
 
 

با استفاده گسترده تر از فیبرنوری در سطح : توسعه مدیریت فناوری اطالعات،  مقاله عنوان

 کشور و افزایش پهنای باند فعالیتهای اینترنتی و مخابراتی

 نویسنده: شایسته خزائی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

 مهدی مظفرینویسنده: آقای دکتر محمد 

 دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(عضو هیئت علمی 

 

 چکیده 

مدیران به سادگی از کنار نقش تاثیرگذار فناوری اطالعات عبور با نگاه و توجه به مسائل مدیریتی متوجه این امر می شویم که 

و گسترش اقبال مدیران به انجام نکنند. با ورود گسترده رایانه و ابزارهای جانبی آن به درون ساختار اجرایی و اداری سازمان 

شود. ضمن اینکه ازتحمیل امری است که با درایت خاصی باید به آن توجه  ،اطالع رسانی در حیطه شبکه جهانی اینترنت

 هزینه های اقتصادی نامعقول بر دوش سازمان جلوگیری شود.

که این امر با  ،هدف شناسایی و توجه به بخش فناوری اطالعات و مدیریت فناوری اطالعات در حوزه ی صنعت است

 , تسریع بخشیده می شود.ی اطالعاتدر امر بهبود و توسعه مدیریت فناورفیبر نوری یهتر و سریعتردستیابی و استفاده ازشبکه 

 و پیشرفتو کاربرد فناوری اطالعات در صنعت در مقاله حاضر نقش و مفهوم فناوری اطالعات در سازمان ها تعریف شده 

به بهبود کارها در مدیریت و های حاصل توسط آن و بسط اجزای فیبر نوری و ویژگی های نهفته درآن و چگونگی کمک 

و استفاده یا عدم استفاده از آن در سطح کشور هم چنین به دنبال نقاط قوت و ضعف فیبر نوری  .پردازیم فناوری اطالعات می

 .ی در توسعه فناوری اطالعات هستیمو بررسی قابلیت استفاده ازشبکه فیبر نور

 

 پهنای باند ،فیبر نوری ،فناوری اطالعات  واژگان کلیدی:



 
 

 مقدمه

مدی این فناوری و آ و افزایش وسعت و کار آن دارای اهمیت می باشد تاثیرات ناشی ازامروزه تغییرات سریع فناوری و 

و مهمی برای این کاربرد می باشد. توسعه مدیریت آن با استفاده از پهنای باند مبتنی بر فیبر نوری که دارای ویزگی های خاص 

فناوری اطالعات به اطالعات عمومی ی باشد. مدیریت نوری در بیشتر زمینه ها که مورد نیاز است دارای اهمیت مو شبکه فیبر

به همراه قبول  ، داشتن روحیه کاری مرتبطتجربه در امور منابع انسانی ،مدیریت و همچنین مرتبط به فناوری اطالعات

د. فیبر درک تغییرات سریع فناوری و تاثیرات ناشی از آن بر محیط و پیرامون کسب و کار نیاز دار ،مسئولیت درست مدیریتی

نوری سالهاست اهمیت خود را به عنوان رسانه مناسب در ارتباط میان قاره ای و درون شهری و بین مراکز مخابراتی به اثبات 

 راتی و کامپیوتری نشان داده است.و غلبه خود را در میان دیگر رسانه ها در بخش ستون فقرات شبکه های مخابرسانیده است 

 

 مبانی تحقیق 

 فیبر نوری مبانی

فیبر نوری رشته ای از تارهای بسیار نازک شیشه ای بوده که قطر هر یک از تارها نظیر قطر یک تار موی انسان است. تارهای 

از فیبر نوری به منظور ارسال سیگنال های نوری در  .فوق در کالف هایی سازماندهی و کابل های نوری را به وجود می آورند

 ی شود.استفاده ممسافت طوالنی 

 بخش های مختلف فیبر نوری 

در مرکز فیبر است که سیگنال های نوری در آن  هسته شامل یک تار کامال بازتاب کننده از شیشه خالص )معموال( :هسته. 1

. با دکه هزینه ساخت را پایین می آوردحرکت می نمایند. هسته در بعضی کابل ها از پالستیک کامال بازتابنده ساخته می شو

