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 2020آذار/مارس   16االثنين 

nbn طلب المنزلي على استهالك البياناتزيادة في التستجيب لل 

 وتعرض نصائح للحصول على أداء أفضل لإلنترنت في المنزل 

لعمل والدراسة  ادث مع اختيار المزيد من األشخاص ل في أنماط استخدام اإلنترنت في أستراليا والذي سيحللتحو  حاليًا  NBN Coتستجيب شركة 

كون ت خالل هذه الفترة، س(. وCOVID-19فيروس الكورونا ) لتأثير مع استجابة البالد وذلك  المزيد من المحتوى في المنزل  وتنزيل ق والتسو  

 على اتصال مع العائلة واألصدقاء.  الناسلبقاء أيًضا قناة أساسية  ةالرقمي   الوصلة 

بدراسة أنماط استهالك البيانات في البلدان األخرى التي تأثرت بشكل كبير بالوباء في   NBN Coيق علماء البيانات ومهندسي الشبكات في فر يقوم

ي  ذالعلى البيانات  المنزلي  للمساعدة في تلبية الطلب هاوتعزيزلشبكة لتخطيط الب فرق الهندسة في الشركة  ، تقومفي نفس الوقتواألسابيع األخيرة. 

 ، في أوقات مختلفة من النهار والليل. ما يحدث خارج أستراليا  على أساس  ،رتفعي من المحتمل أن 

لتجار التجزئة الستيعاب  المخص صة  البيانات سعةوسوف تزيد تدريجيًا من التي لديها، بخطط الطوارئ  بصورة حسنةمتقدمة  NBN Co ويُذكر أن

بالطريقة العادية، وستعمل شركة   )السعة(  CVC ـ تجار التجزئة تقديم طلباتهم اآلجلة لوهي تطلب من انات. على البي  المنزليالنمو المتوقع في الطلب 

NBN Co  .على زيادة السعة حسب الحاجة لتلبية الطلب 

أيًضا بشكل روتيني أليام  NBN Coتخطط كما . زبائننامن  ساعات الذروة الليلية متطلبات  تفوق تم تصميم شبكة النطاق العريض الوطنية بأبعاد 

  شبكة عمل مع زمالئنا األوروبيين لفهم اآلثار المحتملة ألحداث العزل على سعة نقوم بالو ،بشكل استثنائي سترتفع فيها حركة المرور عبر الشبكة

 النطاق العريض. 

في   5الشبكة بأكثر من   عبر  مرورالارتفعت حركة  ،في المنزل مزيًدا من الوقت مع قضاء العديد من األستراليين و،  مارسآذار/ 14في يوم السبت 

  استخدامبلغ وي ن لتلبية زيادة الطلب المحتملة. مراقبة الشبكة وتعزيزها في أسرع وقت ممك NBN Coالمائة يوم السبت السابق. ستواصل شركة 

nbn الشبكة   عبر مرور ال، تكون حركة مساءً  5إلى  9 لساعةا ت العمل القياسية منخالل ساعا   فإنه مساًء، وبالمقارنة 9 الساعة عادةً حوالي  ته ذرو

 ة. الذروة المسائي   الحركة في  حوالي نصفعادةً 

رةة لتقليل االنقطاعات الصيانة غير الضروري   أشغال من تخطط الشركة أيًضا للحد  و ر  للحفاظ على توف  وذلك والمخطط لها في األسابيع المقبلة   المقر 

 . بأكبر قدر ممكنالشبكة 

 : nbn وقال ستيفن رو، كبير المسؤولين التنفيذيين في 

ف خالل األسابيع المقبلة.  يتكش  سما مأكثر أهمية مما هو عليه اآلن ويوًما ة ألستراليا، ولم يكن دور الشبكة ة الحيوي  من البنية التحتي   ا جزءً  nbn تُعتبر”

ة للعمل والدراسة والترفيه  المحمول القناة األساسي  شبكات ت النطاق العريض ووغيرها من شبكا nbnبالنسبة للعديد من األستراليين، ستصبح شبكة و

 وطلب الطعام والحفاظ على االتصال بالعالم الخارجي. 

أوقات غير   إنهاخالل هذه األزمة.  وقادرين على اإلنتاجسوف نعمل سويًا إلبقاء األستراليين على اتصال   قطاع االتصاالت الالسلكي ة، في ولكوننا ”

فإننا  إضافية،  CVCفيما يتعلق بالطلبات المتوقعة لسعة و أن يستمر.  وهي زيادة يُتوق ع،  nbnردة في الطلب على ونحن نشهد بالفعل زيادة مط   ، مسبوقة

 “.لعب دورناأن ن  أن علينا جميعًاإليجاد أفضل حل. من الواضح  القطاعسنعمل مع 

بأقصى قدر   nbnلضمان قيامنا بكل ما هو ممكن لتحسين  هنالدينا الدعم الكامل من أصحاب المصلحة الحكوميين نعمل بنشاط مع تجار التجزئة و إننا"

 .المنزليلدعم الزيادة المتوقعة في االستخدام  

ة العظمى من  فإن الغالبي    ولذلك، يض الوطنية في جميع أنحاء البالدشبكة النطاق العر نشر من  % 90أكثر من  تنفيذتم  ومن حسن الطالع أنه ”

