
مالیبرروی140نقطهبهتوافق
رســیدیمودرفــازاولآنرا
اجراکردیــم.الحمدهللباهمت
مجموعهیمبیننتوهمکاران
مندرشرکتپستامروز140
نقطهبهصورتآنالینپشتیبان
هســتند.کهبرخــیازآنهابا
اســتفادهازمودموبرخیدیگر
بااستفادهازلینکهایرادیویی

متصلبهVPNهستیم.
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وکیفیتسرویسیاستکهشماارائهمیکنید.دردنیایامروز
خوببودنیکمحصولیاارزانبودنآنبرایوفاداریمشتری
کافینیست.آنچهمشتریراپایبندیکبرندمیکندپاسخگویی
بهموقعبهنیازهایاوونحوهیپشــتیبانیاست.دوستانمادر
تیمفنیباشرکتهایدیگرهمتعاملدارندونحوهیپشتیبانی
هریکرامقـــایسهمیکنند.پشتیبانیمبیننتازایننظربرای

ماجایتشکروقدردانیداشتهاست.

 آیا برنامه ای برای توسعه ی همکاری ها و دریافت 
محصوالت دیگر مبین نت را دارید؟

هرشــرکتینیازمندیخاصخودرادارد.شرکتپستیک
شرکتدرآمد - هزینهایاســت.یعنیاگرچهریشهایدولتی
داردامــارویپایخودشایســتادهاســت.درنتیجههنگام
انتخابمحصولازبخشخصوصیبهسودآنتوجهدارد.گاهی
شــرکتهایسرویسهایارزشافزودهایراباشرکتپست
راهاندازیمیکنندکهبســیارســودآوراست.شایدبرایشما
جالبباشــدکهماهمیناالنبهغیرازVPN،100مگپهنای

بانداینترنتاختصاصیهمازمبیننتگرفتهایم.
اینهمانتوسعهیهمکاریاست.بحثقیمــت،نحوهیارائهی
سرویسونوعنیازمندیهایماتعیینکنندهیهمکاریآینده
است.شــمامیتوانیدمحصــــوالتیبهماارائهدهیدکهنیاز

نظارتبرشبکهیمارارفعکند.
شــایداینهاجزومحصوالتشمانباشندامامیتواندبهعنوان
یکسرویسمکملمشــــتریرابهشمـــــاوابستهکند.
حتیشـرکتپســــتمیتوانددربحثفروشخـــدمات
هــممبیننترایــاریکند.ماایــنتوانایــیراداریمکهاز
زیرســــاختهاینرمافزاریولجـــستیکخــودمانبرای

ارائهیخــدماتشمااســتفادهکنیم.

 چه انتظاری از مبین نت دارید؟
شرکتپســتدرکلکشورگستردهاستوپوششسرویس
برایماعنصرتعیینکنندهایاست.پسسرویسدهندههایما
همبایدبههمیناندازهگستردهباشند.شناسایینیازیکمشتری
برایشماتعیینکنندهاست.شمامیتوانیدبراساسشناختیکه
ازنیازمشتریخودداریدگسترهیسرویسهایقابلارائهبه

آنهاراروزبهروزگسترشدهید.

 برنامه ای برای افزایش این 140 نقطه دارید؟
بقــــایشرکتیمانندشــرکتپســـــتدرافــــزایش
فعالیتهاوخدماتالکــــترونیکیباســرعتبــاالوبدون
قطعـــــیاست.قطعاوقتیپوششافزایشپیداکندماهمبه
نقــاطجدیدفکرخـــواهیمکرد.ضمـــنآنکههمیناالن
APN5600نقــطهیمتحرکشرکتپســت،بااســتفادهاز

بهشـــبکهمتصلهســـتند.
چــــرامبیننتبخشـــــیازاینشــــبکهنباشد؟ماهیچ
انحصـــــاریدراینزمینهنداریم.هرشــــرکتیسرویس
ارزانتروباکیفــیتتریارائهدهـــدماباآنکارمیکـــنیم.

 قطعی چه تأثیری بر خدمات شرکت پست دارد؟
قطعیسرویسممکناستدرچندالیهرخدهد.یکیازآنها
زیرساختارتباطیاســت.مرکزداده،خودسرویسو...همدر

مسیرفعالیتخودممکناستدچاراختاللشوند.
مااولینبخشیکهبیشترینمشــکالتراهمدرآنداشتیم
شناساییکردیموآنبســترارتباطیبود.پسازآنبهسراغ
مرکزدادهرفتیموسیاستهایبهینهســازیرابرایآنپیاده
کردیم.امابایدتوجهداشــتهباشــیمدرزمانیقرارداریمکه
اپراتورهایخصوصیپستهمدرحالفعالشدنهستندواین

بهمعنایپایانانحصارشرکتپستاست.
پسمابیشازپیشبایدبهدنبالجلبرضایتمشتریباشیم.
برایماقطعیسرویسدوتأثیربسیارجدیدارد.یکینارضایتی

مشتریودومیازدسترفتندرآمداست.
هرچنداولیدومیرادرپیداردامامنظورمنازبینرفتناعتبار
برندبرایمشــتریانبزرگوکسبوکارهاییاستکهبابت
تجــارتالکترونیک،سرویسکدپستیو...بهآنهاخدمات

ارائهمیکنیم.