. قطر ها در فواصل کوتاه به کار می رودمعموال کیفیت شیشه را ندارد و بیشتر برای حمل داده یک هسته پالستیکی  ،حالاین 

 .میکرون است 555تا  5بر چیزی بین بسته به نوع فی  ،بخشاین 

 هسته می گردد. نور منعکس شده بهو باعث برگشت بخش خارجی فیبر بوده که دور تا دور هسته را احاطه کرده  :روکش .2

می باشد که به منظور پالستیکی . روکش یک الیه حائل می نامند این عمل بازتاب نور به مرکز هسته را )بازتاب داخلی کلی(

 .روکش مورد استفاده می گیرد محافظت از

 محافظت خارجی عوامل و رطوبت مقابل در Cladding و Core از که است پالستیکی رنگی روکشی :بافر رویه. 3

. آورندمی بوجود را نوری هایکابل و شده دهی سازمان هاییدسته در فوق نوری هایرشته از نمونه هزاران و صدها.کندمی

 گردندمی محافظت jacket نام به هاییروکش توسط نوری فیبر هایکالف از یک هر



 
 

 عملکرد فیبر نوری 

شبکه های تلفن  یر:متفاوتی نظ موارد . امروزه از فیبر نوری درهای انتقال داده با سرعت باالست فیبر نوری یکی از محیط

دارای از تارها  یکهر که ی استز تارهای شیشه ارشته ای ا فیبر نوریفاده میشود. شبکه های رایانه ای و اینترنت است ،شهری

  د.طالعات در مسافت های طوالنی استفاده میشون برای انتقال اآاز  ان دارد وضخامتی معادل تارموی انس

 و دریافت بهنگام برای ارسال متشکل از بزرگراه هایی (Tr Hz)در حدود ترا هرتز  یبا پهنای باند ایران نوری شبکه یکپارچه

وجود . با نیستمیسر  چندرسانه ای خدماتوری دقیق و حساس، امکان ارائه ابطوریکه بدون وجود این فناست.  اطالعات

 با استفاده و شرکت ارتباطات زیرساخت ایران را جابجا نمود ی، می توان حجم اطالعات بسیار زیادیکپارچه نوری ایران شبکه

ف همسایه را نیز به هم متصل قادر است بعنوان قطب مخابراتی در منطقه عمل نموده و کشورهای مختل های آن توانمندی از

 سازد

 بالقوه شبکه ملی فیبرنوری ایران خدمات

 عددددالوه بددددر رونددددد زیددددراجهددددانی بشددددمار مددددی  ملددددی و خدددددمات مخددددابراتی از اجددددزاد عمددددده اقتصدددداد

بده همدین دلیدل     .اجتماعی و فرهنگدی ایفدا مدی نمایندد    ، ی و محوری در ارتقاد سطح اقتصادیهنگفت نقش اساس سود آوری

مخابرات گردیده اند. این سرمایه گذاریها گدردش مدالی    شبکهمختلف شرکتهای بسیاری راغب به سرمایه گذاری در بخشهای 

بعات اجتماعی مانند ایجاد اشتغال، بهبود وضع بهداشت و درمان، ارتقاد سدطح داندش   ، تمتنوع وگسترده خدماتمطلوب، ارائه 

 .بسیاری دیگر را در پی دارند …، صرفه جویی در وقت و انرژی و عمومی و تخصصی، امنیت

 خددمات بخدش مهمدی از     به اینکه شبکه یکپارچه نوری ایران واسط میان شبکه های محلی، شهری و منطقه ای است با توجه

ها و شبکه های شدهری متصدل بده     LANایران مستلزم پیش بینی و عرضه این سرویس ها در  نوری قابل ارائه از طریق شبکه

 :چه نوری ایران است که عبارتند ازشبکه یکپار

  با سرعت باال دادهارسال 

 تلفن تصویری 

  ویدئو بر اساس تقاضاVideo on – demand 

 پزشکی از دور 

 آموزش از دور 

  پرسرعتاینترنت 

  ارسال متن(Text) 

