ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

 5ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gﺑﺪاﻧﯿﻢ

ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
ﺟﺪﯾﺪی از اﺗﺼﺎﻻت ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل  ،2020ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﻣﺎ را اﻣﯿﺪوار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻮدرانﻫﺎ ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ و ﻧﻈﯿﺮ آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gﻣﯿﺴﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ« اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ ﭘﺮوﻧﺪه
وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺣﺎل ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  4Gروی ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای آﻏﺎز ﺳﺨﻦ
درﺑﺎره ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ،5Gﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﺟﻬﺶ از  2Gﺑﻪ  3Gروی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gﺑﺪاﻧﯿﺪ،
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

 5Gﺳﺮﻋﺖ دﯾﻮاﻧﻪﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد!
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ را در ﻣﺪت دو ﺛﺎﻧﯿﻪ روی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﯾﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽرود در ﺳﺎل  2020ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﺷﻮﯾﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  2014ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ  5Gرا
اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ دادهﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﺮخ  7.5ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺮخ
اﻧﺘﻘﺎل در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gﺑﻪ  10ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺎ ﻧﺮخ داﻧﻠﻮد ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ  800ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﮐﯿﻔﯿﺖ
 4Kرا ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ؛ زﯾﺮا در ﺳﺎل  2020ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  8Kو در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺰده ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ  Full HDﭘﯿﮑﺴﻞ دارد و اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی را ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد )ﺣﺪاﻗﻞ در
ﺣﺪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ( .اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪﻗﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻧﻮری ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺎز ﻧﺨﻮاﯾﻢ داﺷﺖ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻧﺮخ  100ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎ  1ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮان
در ﺷﺒﮑﻪ  5Gﻧﺮخ  20ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل داده را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﭼﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ در دﺳﺘﺮس ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺼﻮر اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ درﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ  ITUﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ دوش دارد؛ زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻃﯿﻒ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﺒﮑﻪ  5Gاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﯿﺎر ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﺳﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
ﺣﯿﻦ ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮی از ﺟﻬﺎن دﭼﺎر ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪزودی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﺰرگ در
ﺟﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺮخ ارﺳﺎل در  5Gو ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن آن در ﺗﻤﺎم زﻣﺎنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ را ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ!
 5Gراﻫﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪﺗﺮ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻢزﻣﺎن ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ
دارﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻇﺮفﺷﻮﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﻂﮐﺶﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ،دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،ﺧﻮدرانﻫﺎ،
ﺟﺎدهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ درﺧﺖﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻃﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﺧﯿﺮا ً ﮔﺎرﺗﻨﺮ

در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮآورد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ  25ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ در ﺳﺎل  2020ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gو ﺗﺤﺖ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮخﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺒﮑﻪ  5Gﺑﺎ ﻫﻢ
ارﺗﺒﺎط ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﮔﻼﺳﮑﻮ در ﺣﺎل اﺟﺮای ﭘﺮوژهای ﺑﻪ ارزش  24ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ
را روی روﺷﻨﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﭼﺮاغﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺮآﻏﺎز ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺟﺮا ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻟﻄﻒ 5G
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ!
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ  5Gاﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از
ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﺑﺮآورد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺰار ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳﺎﯾﺮ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﻦ ﺻﺪ ﺗﺎ ﻫﺰار ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
اﯾﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ  5Gﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ
ﯾﮏ ﻣﺜﺎل وﺳﻮﺳﻪﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ از اﯾﻦﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ  5Gﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﻨﺪ ،ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﺖ .در
ﺟﻬﺎن آﯾﻨﺪه ،ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﯿﺎز ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮﺧﻮرد،
ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ آﻧﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راه دور ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﻓﻘﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻮآوریﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gاﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ در ﻇﺎﻫﺮ  5Gاﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ
ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶرﻓﺖ آن ﮐﻤﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 5Gﻧﺴﻞ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!
ﯾﮑﯽ از ﺟﺴﻮراﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ از  5Gاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ »ﺷﺒﮑﻪای ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﮑﻨﺪ« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﺎل ،2014
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺗﻮﺳﻂ ارﯾﮑﺴﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻓﻮقاﻟﻌﺎده زﯾﺎد در ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻮد از ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gدر ﺣﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ )ﭘﻨﺠﺎه
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از  (4Gو ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪﺷﺪت ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺷﺒﮑﻪ  5Gاﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺿﺮوری اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺗﺎ اواﺧﺮ اﻣﺴﺎل ﮐﻪ  ITUﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ زﻣﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﻞ
ﺑﻌﺪی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺷﻮﻧﺪ.

آﯾﺎ اروﭘﺎ ﭘﯿﺶﮔﺎم  5Gﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!؟
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرود ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  2020ﺷﺎﻫﺪ اﺟﺮای ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ،
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ  KTدرﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺮوع ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ  2018در ﭘﯿﻮﻧﮓﭼﺎﻧﮓ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺟﺮای ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری
را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .ﭼﺎﻧﮓﮔﺎیﻫﻮآﻧﮓ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﺳﯿﺎر  2015ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺟﺮای ﺗﺠﺎری ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،رﺟﯿﻮ ﺳﻮری ،ﻣﺪﯾﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﮐﯿﺎ ،ﺑﺎ ﺧﻄﺎب ﻗﺮار دادن ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن آن را ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﺰرگ
ﺑﺮای ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮐﺸﻮری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اروﭘﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻒ اﺟﺮای ﺗﺠﺎری آن ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .رﺟﯿﻮ ﺳﻮری در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﮔﻔﺖ» :ﮐﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﺷﻮد ﮐﻪ 5G
را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ژاﭘﻦ و ﺳﭙﺲ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ«.
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