 چه دغدغه ای درخصوص محصول مورد استفاده ی 
خودتان دارید که مبین نت باید به آن توجه کند؟

وابســتگیارتباطاتکشــوربهتجهیزاتوامکاناتشرکت
زیرساختمســئلهیمهمیاست.دربرخینقاطبااختاللدر
زیرســاختهایاینشرکت،ســرویسکلیهیارائهدهندگان
تحتتأثیرقرارمیگیرد.البتهمبیننتبهماSLAارائهکردهاست
کهچنیناتفاقینیفتدامابهنظرموجودلینکهایرادیوییبرای

عبورازمواردقطعیبسیارمهماست.

 در پایان چه صحبتی دارید؟
اگرماقصدداریمبهسمتالکترونیکیشدنحرکتکنیم،باید
بدانیمزیرساختوبســترارتباطیمهمترینبخشآناست.
زیرساختامنوپایداربدوننگرانیازقطعیدرتمامنقاطواقعًا
موردنیازاست.امروزدرهرخانهای8یا9دستگاهبهاینترنت
متصــلهستندوچیزیکههیچوقتمابهآنفکرنمیکنیم

قطعبودناینارتباطواینترنتاست.
حتیمقـــدارناچیزیاختاللیاکندیسریعاًمنجربهواکنش
میشود.منازشماومبیننتتشکرمیکنمکهباعثبهوجود
آمدنخـــیالراحتبرایتوســعهیفعالیتهامیشویدوبه

نیازمشتریخودتانتوجهدارید.

مشتریان نگاه  از 
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وقتــی ســــازمان ها و شهـــرها 
هوشمـــند می شــوند

نگاهی نو به بازار
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نگاهی نو به بازار

 اینترنت اشیاء چیست ؟ 
)IoT )Internet of The Things یکشــبکهیگســتردهیاز
دســتگاههایدیجیتالیاســتکههریکباداشتنشناسههای
منحصربهفرد)UID(قادرهســتندضمــنبرقراریارتباطبا
یکدیگر،بهصورتهماهنگباســایراجزاییکشــبکهویا
بهصورتمستقلوکنترلشدهعملنمایند.اینامرباعثتولید
مقدارزیادیاطالعاتمیشــودکهپیشبینیمیشودبیشاز
90 %دادههاییباشــدکهتاکنوندردنیاتولیدشــدهاست،به
اینترتیبباتحلیلصحیحدادههایثبتشــدهمیتواننتایج
سودمندیبهدستآوردکهمدیریتبهتراشیاءوصرفهجویی

درمنابعراامکانپذیرمیسازد.

 شهر هوشمند شرکت ارتباطات مبین نت
شرکتارتباطاتمبیننتنیزازسال94تمرکزبیشتریبربازار
دیجیتالنمودهاستودرنقشــهیراه5سالهواستراتژیهای

خودورودبهبخشهایمختلفاینبازاررابررسینمودهاست.
درســال94وباورودمبیننتبهکسبوکارمرکزدادهوایجاد
زیرساختهایالزمبرایجامعه،کسبوکارهاوسازمانها،فعالیت
مبیننتدرحوزهیدیجیتالآغازشدودرحالحاضربسیاریاز
سازمانهاوکسبوکارهایمتوسطوکوچکمشتریانمبیننت
هستند.ورودبهبازارهایخدماترایانشابریازاقداماتیاست
کهدرحالحاضرمبیننتبرآنهاتمرکزداردوبرنامههایاصلی
مبیننتبرای3سالآیندهدراینبخشبودهکهازسال95وبا
تغییرتکنولوژیشبکهیوایمکسبهTD-LTEبرنامههایمبیننت
برایورودبهبازارIoTتدوینشدهاست.انجاممطالعاتدرسطح
بینالمللنشانمیدهدکهاینبازارباتوسعهیروزافزونهمراه
بودهاســتوآیندهیروشنیداردبههمینجهتبرخورداری
مبیننتازتکنولوژیTD-LTE،آمادگیجامعهوکسبوکارهاو
وجودظرفیتهایمناسبتوسعه،مبیننتتصمیمگرفتهاست
دراینحــوزهفعالیتخودراافزایشدهــد.اقداماتفراوانی

دغدغه ی وجــود هزینه های سرســام آور جاری در 
سازمان ها، بهینه نبودن فرایندهای انجام کار و نبود بانک 

اطالعاتی از کلیه ی فرایندهای ســازمانی باعث شده سازمان ها 
مجبور به ســرمایه گذاری و پرداخت هزینه در بخش هایی باشند که از 

طریق فناوری بتوان هزینه هــای آن ها را کنترل کرد. به عنوان مثال هزینه های 
بخش پسماند سازمان ها، مصرف آب، برق و... هزینه هایی هستند که سازمان ها برای 

آن ها ردیف بودجه ی ثابتی درنظر می گیرند و هیچ گاه گزارشــی از چرایی و چگونگی این 
مصارف نخواهند داشت. اما امروزه فناوری هایی توسعه یافته اند که از طریق آن ها می توان سازمان ها 