 کنترل خانه از دور 

 ارسال فایلهای با حجم زیاد 



 
 

 ویدئو کنفرانس 

 یبانکداری الکترونیک 

 خرید از دور 

 با کیفیت باال خدمات صوتی 

 رسانه ای چند  خدمات(Multi Media) 

 آنها ارائه پهنای باندهای مختلف به متقاضیان بر اساس درخواست 

 رویکردهای فنی

 :یستی موارد زیر در نظر گرفته شود، بای کارآمد و نیل به اهداف برشمردهیک شبکه مخابرات نور ایجادبرای 

 رعایت استاندارد های بین المللی .1

 های روز وریااستفاده از تجهیزات منطبق بر فن .2

 رعایت اصول صحیح شبکه سازی .3

 استفاده مناسب از برنامه های نرم افزاری برای طراحی شبکه .4

 آموزش دیده و کارآمد بهره گیری از نیروی انسانی متخصص،  .5

مختلف، بدا  مشخصات تارهای به کار گرفته شده در شبکه فیبرنوری کشور در برنامه های توسعه در مقاطع زمانی در این راستا 

خاب گردید که به شرح ذیدل مدی   توجه به استانداردها و فناوری روز و متناسب با توانایی تولید تجهیزات مخابراتی مربوطه انت

 :باشد

 

  : G.652  دمطابق با استاندار  single mode fiber (S . M)تک مد  تار

 G. 652براسداس توصدیه    SMشبکه های مخابراتی مورد استفاده قرارگرفت، تدارنوری   اولین تار نوری که به طور فراگیر در

تضعیف   صفر بوده و حداقل پاشندگیدارای  nm  1330. این تار در پنجره است (ITU-T) مخابرات  اتحادیه بین المللی

درآن زیداد   پاشدندگی علیرغم تضعیف کم،  nm 1550. نکته قابل ذکر این است که درپنجره است nm 1550آن در پنجره 

. ایدن ندوع تدار جهدت کدار درپنجدره       اسدت دارای تضعیف باالتری    ،صفر پاشندگیعلیرغم  nm  1330  بوده و در پنجره

1330 nm بیت ارسالی روی آن درسالهای اولیه استفاده از تدارنوری کداربرد   نرخ  با توجه به مسافت و طراحی شده است و

دربرنامه پدن   و به طوریکه بخش اعظمی از شبکه های موجود مخابراتی از این نوع تار استفاده می نمایند  ،است فراوانی داشته

 .این نوع تار استفاده گردیده استاز  توسعه نیزساله اول 

 

 نقش فیبر نوری و تاثیر استفاده از آن بر فناوری اطالعات 



 
 

. دنیا به سمتی می رود که از ش سرعت تبادل آنها بیشتر شده استبه افزایامروز با توجه به سرعت تولید علم و دانش نیاز 

ابزاری استفاده کند که با ارائه پهنای باند بیشتر همزمان تعداد بیشتری به راحتی و با سرعت زیاد اطالعات را در اختیار داشته 

رنت وصل شونو و فیبر نوری یکی از فناوریهایی باشند یا همزمان بتواندد به راحتی با موبایل یا تلفن صحبت کنند و به اینت

 .ی تواتد این امکان را فراهم آورداست که م

عمال در انتقال داده قابل استفاده نبود  1691شکل گرفت ولی تا سال  1611بکار گیری فیبر نوری برای انتقال اطالعات از سال 

از فیبر  انتقال داده ها و اطالعات مالی در سراسر جهان و... ولی اکنون شرکتهای تلویزیونی کابلی و شرکتهای چند ملیتی جهت

کنندگان از تلفن ثابت و موبایل و مهم تر  ه، استفادشدن کاربران اینترنت زیاد نوری استفاده می کنند. اکنون درایران با توجه به

حس شده  یت استفاده از شبکه فیبر نورضرور از همه بخاطر اینکه ایران در مسیر شاهراه اطالعات بین اروپا و چین قرار دارد

. البته باید توجه داشت استفاده از فیبر نوری به موازات استفاده از بقیه سیستم های انتقال می شودی بهره برداری از آن اجرایو 

