ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ

در ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ) (4Gدر ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  2009ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ،اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ آن ﻣﯿﺰان ﺳﻮدی را ﮐﻪ در ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻗﺒﻞ
ﻧﺼﯿﺐﺷﺎن ﺷﺪهﺑﻮد ،ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﻨﮕﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺴﻞ
ﭼﻬﺎرم )ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  LTEاﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﺷﺪ( ،درآﻣﺪﻫﺎ رﺷﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﺐ ﮐﻢ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .در ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﻮاﺣﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ  4Gدرآﻣﺪﻫﺎ دﭼﺎر اﻓﺖ ﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  5Gﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ در ﺣﺎل ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺖ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه اﺳﺖ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ  ،5Gﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ارﺳﺎل
اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را
ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ  5Gاﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ) (IoTاﺷﺎره
ﮐﺮد ﮐﻪ در آن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ .اﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺪﯾﺪ از درآﻣﺪ ﺑﺮای اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ
ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻮازات اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪ  4Gﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﺷﺪ .در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ) (CaPEXﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ،
اﻓﺰاﯾﺶ  60درﺻﺪی را از ﺳﺎل  2020ﺗﺎ  2025ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ )(TCO
ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺟﺪی را در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و
ﺳﻮددﻫﯽ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در آﯾﻨﺪه ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ
رﺳﺎﻧﺪن ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ واﮐﺎوی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آن درک ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎورهای ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﮏﮐﯿﻨﺰی اﻧﺪ ﮐﺎﻣﭙﻨﯽ« ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﻧﺤﻮه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺷﺒﮑﻪ  5Gﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻧﻮاع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺤﺘﻤﻞ را ﺷﺮح ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ  5Gﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺷﺒﮑﻪ  5Gﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ درﻋﯿﻦﺣﺎل ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺴﺘﺮ
ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ :ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﺪﭘﻬﻦ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ.
ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪاﻗﻞ  10ﺑﺮاﺑﺮی در ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ از ﺟﻤﻠﻪ

ﮔﺬردﻫﯽ ،ﺗﺎﺧﯿﺮ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺟﺮاﺣﯽ از راه دور ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺘﻬﺎﺑﻪاﻧﺘﻬﺎ در
ﺣﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﯿﺎز دارد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ،ﺷﺒﮑﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ رادﯾﻮﯾﯽ ) ،(RANاﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﮏﻫﺎل و ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ .اﺟﺰای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
ﺷﮑﻞ ) (1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﻼﺻﻪ آن ﻧﯿﺰ در ﺟﺪول ) (1آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -1ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺟﺪﯾﺪ زﯾﺮ  800ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ
ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻻی  3ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ )ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی(
ﻃﯿﻒ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﯾﺎ دارای ﻣﺠﻮز ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
 -2ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺷﺒﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﺘﺮاﮐﻢﺳﺎزی اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺎﮐﺮو
ﻣﺘﺮاﮐﻢﺳﺎزی اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ
 -3اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﮏﻫﺎل  80ﺗﺎ  100درﺻﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮏﻫﺎل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮریﺑﻪﺳﺎﯾﺖ از ﺟﻤﻠﻪ FTT-A
 -4ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ) SaaX)، NFVو SON

ﺟﺪاﺳﺎزی ﻻﯾﻪ داده از ﻻﯾﻪ ﮐﻨﺘﺮل
اﺳﻼﯾﺴﯿﻨﮓ ﺷﺒﮑﻪ
ﺟﺪول 1
ﺑﺴﯿﺎری از اﺟﺰای ﺷﺒﮑﻪ  5Gﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪ  4Gﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﯾﮏ
ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ  4Gﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ) 2Gو
 (3Gاﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در  5Gرا ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .در واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺒﮑﻪ  ،5Gﻫﻤﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﻌﻠﯽ را ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،آﻧﮕﺎه ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺎﮐﺮو و ﮐﻮﭼﮏ
)ﻓﻤﺘﻮﺳﻞ( ﺟﺪﯾﺪ ﺿﺮوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،در ﺑﺎزه ﺳﺎلﻫﺎی  2020ﺗﺎ  2025اﯾﻦ اﻣﺮ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .ﺷﮑﻞ )(2
زﻣﺎن ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .زﻣﺎن ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در آن ﺳﺎل
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی آن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ) .ﺑﺎ ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ(.

ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ  5Gﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی ﺷﺒﮑﻪ  5Gدارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک
ﻗﺎﺑﻞﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻟﮕﻮ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ در ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦﮐﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮاج ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ از آن ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ  4Gاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی  3.5ﺗﺎ 80ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﺮای  5Gدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی  26و  28ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﺮاج در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ )ر.ک .ﻣﻘﺎﻟﻪ
ورود اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﯿﺪان در ﺷﻤﺎره  208ﻣﺠﻠﻪ(.
اﻟﮕﻮی دﯾﮕﺮِ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در  5Gﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺳﻠﻮلﮐﻮﭼﮏ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺘﺮاﮐﻢﺳﺎزی اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺎﮐﺮو
در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﮐﻢﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺗﺮاﮐﻢ زﯾﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﺎﻻ )ﮐﻪ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ( اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﮐﺎراﯾﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻓﻨﺎوری ﺳﻠﻮلﮐﻮﭼﮏ روﻧﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ) (3ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﭘﺘﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل  2017و ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﺎل  2025ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .رﺷﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺿﺮورت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی ﻓﻨﺎوری ﺳﻠﻮلﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ.
اﻟﮕﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﮏﻫﺎل )ارﺗﺒﺎط اﯾﺴﺘﮕﺎهﭘﺎﯾﻪ و ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ( ﻣﺮﺑﻮط
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻓﻨﺎوری ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻻزم را ﺑﺮای ﻓﻨﺎوری  5Gاﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ  IPﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد) .ﺷﮑﻞ (3

اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ دو راه ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ  5Gﭘﯿﺶرو دارﻧﺪ :ﯾﮏ راه ﺗﻘﺪم
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  5Gاﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ راه
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی  5Gو در ﻋﻮض ارﺗﻘﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ

ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در واﻗﻊ ،دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮔﻤﺎن
ﮐﻨﯿﻢ اﻓﺰاﯾﺶ  20ﺗﺎ  50درﺻﺪی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در آﯾﻨﺪه ﺣﺬف ﺷﻮد.
در ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ روی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎمﺷﺪه )ﮐﻪ در آن ﻫﺮ ﺳﻪ اﭘﺮاﺗﻮر اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر روﯾﮑﺮد ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ را
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ( ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ) (TCOﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ رادﯾﻮﯾﯽ ) (RANاﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی در
ﺑﺎزه  2020ﺗﺎ  2025داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) .ﺷﮑﻞ  (4ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺳﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺠﻢ اﻧﺘﻘﺎل داده در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ  25درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ TCO ،ﺣﺪود 60درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
)ﺷﮑﻞ (4

در ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ،ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﻘﺎی
ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻌﻠﯽ ،اﻓﺰودن اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺎﮐﺮوی ﺟﺪﯾﺪ ،اﯾﺠﺎد ﻻﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪ  5Gو اﻓﺰودن اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ )ﻓﻤﺘﻮﺳﻞ(
اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﻏﻠﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دو ﻣﻮرد اول اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ دو ﻣﻮرد ﺑﻌﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰرگﺗﺮی را
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﺷﮑﻞ ) (5ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺑﺮای ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  2020ﺗﺎ  2025ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
آن ،ﯾﮏﺳﻮم ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ.

در آﺧﺮ
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ »ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﮏﮐﯿﻨﺰی اﻧﺪ ﮐﺎﻣﭙﻨﯽ« اراﺋﻪ ﺷﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
را در ﺣﻮزه ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎ ﺣﺪی روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ،5Gﺑﻪﻣﻮازات اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ درآﻣﺪ ﺑﺮای اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ،ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺸﺨﺺ
را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ارﺗﻘﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻌﻠﯽ
اﻫﻤﯿﺖ دارد.
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