و در یک مقیاس کالن تر شــهرها را به سمت هوشمندســازی هدایت کرد. این هوشمندی در توسعه ی 
دیجیتال نهفته اســت. توسعه ی دیجیتال و افزایش ســهم بازار در این حوزه نه تنها باعث ورود و 

توسعه ی فعالیت شرکت ها در بازارهای جدید می شود بلکه فعالیت های عمومی مورد نیاز 
جامعه از قبیل مراجعه به شهرداری ها، مراکز درمانی، مراکز قضایی و ... را نیز تسهیل 

کرده و هم چنین به ســازمان ها کمک نماید که فرایندها و اقدامات خود را 
به صورت مناسب مکانیزه نموده و بسیاری از نیازمندی های خود را از 

این طریق رفع کنند. در دوران اخیر این توســعه ی دیجیتال با 
مفهوم اینترنت اشیاء عجین شده است.
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توسطمبیننتدراینحوزهانجامشدهاستوبرنامهیآیندهی
مبیننتدراینحوزهتمرکزبربازاروافزایشمشارکتبادیگر

شرکتهابرایتوسعهبازارIoTخواهدبود.
ازبرنامههایمبیننتکهبهتازگیدراینحوزهفعالیتخودرا
شروعنمودهاستمیتوانبهخدماترایانشابریاشارهنمود.
اینبخشبرایارائهیخدماتدیجیتالیبســیارمناسباست
ودارایمزایاییمانندانعطافپذیریباال،توســعهپذیریآسان،
تحویلفوریخدماتبهمشتریوداشتنقابلیتارائهیخدمات
مبتنیبراستفاده)PayAsYouGo(میباشد.براساسگزارش
سایتGartner.comتاجوالیسال2016حدود58%کسب
وکارهابرایدیجیتالشدنازهستهرایانشابریبهرهگرفتهاند
کهاینرقمبراساسبرنامهتاانتهایسال2017به71%خواهد

رسیدکهنشانازرشدیبهاندازه13%دریکسالرادارد.


رویکردجهانینسبتبهشبکهابریبهمنظورتوسعهخدماتدیجیتالی

خدماتمبتنیبرزیرســاخت)IaaS(،خدماتمبتنیبربستر
)PaaS(وخدماتمبتنیبرنرمافزار)SaaS(درحوزهیرایانش
ابریجادارندوقابلیتباالییبرایتوسعهیزیرساختبهمنظور
افزایشاشتغال،کمکبهتوسعهدولتالکترونیک،ایجادزیرساخت
بهمنظورمکانیزهکردنفرایندها،حمایتازارائهکنندگانمحتوا
بهمنظورتوسعهیبازار،مدیریتوبهینهسازیهزینههاوبهبود

کیفیتسرویسوافزایشرضایتمشتریانو...رادارد.
پیشبینیمیشودتاسال2019،بیشاز35میلیاردشیء،قابلیت
اتصالبهاینترنتراداشتهباشندوبرآوردمیگرددتاآنسال،
بیشاز40هزاراگزابایتدادهتوســطحسگرهایتعبیهشده
دروناشیاءفیزیکیمتصلبهاینترنتتولیدمیگردد.اینحجم
اطالعاتبیشاز90%دادههاییاستکهتاکنوندردنیاتولید
شدهاســت.بهاینترتیبباتحلیلصحیحدادههایثبتشده
میتواننتایجســودمندیبدستآوردکهمدیریتبهتراشیاء
وصرفهجوییدرمنابعراامکانپذیرمیسازد.ازمزایایاستفاده
ازاینترنتاشیاءمیتوانبهتسهیلارتباطات،بازخوردسریعتر

وبهتربهتهدیدات،کنترلبرخطوضعیتاشیاء،مانیتوردقیق
دادههایدستگاهها،گزارشدهیومشاهدهیآندرداشبوردهای
مرتبط،کنترلاستانداردهایدرحالاجرا،یکپارچهسازیرابطهای
کاربریتعدادزیادیازسیســتمهایتولیدوکاهشهزینههابا
مدیریتمنابعموجوداشارهنمود.بررسیشرایطفعلیاینترنت
اشیاءدرایراندرکنارپیشبینیبازارنشانمیدهداندازهیبازار
اینترنتاشیاءتاسال2020درایرانبهبیشاز4.5میلیارددالر
درسالخواهدرسید.شرکتارتباطاتمبیننتازسال1395
وباارتقاءتکنولوژیشبکهخودازوایمکسبهTD-LTEوپساز
بررسیوتحلیلبازارIoTتصمیمبهورودبهاینبازارراگرفتو
درابتداباعضویتفروماینترنتاشیاءبهعنوانیکیازاعضای
طالیــیدراینحوزهوبابهرهگیریازمشــاورانوخبرگانبه
بررسیاقداماتالزمجهتورودبهبازارهایشناساییشدهنمود.
خدماتعمومیهوشمنداغلببااصطالحشهرهوشمندمعرفی
میشودوباادغامتکنولوژیهایارتباطاتیواینترنتبرایتسهیل

خدماتارائهشدهبهمردمهمراهاست.
کلــیت شهــــر هوشــــمند مبین نت در چهار بخش زیر 

ترســیم می گردد:

