ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟

زﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺬﺷﺖ و اﮐﻨﻮن ﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﺒﺮی در ﻣﻮرد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﻮق ﺳﺮﯾﻊ  4Gﺷﻨﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﺻﻨﻌﺖ
ﻓﻨﺎوری ﻗﺼﺪ دارد اﯾﺪه اﺳﺘﻔﺎده از  5Gرا ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ .اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ،5Gﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﻓﻮق ﺳﺮﯾﻌﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻫﺮ ارﺗﺒﺎط اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﯽﺳﯿﻤﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
داد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ  5Gﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد ﻫﻨﻮز وﺿﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  GSMAﺿﺮب اﻟﻌﺠﻠﯽ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gﺗﺎ ﺳﺎل  2020ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ « ﺷﻤﺎره  177ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه
وﯾﮋه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد  4Gﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮﻋﺘﯽ را ﻣﻌﺎدل  15ﻣﮕﺎﺑﻴﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اراﺋﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﭘﺮاﺗﻮر ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،آفﮐﺎم ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  5Gﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﯿﻦ  10ﺗﺎ
 50ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻓﻨﺎوری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ارﯾﮑﺴﻮن از ﺳﺎل  2013در روﯾﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺮدن
 5Gﺑﻮده و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Network 2020را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺴﺘﺮ
ﺷﺒﮑﻪ  5Gﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﺣﺘﯿﺎج دارد )ﺷﮑﻞ .(1

شکل  :1اریکسون نشان میدهد چگونه با پیوند شبکه  5Gشهرها ،افراد ،صنایع و خدمات اورژانس به یکدیگر متصل
خواهند خورد.

ارﯾﮏ ﮐﺮوز ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺪه و ﻣﺪﯾﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  Networked Societyارﯾﮑﺴﻮن ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ  4Gرا
ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ 5G ،ﺑﻪ وﺳﻌﺖ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد« .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ
ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻓﻮق ﺳﺮﯾﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﯾﻢ ،ﭼﺮا ﺑﻪ  5Gﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ؟ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ارﯾﮏﮐﺮوز در
ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ آﯾﻨﺪه آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

 5Gدر ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻮﮔﻞ و اﭘﻞ در ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در ﭘﺸﺖ
ﺻﺤﻨﻪ ،ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺮوز 5G ،روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﺮده و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ رخ دﻫﺪ ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﯽﺳﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد در ﺑﺰرﮔﺮاه ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در
داﺧﻞ ﺧﻮدرو ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﯾﯽ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﺮده و
ﺳﭙﺲ اﻃﻼﻋﺎت را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ  5Gﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داده اﺑﺮی ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ .(2

شکل :2انجام آزمايش فناوری خودروهای خودران توسط ولوو و اریکسون.

 5Gارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪﺗﺮی را ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
 5Gﻋﻼوه ﺑﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺶﺗﺮی را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺗﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی اﺗﻮﺑﻮس ،ﺑﻪ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮی در آن ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﯾﮏ دﮐﻤﻪ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻃﻼع دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﻼن ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ
ﻋﺪهای ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮس را ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ در ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺪون ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﻮﻗﻒ
ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﮔﺰارش ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ
ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮی ،آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮی را ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺧﺎص ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻓﺮض
ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ داﺧﻞ ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺧﻮدران ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺮﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؛ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﮐﺮوز 5G
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺳﺮﯾﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدروی ﺷﻤﺎ ﺧﻠﻮتﺗﺮﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺒﻮدن وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ راه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻮدروی
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺳﻔﺮ ،ﺑﻠﯿﻂ ﻗﻄﺎر رزرو ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺳﻔﺮ ﯾﮏ
ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ اﺟﺎره ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺧﻮدروی ﺧﻮدران ﺷﻤﺎ در ﭘﺎﯾﺎن روز و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
آﻣﺎده رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﮔﺮ اوﺿﺎع ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن آﻣﺪه و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ«
)ﺷﮑﻞ.(3

شکل :3چشم انداز اریکسون از نحوه اتصال ایستگاههای اتوبوس به یکدیگر.