  .اطالعات صورت می گیرد

 

  فناوری اطالعات شامل دو مولفه است

 فناوری  .1

 اطالعات  .2

 مفهوم فناوری اطالعات 

اعم بر پردازش و تبادل هرگونه داده ) ،ری ارتباطات به منظور ذخیرهفناوری اطالعات تلفیقی از دانش سنتی کامپیوتر و فناو

 است.(متن، صوت، تصویر و غیره

 

 موثر بر توسعه فناوری اطالعات عوامل 

 رشد فناوری ریز پردازنده ها و کوچک شدن ابعاد آنها  .1

 کاهش بهای کامپیوترها  .2

  استفاده از کامپیوترگسترش  .3

 توسعه شبکه های ارتباطی .4



 
 

 سرعت رشد اینترنت  .5

 

 

 

 

 

 یت فناوری های اطالعات در سازمانمدیر

به مسائل مدیریتی متوجه این امر می شویم که مدیران به سادگی از کنار نقش تاثیرگذار فناوری اطالعات عبور با نگاه و توجه 

و گسترش اقبال مدیران به انجام نکنند. با ورود گسترده رایانه و ابزارهای جانبی آن به درون ساختار اجرایی و اداری سازمان 

ضمن اینکه از تحمیل  .به آن توجه شودامری است که با درایت خاص باید  ،اطالع رسانی در حیطه شبکه جهانی اینترنت

. از جمله مهمترین گام ها و برنامه ها در مدیریت فناوری هزینه های اقتصادی نامعقول بر دوش سازمان جلوگیری شود

 اطالعات توجه به کاربران و افرادی است که باید از این فناوری استفاده کنند.

مقوله ی فناوری اطالعات در کشور نهادینه شود و گسترش  پیشرفت فناوری اطالعات در ایران ابتدا بهتر استمعتقدم برای 

 بودجه های تحقیقاتی الزم فراهم آید و امکانات چه از لحاظ آموزشی و چه بستر الزم برای استفاده از دانش کامپیوتر، یابد

)مهندس  .ی از طریق اینترنت و شبکه به تبادل اطالعات بپردازندتا مردم بتوانند براحت برای عموم مردم فراهم شود

 (1336،مجری

 

 . از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:سازمانها  از انجام پروژه های فناوری اطالعات اهداف متفاوتی را دنبال می کنند 

 ارائه اطالعات سریع و به موقع به مدیریت  .1

 کاهش هزینه  .2

 افزایش کارایی  .3

 کسب مزیت رقابتی  .4

 فراهم کردن زیر ساخت فناوری .5

 کسب رضایت مشتری  .1



 
 

 رقابت با سایر شرکت ها  .9

 تلفیق فناوری اطالعات با استراتژی  .3

 

 است ر دو بخش مورد مطالعه قرار گرفتههای فناوری اطالعات د عوامل شکست پروژه

 زیر بنایی : عوامل1

 عوامل روبنایی: 2

شامل زیرساختها و عوامل کالن  ،که عوامل زیربنای در صورتی ویژگیهای خاص یک پروژه می باشند،عوامل روبنایی عوامل و 

 بدون توجه به ماهیت یک پروژه خاص می باشد. تاثیرگذار،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل روبنایی

 اندازه پروژه اندازه سازمان

 عوامل زیربنایی

 فنی انسانی اقتصادی مالی

مدیریتی 

 استراتژیک

فرهنگی 

 اجتماعی



 
 

 

 

 

 پروژه های فناوری اطالعات : عوامل زیربنایی و رو بنایی موثر در1نمودار شماره

 

 

 

 مالی اقتصاد عوامل عوامل فرهنگی اجتماعی عوامل مدیریتی استراتژیک عوامل فنی انسانی



 
 

 

عدم کفایت شبکه های . 1

 ماهواره ای  و رایانه ای

کفایت تعداد مراکز ارائه عدم . 2

 دهنده خدمات اینترنتی

فقدان امکانات گسترده و . 3

 قوی نرم افزاری

پایین بودن پهنای باند خطوط . 4

 اینترنت

وجود مشکالت شبکه ای در . 5

بستر مخابراتی استقرار فناوری 

 اطالعات

کمبود متخصص داخلی و . 1

 نداشتن تجربه الزم

کمبود متخصص داخلی . 9

 آموزش الزم ( )نداشتن

 