آبیاری هوشمند 
آبیاریهوشمندفضایسبزسیستمیاستکهمتناسببانوع
توپوگرافیزمینونیازگیاهبهصورتخودکارباپلتفرمهایازقبل
طراحیشدهویابهصورتدستیوازطریقاپلیکیشنهایتوسعه
یافتهبرایدسترســیکاربران،طراحیواجرامیشود.کاهش
چشــمگیرمصرفآبوافزایشانطباقپذیرینحوهیآبیاری
باانواعمختلفخاکوگیاهدرشــرایطمختلفجویازعمده
دالیلایجادنیازبرایگرایشبهســمتهوشمندسازیآبیاری
فضایسبزاســت.چراکهمیتواندعالوهبرکنترلدستگاههای
توزیعکنندهیآب)سیســتمقطرهای،بارانیو….(متناسب
بادستورکاربر،باتجمیعاطالعاتمربوطبهشرایطهواشناسی
شامل:دما،رطوبت،پارامترهایجویو...نیازآبیفضاهایسبز
راشناساییوبراساسپارامترهایاندازهگیریشدهومحاسبات
اتوماتیک،الگویرفتاریمحیطوگیاهراباکمتریندرصدخطا

شبیهسازیوبهتوسعهیپلتفرمهاییادگیرندهبیانجامد.
اینسیســتمهاکاربرراقادرخواهدساختتابهراحتیفضای
سبزخودرادرهرزمانکهتمایلداردآبیارینمایدوکمترین
خســارتبراثربیآبــییاکمآبیبهفضایســبزواردگردد.
همچنینرویهدارشدنجریانآبیاریسببمیشودتاباکمترین
آب،بیشترینبهرهوریایجادگردد.باتوجهبهوضعیتفعلی
آبکشــوروایننکتهکهتقریبــا80ًدرصدازهدررفتآب
دربخشکشاورزیاست،استفادهازراهحلهایهوشمندسازی
میتواندیکراهحلمطمئنومطلوببرایبرونرفتازبحران

آبومدیریتمناسبآنباشد.

نگاهی نو به بازار
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مزایای آبیاری هوشمند شرکت ارتباطات مبین نت عبارتند از:
سنجشومانیتوررطوبتخاک
سنجشومانیتوردمایخاک

سنجشومانیتورمیزانموادشیمیاییخاک
برآوردنیازآبیفضایســبزمتناسببانوعپوششگیاهی
تشخیصزمانآبیاريوخودکارکردنآندرزمانهایمناسب

قطعووصلجریانآبدرمواقعالزم
کاهشچشمگیرمصرفآب


سنسورهایآبیاریهوشمندمبیننت

آبیاریهوشمندهماکنوندرمبیننتبهصورتپایلوتدرحال
اجرااســت.هدفاینبخش،بهینهسازیفرایندهاواستفادهی
موثرازمنابعآبیوبهرهبرداریکاراازفضاهایسبزوپارکهای
موجوداستکهاینترنتاشــیاءمیتواندبهتمامیایناهداف
جامهیعملبپوشاند.تکنولوژیاینترنتاشیاءعالوهبرکنترل
بهینــهیمصرفآب،قادرخواهدبــودتاکیفیتخاکرانیز
بهطورمستمرپایشکند.اینفرایندهاازطریقزمانبندیشروع
وپایــانآبیاری،تنظیممیزانجریانآبورودی،قطعووصل
جریانآبو...بااستفادهازسنسوردما،رطوبت،هواشناسیو...،

براساسنیازسازمانهاانجاممیشود.

 مدیریت پسماند هوشمند
یکیازاهدافشهرهوشمند،بهینهسازیروندجمعآوریزبالهها
است.مدیریتهوشمندضایعاتبهمعناینظارت،جمعآوری،
انتقال،پردازش،بازیابیودفعزبالهاست.سیستمهایمدیریت
زبالههوشــمندعملیاتنظارتبرانتقالانواعمختلفزبالهرا
امکانپذیرمیســازند.اینتکنولوژیمنجربــهدرکبهترو
مدیریتجریانزبالهازمبدأبهمحلدفعمیشــود.درایران

روزانه50میلیونکیلوگرمزبالهیخانگیتولیدمیشود.
بهعبارتدیگراینعددساالنهبالغبرحدود18میلیونتنزباله
میشودکهتنها5درصدازآندرچرخهیبازیافتواردخواهد
شد.بههمیندلیلمدیریتپسماندهایکیازمهمتریننیازهای
زندگیروبهرشــدشهرنشینیاســت.درهمینراستاشرکت
ارتباطاتمبیننتباهوشمندسازیسطلهایزبالهیشهریو
ماشینهایجمعآوری،اطالعاتکلزبالههایجمعآوریشده

شاملوزن،ساعتورودوخروجزبالههاو...رابهصورتلحظهای
ثبتمیکند.حسگرهایمدیریتپسماندهوشمندبااستفادهاز
انرژیتجدیدپذیرخورشیدیکارمیکندواطالعاتمربوطبه

سطوحپرشدهرابرایمرکزارسالمیکند.
درمرکزبامانیتوروضعیتسطلهاویاابزارجمعآوری،بااستفاده
ازداشبوردهایمدیریتیویااپلیکیشنقابلنصببررویتلفن
همراه،امکاننظارتوکنترلجمعآوریزبالههارابرایکاربران
میسرمیسازد.نقطهیشروعمدیریتپسماندجمعآوریودفع
موادزایداستوتامدیریتحرفهایآنکهشاملدستیابیبه
اقتصادمبتنیبربازیافتکهسببصرفهجوییدرمنابعوکاهش

اثراتنامطلوبرویمحیطزیستاست،ادامهمییابد.


