ﭼﻪ ﮐﺸﻮری رﻫﺒﺮی ﺑﺎزار  5Gرا ﻋﻬﺪهدار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟

ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ،ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری
را در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد .رﻗﺎﺑﺖ از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺷﺮوعﺷﺪه و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﯿﻦ ،اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی و ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت راه دور آﺳﺘﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ زدهاﻧﺪ و
درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﺴﺖ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺴﺘﻨﺪ 5G .در دﻫﻪ آﯾﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎد دﻧﯿﺎ را ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﭼﯿﻦ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی  5Gرا ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﺪ
ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ را ﮐﻪ ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨﺪه دﻧﯿﺎی ﻣﺎ در دﻫﻪ آﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ردﭘﺎی ﺷﺒﮑﻪ  5Gدر ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮزهﻫﺎ ،از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ و روﺑﺎتﻫﺎی ﺧﻮدران و
ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮق ،ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ از راﻧﻨﺪه و ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ دﯾﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن واﻗﻒ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﻓﻨﺎوری  5Gرا ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﻮن
ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻤﺎم ﻃﺮحﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ  Made in China 2025و ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮح ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺳﺎل  2020ﻓﻨﺎوریﻫﺎی  5Gرا ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﭼﯿﻨﯽ در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  5Gﭘﯿﺶرو ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻗﺪمﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪای ﮐﻪ از دﯾﺪ
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﭘﮑﻦ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی  5Gروش ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﮕﺎم در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻓﻨﺎوری  5Gﻣﺎﻧﻨﺪ 3rd Generation
 Partnership Projectو اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت راه دور ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ .اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎﯾﯽﮐﻪ ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﯿﺎت
آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺪود ﺷﻮد ،اﻏﻠﺐ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت راه دور ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺶازاﯾﻦ،
ﭼﯿﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﺎزار ﻧﺒﻮد ،ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺧﻮدش را ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﻓﻨﺎوری 3G
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻤﯽ ﻧﺼﯿﺒﺶ ﺷﺪ .آنﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ  3Gﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی آنﻫﺎ ﺣﺘﯽ در ﺧﻮد ﭼﯿﻦ ﻫﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻓﻨﺎوری  3Gﺑﺎ
ﺷﺶ ﺳﺎل ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎری در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،وارد ﭼﯿﻦ ﺷﺪ .اﻣﺎ ،آنﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎلﺗﺮی
را در ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  4Gاﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوری ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن
ﻏﺮﺑﯽﺷﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﭼﯿﻦ از ﮔﺬﺷﺘﻪ درس ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  5Gﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﻫﺪاف
ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢﺗﺮی را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ﭼﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روی ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞاﻃﻤﯿﻨﺎن و ﮐﻢ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺪﯾﺎ روی ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ
دارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ،ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﯿﻒ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  24ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه و
ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ) MIMOﺳﺮﻧﺎم  (Massive Multiple In Multiple Outﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺻﺪﻫﺎ آﻧﺘﻦ و درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آﻧﺘﻦﻫﺎی دو و ﭼﻬﺎرﺗﺎﯾﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻢاﮐﻨﻮن ،ﭼﯿﻦ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻮاوی و  ZTEﭘﯿﺸﮕﺎم
ﺣﻮزه آﻧﺘﻦ و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﻗﺒﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ آنﻫﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻧﻮﮐﯿﺎ از
ﻓﻨﻼﻧﺪ و ارﯾﮑﺴﻮن از ﺳﻮﺋﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از درک و ﻓﻬﻢ ﻓﻨﺎوری  5Gو ﺗﺴﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺋﺪی ﮐﻤﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،ﻫﻮاوی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ،در ﺳﺎل  2016ﺑﺎ ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ارﯾﮑﺴﻮن ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و  30درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﺎزار را از آن
ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.
شکل  .1موارد استفاده
 5Gدر آینده
شبکه  5Gخدمات زیادی
را در بین طیف وسیعی
از فناوریهای مخرب
فراهم میکند.
بهینهسازی کارایی LTE
نیاز ضروری آینده
برای استفاده از
بسیاری از این
کاربردهای نوظهور
است.

اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﻮدن ﻫﻮاوی در ﺗﺴﺖﻫﺎی  5Gو ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آنﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭘﯿﺶرو در ﺷﺒﮑﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ رادﯾﻮ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﺎل ،2012
ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﻏﺮﺑﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮاوی و  ZTEدر ﺧﺎک ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮد
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺑﺮاز ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮاوی و  ZTEدر
اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺋﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﻫﻤﮑﺎری اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻓﻨﺎوری  5Gدر ﮐﺎﻧﺎدا ،ژاﭘﻦ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﭘﯽ ﺑﺴﺘﻦ درﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ روی ﻓﻨﺎوری
ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه در ﻧﻈﺮ دارد ﺷﺒﮑﻪ  5Gآﻣﺮﯾﮑﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻠﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ
ﭼﯿﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻋﻤﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ  5Gﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺎﻗﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺑﺰرگ داﺧﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺷﺒﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ رادﯾﻮﯾﯽ  5Gاﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﺗﻼش آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﻔﻆ و
ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ  5Gدر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺧﺎرج از ﺧﺎک اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﮕﺎه دﻗﯿﻘﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوری دارﻧﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه
اﯾﻦﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﻤﻪﻫﺎدیﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه را ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ را ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮاﺣﯽ آنﻫﺎ ،ﻧﯿﻤﻪﻫﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ در ﭼﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﺮونﺳﭙﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری  5Gﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻏﻮلﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮ
اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺘﻞ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﮐﻪ ﻃﯽ
ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻗﯿﺐ ﻫﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﻪﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ رﻗﺒﺎی ﻓﻨﺎوری  5Gﺑﻪوﯾﮋه در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﯿﭗﻫﺎی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای واﯾﺮﻟﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Waveformsﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
آنﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺘﻨﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری واﯾﺮﻟﺲ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻫﻢ در ﺑﺎزار ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﭼﯿﭗﻫﺎی آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ درآﻣﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺼﯿﺒﺶ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ،ﺑﻪ ازای ﻫﺮ
اﺳﻤﺎرتﻓﻮن  5Gﮐﻪ از ﭘﺘﻨﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ 16.25 ،دﻻر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ،از زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺎ رﻗﺒﺎی
ﺧﻮد درﺑﺎره ﻣﺪل ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز وارد ﺟﻨﮓ و دﻋﻮا ﺷﺪ ،ﻫﯿﭻﮐﺴﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪارد درﺑﺎره آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ،ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺧﺒﺮ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ  19اﭘﺮاﺗﻮر ﺟﻬﺎﻧﯽ و  18ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺎﯾﻪ و اﺻﻠﯽ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮدم ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  X50 5Gﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺳﺮی از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی  5Gدر ﺳﺎل  2019داد .ﻫﺮﭼﻨﺪ
اﭘﻞ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﻫﻮاوی ﻫﯿﭻﮐﺪام در ﺑﯿﻦ  18ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ
اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﻤﻮع  45.3درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن را در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ.
شکل  .2کیفیتهای 5G
فناوری  5Gهمگام با بالا رفتن
کارایی  LTEمیتواند در چندین بخش
بهینه شود .کیفیتهای مختلف با توجه
به مصرفکننده نهایی یا نوع کاربرد
دارای درجات مختلفی از اهمیت خواهد
بود.

اﭘﻞ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم از ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل  2017درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮدمﻫﺎی ﮐﻮاﻟﮑﺎم در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
آیﻓﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯿﺰان ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﻠﯽ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﭘﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﺗﮏﺗﮏ اﺟﺰای ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه وﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺎ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا در ﭼﯿﻦ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺟﻠﻮی ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
آیﻓﻮن را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮕﯿﺮد .اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه دﯾﮕﺮ ،در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  2017ﮐﻮاﻟﮑﺎم را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ 1.2
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد.