 5Gﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻮش ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﯾﮏ
اﺗﺎق ﺑﻪ اﺗﺎق دﯾﮕﺮی ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺮای اداﻣﻪ
ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﯾﺎ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮزﯾﮏ در ﻣﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﮕﺮ را روﺷﻦ
ﮐﻨﯿﺪ.
در آﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺮوز ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ  5Gاﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم
ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﺎقﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮزﯾﮏ ﻣﺜﻞ اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﭘﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﺗﺼﺎل ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻟﻮازم ﭼﻪ
ﻣﯿﺰان ﺑﺮق ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ از ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﻨﻞﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺎزاد اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮقرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ
)ﺷﮑﻞ.(4

شکل 5G :4این امکان را برای لوازم خانگی فراهم میکند تا دائم با یکدیگر در ارتباط باشند و اطلاعات مفیدی
درباره برق مصرفی هر یک از این دستگاهها در اختیار شما قرار میدهد ،همچنین نقصهای شناسایی شده نیز به شما
اطلاع داده میشود.

 5Gﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ را ﻣﺘﺤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ﭘﺮازدﺣﺎم و ﻣﻤﻠﻮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎلدﻫﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭼﻘﺪر ﺳﺨﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .در آﯾﻨﺪه ،ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻠﻔﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ اورژاﻧﺴﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﮐﺮوز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ»:ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ  5Gﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ را اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده و ﭘﻠﯿﺲ و
ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ را در ﺻﺪر ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ،
ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی روی ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﺒﮑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﻫﺪفﻫﺎی اﺿﻄﺮاری
ﺧﻮد از ﺷﺒﮑﻪ  4G-LTEاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری  5Gﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ،ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮی را در
اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ« .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ آﺗﺶﻧﺸﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ﺑﺤﺮان زده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻼهﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ روی آﻧﻬﺎ دورﺑﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ دورﺑﻴﻦﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪﻃﻮر زﻧﺪه ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ارﺳﺎل ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت
راﺣﺖﺗﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ .(5

شکل 5G :5به دوربينهای نصب شده روی کلاه ایمنی آتشنشانها این توانایی را میدهد تا به طور زنده از صحنه حادثه
برای مرکز کنترل عملیات ،ویدیو ارسال کنند.

 5Gدﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪی اﺑﺪاع ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ دﻓﺎﺗﺮ اداری ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد آﺳﻤﺎنﺧﺮاشﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﺳﮑﻨﺮﻫﺎی ﻋﻨﺒﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ارﯾﮑﺴﻮن اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در اﯾﻦ ﻣﻮرد دارد .ﮐﺮوز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دﻓﺘﺮﻫﺎی ﮐﺎر آﯾﻨﺪه ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﮐﺎرتﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮد وارد راﻫﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی اﻓﺮاد را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻓﺘﺮﻫﺎی ﮐﺎر
اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ دادهﻫﺎ را ﺑﻼدرﻧﮓ از داﺧﻞ دﯾﻮارﻫﺎ ﻋﺒﻮر دﻫﻨﺪ؛ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻔﻮذﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد« )ﺷﮑﻞ (6

شکل :6دادهها به صورت آنی از بین دیوار دفترهای کار منتشر شده و ساختمانهای هوشمند حملههای احتمالی هکرها را
تشخیص میدهند.

==============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

رﮐﻮرد ﺳﺮﻋﺖ روی  4Gﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ؛ ﺻﺪای ﭘﺎی  5Gﻣﯽآﯾﺪ!

ﻓﻨﺎوری  5Gاﯾﻨﺘﻞ ،اﻧﺴﺎن ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء

روﯾﺎﭘﺮدازی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ :اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  5Gﺑﺎ دِرونﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽﻫﺎ  5Gرا ﺳﺎل  2020ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ اﺳﺖ :ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮد  5Gﺑﻪ ﻣﺮز  3.6ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ رﺳﯿﺪ

در ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ آﯾﻨﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ )ﺑﺨﺶ اول(

وﻗﺘﯽ از  5Gﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯿﻢ ،دﻗﯿﻘﺎ ً از ﭼﻪ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯿﻢ؟

 5ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gﺑﺪاﻧﯿﻢ

ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪای ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد!
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