تفاوتمدیریتپسماندسنتیوهوشمند

مزایای مدیریت پسماند هوشمند شرکت ارتباطات مبین نت:
سنجشومانیتورمیزانموادموجوددرسطلودمایداخلآن

اطالعرسانیپرشدنسطلزباله
جمعآوریبیشترینمقدارزبالهدرکمترینزمان

کاهشمیزانانتشارمیکروبدرطولراه
کاهشهزینهیجمعآوریزبالهوبهبودوضعیتبهداشتمحیط

تحلیلدادههایهرمنطقهبرایبرنامهریزیبهتر

 روشنایی هوشمند
روشناییهوشمندهماکنوندرمبیننتبهصورتپایلوتدرحال
اجرااست.اینراهکارروشناییهوشمندشهریمبیننتعالوهبر
صرفهجوییقابــلتوجهدرمصرفانــرژی،امکانمدیریت،

نگهداریونظارتکارآمدبراینسیستمهارافراهممیآورد.
بااســتفادهازراهکارهاینوینهوشمندسازی،اصالحمنبعنور
وطراحیروشــناییمیتوانتا80%مصرفانرژیرادربخش
روشــناییکاهشداد.هوشمندســازیتجهیزاتعالوهبراین
کهباعثکاهشچشــمگیرمصرفمیشود،کمکمیکندتا
تجهیزاتپرمصرفشناســاییشدهودرصورتلزوموداشتن
توجیهاقتصادی،آنهاراباتجهیزاتکممصرفجایگزیننمود.
روشناییهوشــمندبهسیستمیگفتهمیشودکهامکانکنترل

نگاهی نو به بازار
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وضعیتروشــناییراازراهدورویامتناسببادستوراتپیش
فرض،فراهممیآوردودرمراحلپیشرفتهترباتحلیلدادههای
کسبشــدهازوضعیتهایخاموشوروشنشدنالمپهادر
بازههــایزمانیمختلفوتلخیصالگوهــایتکرارپذیر،برای
روشناییوکیفیتآنبهصورتخودکارفرمانصادرمینماید.
بهطورنمونهبااستفادهازفناوریآشکارسازیحرکتبااستفاده
ازامواجمادونقرمزمتصاعدشدهازمنبعمتحرکمیتوانامکان
هرگونهتغییراتخودکارویادستیرابرایخاموششدنالمپها
فراهمآوردویابراساسنورهایمحیطیباتعریفآستانهینور
موردنیــاز،درفضایموردکاربری،میزاننوروحتیرنگآن
راتنظیمنمود.متعاقباًاینسیستمسببکاهشچشمگیرمصرف
برقخصوصاًدراماکنعمومیازقبیلمعابر،جادهها،پارکینگها،

طبقاتیکساختمانو...میشود.


ساختارروشناییهوشمند

راهکارروشناییهوشمندشهریمبیننتعالوهبرصرفهجویی
قابلتوجهدرمصرفانرژی،امکانمدیریت،نگهداریونظارت
کارآمدبراینسیستمهارافراهممیآورد.بااستفادهازراهکارهای
نوینهوشـمندسازی،اصالحمنبعنوروطراحیروشناییمیتوان
تــا80%مصرفانــرژیرادربخشروشــناییکاهشداد.
هوشمندسازیتجهیزاتعالوهبراینکهباعثکاهشچشمگیر
مصرفمیشود،کمکمیکندتاتجهیزاتپرمصرفشناسایی
شــدهودرصورتلزوموداشــتنتوجیهاقتصادی،آنهارابا

تجهیزاتکممصرفجایگزیننمود.
بخشی از مکانسیم های موجود در پارکینگ هوشمند مبین نت 

شامل موارد زیر است:
تنظیـــمسطحنوربهصورتدستیویااتوماتیک،متناسببا

نورمحیطی
تعیینومشاهدهیوضعیتروشناییدرهرموقعیتمکانی

مدیریتروشناییازراهدوروبیرونساختمانتوسـطاپلیکیشن
درسیستمهایروشناییهوشمندخیابانها،درصورتیکهعابریا
خــودرویینزدیکشودچـراغهایاطرافآنتاشعاعمشخصی
باحــداکثرتوان،روشنمیشوند،سایرچراغهامیتواننددرسطح
پایینتریازتوانخودروشنبمانندتاهمامنیتمحیطحفظشود

وهممصــرفانرژیبهشکلمحسوسـیکاهشیابد.
درنهایتباتجربهیبهدســتآمدهدرفــازاجرایپایلوتو

بررسیهمهیابعادآنوتحلیلدادههادرزمینهیشهرهوشمند،
مبیننتواردفازاجراییشدهاستودرآمدوبازاربسیارخوبی
رادراینزمینهبرایخودمتصوراست.بادودیدگاهشهرهوشمند
درالیهیمشتریانسازمانیخود)B2B(باتوجهبهپتانسیلزیاد
ومشتریانیکهدراینزمینهداردودربخشخانههایهوشمند

بهمشتریانB2Cخودخدماتراارائهخواهدکرد.
مشتریانیمانندبانکها،هتلها،مجتمعهایپذیراییبزرگو...کهدارای
بخشهاییهستندکهمیتوانندازاینترنتاشیاءمبیننتاستفاده
نمایندوافزایشبهرهوری،کاهشهزینههاوصرفهجوییدرانرژی

داشتهباشند،ازجملهدریافتکنندگانخدماتخواهندبود.