 

فقدان شفافیت در . 1

سیاستگذاری فناوری 

 اطالعات

عدم تعهد کافی مدیرات . 2

ارشد سازمانهای دولت در 

 استقرای فناوری اطالعات

مناسب نبودن سازماندهی . 3

مدیریت فناوری اطالعات 

 کشور

چندگانگی مراکز تصمیم . 4

 گیری

تداخل سیاست گذاری  .5

 ،اجرا و نظارت

شفافیت در استقرار عدم . 1

 فناوری اطالعات

پراکندگی مراکز تصمیم . 9

 گیری

فقدان یک طرح ملی . 3

 مشخص

جابجایی مدیرات و . 6

 تصمیم گیرندگان

 

 

عدم گسترش فرهنگی استفاده . 1

 صحیح از فناوری اطالعات
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 پیشینه تحقیق



 
 

فناودی اطالعات شامل همه تکنولوژیهای کامپیوترهای ارتباطی و اتوماسیون اداری مورد استفاده در یک سازمان جهت 

 (1663، 2)کش و همکاران.مدیریت اطالعت می باشد

حوزا های بالقوه مشکل ساز در پیاده سازی پروژه های فناوری اطالعات در موارد زیر  1663در تحقیقی دیگری درسال 

 (1663، 4)برآیان .شناسایی شد

 آموزش کاربران ، فهم و درک مهارتهای فناوری اطالعات ، نیاز به منابع انسانی  .1

 مدیریت پروژه صنعت  .2

 ایت مدیریت مالی کمبود حم .3

 ارزیابی ناکافی نرم افزارها  .4

صنعت مختلف  232توسط استاندیش گروپ بر روی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در  2551در مطالعه ای که در سال 

د درصد موارد سازمان اصال از سیستم برای بهبو 41 درصد این پروژه ها موفق نبوده است و در51نشان داد که  ،صورت گرفت

 (2551، 5)استاندیش گروپ .کسب و کار خود استفاده نکرده است

نتیجه گرفته شد که ، شرکت از بخش های عمومی و خصوصی انجام گردید 1455بر روی  1665در بررسی دیگر که درسال 

اضافه تری نسبت درصد آنها بودجه  35درصد پروژه های فناوری اطالعات از برنامه ریزی عقب بودند و بیش از  3/4بیش از 

  (1665 ،1 )او اس ای جی به آنچه پیش بینی شده بود مصرف کرده بودند.

 متدولوژی تحقیق

 مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و رجوع به مقاالت متعدد می باشددراین مقاله  بخش اصلی جمع آوری اطالعات از طریق 

 

 یاقته ها

عات و همپنین اهداف پروژه های فناوری اطالعات  شناسایی شده اند و طبق در این تحقیق عوامل مؤثر بر توسعه فناوری اطال

رسم شده در باال هرکدام از عوامل شکست پروژه فناوری اطالعات به تفکیک بیان شد و عوامل اصلی  1جدول شماره

 آمارینترنتی شده است. شکست پروژه ها، که از نوع عوامل فنی انسانی بود، اشاره به عامل پایین بودن پهنای باند خطوط ا

 تلفن به ایرانیان ٪11 و دارند دسترسی اینترنت به ایران مردم ٪31 که دهدمی نشان شده منتشر 1364 سال در که جدیدتر

 .(کنند پیدا دسترسی چهارم و سوم و دوم نسل اینترنت به توانندمی ان طریق از که) دارند دسترسی همراه

 



 
 

  گیری نتیجه و بحث

نیاز روز افزون به اطالعات و سرعت در تبادل آن نیاز است که با مدیریت این فناوری درکشور بتوانیم نقطه  با توجه به

شروعی در ورود به بازار های جهانی و زمینه سازی ورود کشور های دیگر در کشور باشیم لذا با شناخت و نوآوری در زمینه 

 کفا کنیم. فیبر نوری میتوانیم کشور خود را در این زمینه خود
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