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FTTT
Fiber To The Transport

שנקיוסי

1

?אז מה היה לנו

?לאן אני נוסע

?לאן אחר כך
?ציבורי, פרטי

?כלי תחבורה

סיכוניםניהול

...,דרךאיזה, מתי
....רקונשאר
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!ה/וגם כשאני כבר מגיע

3

שינוי פרדיגמה

מיקוד בכלי התחבורה

...מונית , רכבת, אוטובוס ...קורקינט, אופנוע,רכב

ציבוריתתחבורה פרטיתתחבורה
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TOD-שינוי פרדיגמה 

מיקוד בנוסע 

...מונית , רכבת, אוטובוס ...קורקינט, אופנוע,רכב

ציבוריתתחבורה Transportפרטיתתחבורה on Demand

...מונית , רכבת, אוטובוס ...קורקינט, אופנוע,רכב
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?אז מה יהיה לנו

מה התוכנית  
להיום

לימים  
..הקרובים

עם מי אני  
?ת/נוסע

ת  /מה אני הולך
לעשות בנסיעה

?מה אני רוצה

..., מהיר, נוח, זול
....רקונשאר

6



2014-11-03

4

?זה שייך לתקשורתאז מה 

7

?עוד לפני שהחלום יתגשם

מידעהמוןגם היום נדרש

בזמן אמת, בכל מקום, מדויק

WWW – Whenever, Wherever, Whatever 

WWW – When, Where, What
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?מה הנושאים החשובים היום

בטיחות

תנועהניהול

לנהגסיוע

ואכיפהשיטור

תשלומים

מידע

ושירותים

פרסום

ותרבותבידור

סביבהאיכות וכיווןניווט

!!!אכן חשובים
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?מהי מפת בעלי העניין

הנהג

רשויותהכביש

אשתי

LOGO

הרכב
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הנהג הוא בעל העניין  –בתפיסה המסורתית •

המרכזי

הנושא המרכזי שלשמו הוקמו מערכות •

!התקשורת לרכב הוא בטיחות

המודל והארכיטקטורה של מערכות אלה מיועדת  •

בין  " דו שיח"בעיקר לטפל במידע בזמן אמת ו

.כליי רכב

!תקשורת–מידע לבעלי העניין 
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• VANET – Vehicular Ad-hoc Networks

מספר בעלי עניין עולה בהתמדה•

תרבות צריכת המידע אינה מסתפקת רק  •

.בבטיחות וניווט

המידע המונגש לנהג ולנושאים כולל מדיה  •

.השהיה0עשירה ודורש 

הצרכים הגדלים למידע
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C2Cnet

(C2C)

CALM

(ISO)

WAVE

(IEEE)

תבניות וארכיטקטורות תומכות

תקשורת רכב לרכב והתחברות לרשתות  •

.ומקורות מידע חיצוניים

Wireless Access for 

Vehicular Environment 

Car to Car Network
Continuous Air

interface for Long

and Medium range  
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נדרש מודל אגרגטיבי  

כמות המידע הזורם אל ומהרכב בסביבה של  •

-10מתקדמות צפוי להיות בין מערכות תחבורה 

20 Mbits
.מכוניות ביום500,000-א נעות כ"בת•

Tbits 5-10בחשבון פשוט בין •

(CS)מרכז תקשורת 

(RAU)יחידות גישת רשת 

יחידות תקשורת  

רכב

מרכזים נוספים  

ומקורות מידע 

נוספים
RAU -

Radio 

Access 

Unit
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–תקשורת בין הרכבים ובין יחידות גישת רשת •

אלחוטית

–תקשורת בין הרכבים למרכזי התקשורת •

RoF – Radio Over Fiber

תקשורת בים המרכזים ומקורות מידע  •

.ואחריםFTTX–נוספים 

תקשורת אין סופית 

15

RAU

RAU

FTTX

RoF

RoF
RoF

RAU

* “Multi-Radio over Fiber Architecture for Road Vehicle Communication in VANET ’s”,   

H.H.R. Sherazi, I. Raza, M.H. Chaudry, S.A. Hussain, M.H. Raza, ELSEVIER, 2014, 

(IWSRON 2014, International Workshop on Survivable and Robust Optical Networks)

הוכרזה זה מכבר כתשתית תקשורת של  Fiber-ה•

.העתיד

!  זה אנחנוFIBER-ן•

יוזמת חברת החשמל אשר נכנסה לשלב המימוש בימים  •

UNLIMITED-אלה 

Fiber= תקשורת אין סופית 
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ויש עוד קשר של המיזם לתחבורה
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הפעלת, 2010יוני , נתניהוביבי–"ישןרוסיקטר"

!בקרית שמונההמיזםפיילוט

בזקתצלום–המיזם

רישיון תקשורת כללי–בכל מדינת ישראל פריסה של סיב אופטי עד הבית •

מ קיימים"ק3,000-מ של כבלים אופטיים בנוסף לכ"ק25,000•

מיליון חיבורים לבתים•

שנים הראשונות7-של הפריסה ב65%•

1Gb/sעד 100Mb/s–בפתיחה –מהירות בלתי מוגבלת של העברת נתונים •

(upload, download)זהה במורד ובמעלה –סימטרית •

מודל סיטונאי בשוק הלקוחות הפרטיים •

מודל קמעונאי מול מוסדות וארגונים גדולים•

,  (LTE)לחברות הסלולר  Cellular Backhaulאספקת שירות של •
.חינוך, בריאות, תחבורה, HLSשירותים ייחודיים 

חברת  40%, קבוצת משקיעים60%: בעלות; IBCחברה פרטית : י"ביצוע ע•
.  החשמל

שימוש בתשתית  ; שירותי עמוד שדרה מרשת הקיימת של חברת החשמל•
(30%)ק בהתאם לכדאיות "רשת תת; (70%)העלית של רשת החשמל 
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FTTH-התשתיתתועלות

הממצאים של מחקר הבנק העולמי  •

ג"בתמ1.3%לגידול של מהיר מביא -בחדירת שירותי פס סופר10%גידול של •

של מספר  1.5%-גידול בחדירת שירותי פס סופר מהיר מביא לגידול בכ•
.בשנה( משרות2,000-כ)המשרות

במספר  1.2%-כלגידול של גידול בחדירת שירותי פס סופר מהיר מביא •
.בשנה( עסקים550-כ)העסקים

של  לגידול ברמת התחרותיות גידול בחדירת שירותי פס סופר מהיר מביא •
.העסקים הקטנים והבינוניים

.לגידול הפריון והיעלותגידול בחדירת שירותי פס סופר מהיר מביא •
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As broadband spreads throughout the

economy transformations are taking place in 

the way, business is done, work is organized 

and resources are allocated.

These effects are most noticeable in the 

service sector of the economy in areas such 

as; financial services, business services, 

transportation, real estate, travel and 

tourism, retail and communication services. 

לסיכום
בסיס מדהים למערכות . הסיב יגיע לכל מקום•

(ITS)תחבורה חכמות 

לעולם העתיד אפשר להתחיל נגיע ועד אשר •

.כבר היום בצעדים הראשונים

תודה•
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