 پارکینگ هوشمند
پارکینگهوشمنداطالعاتدقیقــــیازتعدادخــودروهای
موجوددرپارکینگوفضاهایخالیآنراباابزارهاینظارتدر
اختیارکاربرقــرارمیدهدتاامکانصدورمجوزورود،خروج،
توقفویادریافــــتهزینهبدونحضورفردوبهصــــورت

خودکارراداشتهباشد.
درحالحاضر،افزایشخودروهاوفقدانفضایکافیباقابلیت
پارکینگوهزینههایساختامکاناتپارکینگ،ارزیابیدقیق
بــرایمدیریتومکانیابیپارکینگراضروریکردهاســت.
سیســتمپارکینگهوشمندبرمبنایاستفادهیبیشینهازکمترین
منابــعموجودازجملهفضا،نیرویانســانی،انرژیو...طراحی
میشود.پارکینگهوشــمندهماکنوندرمبیننتبهصورت

پایلوتدرحالاجرااست.
اینسیستمبهاطالعکاملودقیقازتعدادخودروهایموجود
درپارکینگ،افزایشضریبامنیتخودروهادرلحظهیتردد،
ورودوخروجوتوقف،کاهشمیزانپرســنلدرگیروافزایش
میزانایمنیودریافتهزینههابهصورتخودکارویادســتی
کمکمینماید.سیســتمپارکینگهوشمندمبتنیبربهرهوری
وصرفهجویــیمصرفانرژی،منابعمختلفونیرویانســانی
میباشــدکههمزمانبرروییکبسترنرمافزاریویکبستر

سختافزاریقابلارائهاست.
مکانیزم های موجود در پارکینگ هوشمند مبین نت شامل موارد 

زیر است:
تجهیزپارکینگهاتوسطسنسورهایمختلفدرمکانهایپارک
ارسالاطالعاتبهسرورمرکزیدرخصوصمکانهایخالی

وآمادهیپارک
اعــالماخطــاربــهخودروهــایفاقــدمجــوزپــارک
مانیتورومــدیریتمحـلهایپارکبراسـاسخواست

مالکپارکینگ
ارائــهیگزارشهایمربوطبهترددخودروهابررویتلفن

همراهمالک
استفادهازدوربینهایپالکخوانوتشخیصراننده

نگاهی نو به بازار
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ایستگاه صدور و دریافت خودکار کارت پارکینگ 
و پرداخت هوشمند

بااینقابلیتامکانصدورودریافتکارتپارکینگبدوننیاز
بهنیرویانســانیوجوددارد،ضمناًپسازخروجازپارکینگ،

رانندهمیتواندباهمیندستگاهپرداختخودراانجامدهد.


ایستگاهصدورودریافتخودکارکارتپارکینگوپرداختهوشمند

 سامانه ی مدیریت هوشمند پارکینگ
ایننرمافزاروظیفهیکنترلاطالعاتومدیریتکلسامانهو
پارکینگهوشمندرابرعهدهدارد.عمدهوظایفاینبخششامل
مشخصکردنتعدادجاهایپارکخالی،نگارشمتنهایکنترلی
برروینمایشــگرهایLED،ثبتزمانوتصاویرورودوخروج
تمامــیخودروهادربانکدادهینرمافزار،دریافتاطالعاتاز
،VIPتمامینودهایپارکینگ،قابلیتتعریفرانندههایعضویا
گزارشاتمتنوعمالی،مشاهدهیسوابقمشتریانبافیلترهای
مختلف،مشاهدهیمسیربهینه،تخمیننزدیکترینجایپارک
خالیبرایخودروهایورودی،سیستمپارکیاب)برایافرادی

کهمحلپارکخودراگمکردهاند(و...میباشد.


ابزارهایمدیریتهوشمندپارکینگ

 رزرو و پرداخت مبتنی بر وب یا اپلیکیشن موبایل
ازطریقوبسایتوهمچنیننرمافزارهايکاربردي)اپلیکیشن
IOSوAndroid(بررويموبایلهوشمند،رزرومحلپارکاز
مدتهاقبلومنطبقبابرنامهیســفرمشتریانجاممیشود.
همچنینبرايقطعيشــدندرخواستمحلپارک،ميتواناز
طریقوبسایتواپلیکیشنبهپرداختآنالینهزینهیمربوطه
اقدامکرد.درضمنایننرمافزارهاقابلیتتغییربرنامهیسفرو