شکل  .3پنج فروشنده
برتر تجهیزات
ارتباطات راه دور در
بخش تست شبکه 5G
هر پنج شرکت برتر در
زمینه فروش تجهیزات
ارتباطات راه دور در
دهها پروژههای
آزمایشی و همکاری با
شرکتهای مختلف برای
عرضه  5Gمشغول فعالیت
هستند.
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ اﭘﻞ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮدم ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
 5Gﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ دراﯾﻦﺑﯿﻦ آﻏﺎز ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﻨﺘﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ )ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ در
ﺧﺼﻮص ﻫﻤﮑﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ( ،ﭼﻮن از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻫﻮاوی در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری  5Gﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﭼﯿﻦ ﻫﻢ وارد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮدمﻫﺎی 5G
ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻨﺎوری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻮاﻟﮑﺎم را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
شکل  .4اپراتورها و تولیدکنندههای
تلکام
هر پنج تولیدکننده بزرگ تجهیزات
برای شبکههای تلکام با اپراتورها
در زمینه شبکههای  5Gهمکاری دارند.
در این شکل برخی از آنها را مشاهده
میکنید.
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ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی 5G

ﺑﺮودﮐﺎم در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ،ﮐﻮاﻟﮑﺎم را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  121ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺨﺮد ،اﻣﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮودﮐﺎم از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ از ﺳﻮی ﺑﺮودﮐﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻧﮕﺮاﻧﯽ در
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺷﺪ ،زﯾﺮا آنﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم در
ﺣﻮزه  5Gﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ رﻗﺒﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎزار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮاوی اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﮕﺎم اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﭘﯽ آن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﮕﺎم
ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮودﮐﺎم ﮐﻪ اﺻﺎﻟﺘﯽ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮری دارد و در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮ
اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶازاﯾﻦ ﻗﻮل داده ﺑﻮد ،دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در  5Gﺑﺎﻋﺚ
ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺷﻮد ،اﻣﺎ وﻋﺪهﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﻮردﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﺧﯿﺎل اﯾﻨﺘﻞ آﺳﻮده ﺷﺪ ،زﯾﺮا آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮودﮐﺎم ﺟﻠﻮی اﻧﻌﻘﺎد اﯾﻦ
ﻗﺮارداد و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
شکل .5
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ها را در اختیار دارند :شرکتهای چینی هواوی و  ،ZTEشرکت سوئدی اریکسون ،شرکت فنلاندی نوکیا
و شرکت سامسونگ از کره جنوبی.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﮔﺮوه ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از دوﻟﺖﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را دارﻧﺪ ﺗﺎ در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﻮزهای ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮدای اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﻢاﮐﻨﻮن ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮاوی
در ﺣﺎل اراﺋﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽﻫﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  5Gﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ در ﻧﺴﻞﻫﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ .درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاوی رﻗﯿﺐ ﺟﺪی ﻧﻮﮐﯿﺎ ،ارﯾﮑﺴﻮن و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در
ﺣﻮزه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ ،رﻗﯿﺐ ﮐﻮاﻟﮑﺎم و اﯾﻨﺘﻞ در ﺣﻮزه ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﯿﭗ و ﯾﮏ رﻗﯿﺐ ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺑﺮای اﭘﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در
ﺣﻮزه دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ و ﮔﺴﺘﺮه ﭼﺎﻟﺶ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ،ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
واﺷﻨﮕﺘﻦ از زاوﯾﻪ وﺳﯿﻊﺗﺮی ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری  5Gﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻮن آنﻫﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﭘﮑﻦ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت و ﻓﻨﺎوری در ﭘﯿﺶ دارﻧﺪ.

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
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:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
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