اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و اراﯾﻪدﻫﻨﺪهﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ:

ﺑﻪ  5Gﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﻓﻌﻼ  4Gﺳﻮدآور اﺳﺖ!

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  MWCﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺪود  100ﻫﺰار ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه دارد .در ﮐﻨﮕﺮه اﻣﺴﺎل ﮐﻪ اواﺧﺮ ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از داغﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ در ﻣﻮرد  5Gﺑﻮد .اﻣﺎ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  4Gداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ  CCS Insightﺗﻮﺳﻌﻪ  4Gﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺎدی در ﭘﯽ دارد.
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد اوﻟﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ  5Gدر ﺳﺎل  2020ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ و ﻗﺒﻞ از آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی روﺳﯿﻪ ،ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﺴﺖ ﺷﻮد .ﺑﻦوود) (Ben Woodﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ  CCS Insightﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮐﺜﺮ
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﺗﺠﺎرت  5Gﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  2020ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  4Gﮐﺎری ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ« .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ  LTEﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺒﺤﺚ
ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯿﺴﯿﻢ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﺎورد  5Gﻧﯿﺴﺖ!
 ۷ﮐﺎر ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ  5Gاﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  EEﯾﮑﯽ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮد از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺠﻤﯿﻊ در  LTEاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
روش ﻃﯿﻒﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﺎﻻ و ﻃﯿﻒﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮد ﺑﻪ 300
ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺌﻮری و 150ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﺣﺎﻟﺖ واﻗﻌﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ  4ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ راﯾﺞ اﺳﺖ.
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ژاﻧﻮﯾﻪ  2017ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮالﮐﺎم ،ارﯾﮑﺴﻮن ،ﻧﺖﮔﯿﺮ) (NetGearو ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ  Telstraﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد
درﻣﻮرد  LTEﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺳﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم
 Telsraاﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏ روﺗﺮ  Netgear Nighthawk M1و ﻣﻮدمﻫﺎی  Snapdragon X16 LTEﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻧﺮخ
داﻧﻠﻮد ﺑﻪ  930ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﻧﺮخ آﭘﻠﻮد ﺑﻪ  127ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ رﺳﯿﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﻮدمﻫﺎی  X16 gigabit LTEﺳﺎل آﯾﻨﺪه وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 Woodﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ LTE» :ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای آن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻦ اﺧﯿﺮا
از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهام و ﻟﺬت آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهام .اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ  LTEﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاﺷﺎن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  4Gﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﯾﮑﯽ از داغﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ در ﺳﺎل  2017ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ارﺗﻘﺎء ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد«.

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن  CCSﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء رﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی  MWCﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﮔﺎرﻧﺮ ) (Martin Garnerﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ  CCSﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻫﻨﻮز واﺿﺢ ﻧﯿﺴﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﻮد و ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻮرد آن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،واﻗﻌﺎ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮاﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ در
ﺣﻮزهﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ،ﮐﺸﺎورزی ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی ،ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه ﺗﻘﺎرب ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺤﺮک ) (mobility management systemsو ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی اﺑﺮی ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ«.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء  CCSﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﮑﯽ
از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺳﺎل  2017ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻨﺒﻊ:
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ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/are-network/7202 :