همچنینذخیرهیاعتباردرحسابکاربريرادارند.
ایجادزیرساختهایاینترنتاشیاءدرایرانباتوجهبهپتانسیل
مبیننتنیازمندسرمایهگذاریبسیارزیادیدرهمهیالیههای
اینترنتاشیاءاست.اینموضوعباتوجهبهپیشرفتتکنولوژی
وورودبهبازارهایجهانینیازمنددیدبهداخلووجودنیازهایی
استکهاینتکنولوژیتواناییرفعاینمشکالتراخواهدداشت

کهدرادامهبهبرخیازآنهااشارهشدهاست.
ایجاداشتغالدرکشور

کاهشهزینههادردولتوجامعه
شبکهیملیاطالعاتومدیریتدرداخلکشور

سهولتدردسترسیبهاطالعاتبرایمدیریتبهترکشور
مصرفبهینهیانرژی

جلوگیریازبحرانکمآبی
توسعهوتوانمندسازیزیرساختهایکشور

مبیننتهموارهســعیداشتهاســتبهمنظوربهرهبرداریاز
فرصتهاوخلقفرصتهایدرآمدیجدیدودوریازتهدیدها،
بازارهایجدیدیرابانگاهبهاولویتهاونیازمندیهایکشور
شناســایینماید.حوزهیدیجیتالازمهمترینحوزههاییاست
کهمبیننتباورودبهآنتوانســتهاستاقداماتمناسبیرا
انجامدادهوبرنامههایمدونیرابرایســالهایآیندهدراین
حوزههاتدویننماید.مبیننتبهمنظورسرمایهگذاریوتحقق
برنامههایحوزهیدیجیتالنیــازبههمراهیتمامیذینفعان
اعمازتأمینکنندگانمنابعمالی،تجهیزاتیوخدماتی،همکاری
ســازمانهایدولتیوخصوصیورفعسایرموانعدراینحوزه
استکهحمایتدولتوسایرنهادهامیتوانددررفعاینموانع

کارگشاباشد.
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صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات ایران
در ابتدای سال 2019 باتکیه بر آمار رسمـی
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محصوالت

با خدمات 
مبین نت آشنا شوید
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Part of the available options for Smart Parking 
includes:
 Adjusts the light level manually or automatically, 

adapted to ambient light
 Determine and view the lighting situation in any 

location
 Manage remote and outdoor lighting by app

 Smart parking
Smart parking provides precise information on the 
number of cars in the parking lot and its vacancy 
spaces with monitoring tools to allow the issuance 
of a permit for entry, departure, stop, or charge 
without a person’s presence and automatically. 
At present, an increase in the number of cars and 
the lack of sufficient space with parking and the 
cost of building parking facilities has required 
an accurate assessment of parking management 

and placement. Smart parking system is designed 
based on the maximum use of the least available 
resources, including space, manpower, energy 
and .... 

The a v a i l a b l e  options for smart parking 
include:
 Equip parking lots by various sensors at park 

locations
 Send information to the central server about 

vacant and parked places
 Notifications to the cars if there is no parking 

permit
 Monitor and manage park areas according to 

the owner of the parking lot
 Provides reports on car traffic on the owner’s 

mobile phone
 Use of reader cameras and driver detection

A New Perspective Toward The Market

Things Can Think
Smart Organizations

Smart Cities
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of irrigation. Because it can, in addition to 
controlling the water distributor )drip system, 
rain, etc.(, in accordance with the user’s command, 
with the aggregation of weather information 
including temperature, humidity, atmospheric 
parameters, etc., the need for the identification 
of the green spaces and Based on measured 
parameters and automatic calculations, simulates 
the environment and plant behavior with the 
least percentage of errors and develops learner 
platforms.
These systems will enable the user to easily 
irrigate their greenery at any time, and minimize 
damage to the green space due to rainwater or 
dehydration. Also, the irrigation flow procedure 
makes it possible to maximize productivity with 
the least water. Given the state of the country’s 
water and the fact that roughly 80 percent of the 
water losses are in the agricultural sector, the use 
of intelligent solutions can be a safe and desirable 
solution to get out of the water crisis and manage 
it properly.

Advantages of smart irrigation of Mobinnet:
 Measuring and monitoring soil moisture
 Measuring and monitoring soil temperature 
 Measuring and monitoring the amount of soil 

chemicals
 Estimation of water requirement of green space 

based on the vegetation type
 To determine the time of irrigation and its 

automatic at appropriate times
 Disconnect the water flow when necessary
 Significant reduction in water consumption

 Smart waste management
In Iran, 50 million kilograms of household waste 
is produced every day. In other words, this annual 
number is about 18 million tons of waste, only 
5% of which is in the recycling cycle. For this 
reason, waste management is one of the most 
important needs of the growing urbanization. In 
this regard, Mobinent Communications Inc., with 
the intelligence of municipal waste tanks and 
collecting machines, records the total amount of 
waste collected, including the weight, the time of 
arrival and departure of waste, etc. at a moment’s 
notice. Smart waste management sensors work 
with solar power and sends information about 
the filled levels to the center. At the center, it 
allows users to monitor and control the collection 

of waste by using a bin collector monitor or a 
collection tool, using management pads or a 
mobile-friendly app. The starting point for waste 
management is the collection and disposal of 
waste materials, and continues until its professional 
management, which involves achieving a recycling 
economy that saves resources and reduces adverse 
environmental impacts.