إذا تعي ن عليهم أو إذا  تخدمهم س وهي شبكة ،  تتمت ع بالسرعة والموثوقي ة واألمناألستراليين لديهم بالفعل إمكانية الوصول إلى شبكة عريضة النطاق 

“ن الوقت في المنزل.المزيد مقضاء   أرادوا
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 : nbn وقال براد ويتكومب، مسؤول الزبائن المنزليين الرئيسي في

نحن على استعداد إلضافة سعة إضافية  و وقد بنينا قوة ومرونة كبيرتين في شبكتنا.  الصعب، في هذا الوقت  الزبائنبدعم  التزاًما تاًماملتزمون  إننا”

 أفضل تجربة ممكنة للعمالء.  لتقديم حسب اللزوم

.  ممتازةوعلى هذا النحو تتمتع بسرعات تنزيل  ،تُستخدم معظم خطط اإلنترنت المنزلي بشكل أساسي للتنزيل )تصفح الويب، األفالم، الموسيقى(”

  اإلنترنت ، لذا تحدث مع بائعSkypeلتحميل ملفات كبيرة أو االنضمام إلى مكالمات  حاجتكتزداد  ولكن عندما يتعلق األمر بالعمل من المنزل، فقد 

 “سرعات التحميل التي تحتاجها للعمل من المنزل.ب  تتحل ى التجزئة للتأكد من أن خطتك ب 

 ، هناك بعض األشياء المهمة التي يجب مراعاتها: nbnعلى أفضل تجربة في المنزل من شبكة  الزبائنلضمان حصول 

 نصائح عمليّة رئيسيّة:

 المناسبة احصل على السرعة 

لديك  نترنت اإلخطة  ألنبطيئًا فقد يكون ذلك  لديك. إذا كان اإلنترنت متساوية التجزئة  يخطط اإلنترنت التي تشتريها من بائع  ليست كل (1

لكي   حاليًا  وكيف تستخدم اإلنترنت بوصلها التجزئة وتحدث معه حول عدد األجهزة التي قمت ب اإلنترنت . اتصل ببائع االبتدائيمستوى بال

 ما إذا كان لديك خطة التجزئة المناسبة لدعم احتياجاتك. تعرف

 احصل على الخطة المناسبة 

وعلى هذا النحو فهي تتمتع  ،الموسيقى( ،األفالم ،للتنزيل )تصفح الويب بصورة أساسي ةيتم استخدام معظم خطط اإلنترنت المنزلية  (2

  تكون لديك حاجة أكبر ، فقد ما يتعلق األمر بالعمل من المنزللتحميل. عندلبالنسبة  بنفس القدر  ، ولكنها ليست قوية ممتازةبسرعات تنزيل 

سرعات التحميل    خطتكلدى  ، لذا تحدث مع بائع التجزئة عبر اإلنترنت للتأكد من أن Skypeلتحميل الملفات واالنضمام إلى مكالمات 

 التي تحتاجها للعمل من المنزل. 

 احصل على أفضل أداء 

إذا كان موجوًدا في خزانة أو تحت  أما قرب المكان الذي تعمل فيه.   ، واألفضل أن يكونالمنزلب في موقع مركزي   دائًما المودم  ضع (3

 السرعة.  انخفاض إلى سيؤدي ذلك  فإنأو في الطرف اآلخر من منزلك،  منضدة

بشأن عمر جهاز التوجيه أو المودم أو  كان هناك ما يقلقك سرعات. إذا أفضل  أفضل أداء و )راوتر( بعض أجهزة التوجيه  يوف ر قد ال  (4

 . لتحسينهما خيارات الممكنةالالتجزئة حول ب  اإلنترنت ، اطلب نصيحة من بائعماجودته

( التي تستخدمها للوصول إلى إنترانت الشركة  VPNراضية الخاصة )إعدادات الشبكة االفت  السبب  كوني ، فقد لديكاإلنترنت  تعط ل إذا  (5

قد تحتاج إلى استشارة  ، تعمل. إذا كانت تعملخرى األ اإللكترونيةمواقع الأو  Google لمعرفة ما إذا كان افحص األمر. وملفاتها

ي للحصول على نصا المؤسسة التي تعمل بهاتكنولوجيا المعلومات في لشؤون مساعدة المكتب    الشبكة عن بعد خلل ئح لتحر 

 وإصالحه. 

 

 nbnco.com.au في الموقع للزبائنتحديثات منتظمة حول أداء الشبكة ونصائح  NBN Coستقدم شركة 

 

 ™ بلغتك، يرجى زيارة:  nbn عنلمعرفة المزيد من المعلومات 

support-https://www.nbnco.com.au/utility/multilingual 

 

إلى مركز   تحويل مكالمتكوطلب    450 131على TIS Nationalرجى االتصال بـ ، يُ الشفهي ةإذا كنت بحاجة إلى خدمة الترجمة 

 . 626 687 1800رقم ال™ على  nbn تاتصاال

 انتهى
 

 استفسارات وسائل اإلعالم متعددة الثقافات: 
Jie Cao 

  1313 8585 02 رقم الهاتف:  
 jie@culper.com.auالبريد اإللكتروني:  

  :™nbnالرقم المباشر لوسائل اإلعالم في  
02 9927 4200 
  media@nbnco.com.auالبريد اإللكتروني:  
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