Benefits of s m a r t  waste management of 
Mobinnet:
 Monitor and monitor the amount of material in 

the bucket and the temperature inside it
 Trash bin filling notification
 Collect the highest amount of waste in the shortest 

time
 Reducing germ cell emissions along the way
 Reduce waste collection costs and improve 

environmental health conditions
 Analyse each region’s data for better planning

 Smart lighting
Smart lighting is a system that can remotely 
control the lighting situation or adapt to the 
default commands, and in more advanced 
stages by analyzing the data obtained from the 
off and on lamp modes in different time periods 
and the repeat patterns, will automatically 
issue commands for its brightness and quality. 
Typically, using Motion Detection Technology 
using infrared waves from the moving source, 
it is possible to make any manual or automatic 
adjustments to turn off the lights, or, based 
on ambient light, with the definition of the 
threshold of light required, in The user space 
adjusts the amount of light and even the color 
of it. Subsequently, this system will significantly 
reduce power consumption, especially in public 
places such as roads, roads, parking lots, floors 
of a building, and so on.
Our smar t  city l ighting solution,  besides 
significant energy savings, allows for efficient 
management, maintenance and monitoring 
of these systems. Using innovative intelligent 
solutions, light source modification and lighting 
design can reduce up to 80% energy consumption 
in the lighting sector. . Intelligent equipment, in 
addition to significantly reducing consumption, 
helps to identify high-capacity equipment and, 
if necessary and economically feasible, replace it 
with low-energy equipment.

A New Perspective Toward The Market
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 What is the Internet of Things?
The Internet of things or IoT is a widespread 
network of digital devices, each with unique 
identifiers )UIDs(, capable of communicating 
with one another, in coordination with other 
components of a network, or independently and 
controlled. This generates a wealth of information 
that is expected to provide more than 90% of 
the data produced so far in the world, so that the 
correct analysis of the recorded data can yield 
useful results that allow better management of 
objects and saving resources.

 Mobinnet smart city.
Intelligent public services are often introduced 
with the so-called smart city, and by integrating 
communications and Internet technologies to 

faci l i tate ser vices provided to the public.

The whole of the smart city of Mobinnet is 
illustrated in four parts below:

 Smart irrigation
Intelligent green irrigation is a system that 
is designed and implemented in accordance 
with the topography of the land and the plant 
requirement automatically with pre-designed 
platforms or manually and through developed 
applications for  user access.  Considerable 
reductions in water consumption and increased 
compliance of irrigation with different types of 
soil and vegetation under different atmospheric 
conditions are one of the main reasons for the 
need for a trend towards intelligent greening 

Concerned about the 
current costs of organisations, 

the lack of optimal processes for doing 
business, and the lack of a database of all 

organisational processes, companies have to 
invest and pay for those parts that can control 
their costs through technology. For example, 
the costs of the waste sector of organisations, 

water consumption, electricity, etc. are costs that 
organisations have for them a steady budget line, 

and they will never report on why and how they 
will be used. But today, technologies have 

been developed whereby organisations 
can be directed to intelligent cities on a 

sophisticated scale. This technology 
lies in the Internet of things.
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“customer-driven paradigm” at the level of 
credible brands, which can create a commitment 
to customer-centeredness in its operations. The 
units of a company are a set of functional loops 
that ultimately build customer connectivity, and 
this is a policy that has long been streamlined in 
the MobinNet Communications Company.
Human resources through the per formance 
evaluation system, balanced scorecard, and many 
other techniques and policies are well aware of 
the impact that each action may have on each of 
the organisational values, strategies and policies 
of the company. Even in technical areas, along 
with trying to move on the edge of technology, 
there is a lot of agility in matching performance 

with the creation of a unique experience for our 
customers. This is why MobinNet Communications 
Company initially separates the path of interaction 
and support for corporate customers from 
home customers, and specifically supports each 
department with specialized staff in the field.
Now, on the verge of eve of Nowruz 1398, we are 
offering fifth edition of MobinNet’s magazine 
to our audiences, we are deeply hopeful that 
in the new year we will be able to celebrate 
new programs in different sectors, bring inner 
satisfaction to our customers and imprint a 
unique experience on their minds.

Hossein Riazi
CEO
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Editorial

Perhaps it is possible to say confidently that the 
greatest concentration of organisations is on the 
quality of the product and services being provided 
- Where prestigious brands try to raise their 
profile more widely than in the current market. 
Occasionally, excessive involvement in quality of 
service causes reputable brands neglect customer 
cares. This is where the main element of commerce 
in a competitive environment, the “customer 
experience” is disturbed and brings the brand 
serious challenges.
To avoid this, there should be a continuous 
customer care and maintenance process in 
reputable companies and organisations. These 
processes often represent CRM, informational, 

interactive communication, and a set of customer 
experience improvement  programs.  But , 
b e y o n d  a l l  customer-related activities, 
it ’s possible that there is a solid strategy at the 
level of organisational relationships. For better 
explanation of this term, it can be said that at 
general level, support units, public relations 
and marketing and sales are responsible for 
direct exposure to customers,  either as 
domestic customers or as corporate clients. 
But in a more advanced way, all units of human, 
financial, commercial and, of course, technical 
and operational units also directly contribute to 
creating a good or bad experience in the customer. 
In fact, beyond domestic processes, there is a 
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