ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ 5G

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

 5Gدر ﺣﺎل ﻇﻬﻮر اﺳﺖ و ﮔﺰارشﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﺑﺎزار اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺰرگ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ  5Gﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ
ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ؟
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ« اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ ﭘﺮوﻧﺪه
وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮔﺸﺖوﮔﺬار در ﻓﻨﺎوریﻫﺎی اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺮاﯾﯽ اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﺟﺪی و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ روی اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﺧﺒﺎر و ﺷﺎﯾﻌﻪﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ درﺑﺎره ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ آﯾﻨﺪه از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص روی اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮاج
ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪل ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ،ﻣﺪل اﻧﺘﺸﺎر ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
آﻧﺘﻦﻫﺎی اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ،ﺷﮑﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﮔﻮﺷﯽ و آﻧﺘﻦ روی ﺗﻘﻮﯾﺖ
اﻣﻮاج و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﻣﻮاج روی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و ...ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ در
اﻃﺮاف اﯾﻦ اﻣﻮاج و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ و
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﯿﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﻮاج ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﯿﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﺗﺎ ﺗﺠﺎری ﺷﺪن اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی
ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﯾﻢ .ﮔﺰارشﻫﺎی ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه
اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  115ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪای  15ﻣﺘﺮی روی ﻃﯿﻒ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ  70ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری ﻧﯿﺰ وارد ﺣﻮزه ﮐﺎر روی اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ .از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺨﺖاﻓﺰار اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی را ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ؛ ﯾﮏ ﮔﯿﺮﻧﺪه -ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه  64ﺑﯿﺘﯽ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  28ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را در ﻃﻮل ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ دو ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،آنﻫﺎ اﻣﯿﺪوار
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻬﻢ  2020ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﺷﻮد.

نوکیا میگوید» :توانسته است اطلاعات را با سرعت  115گیگابیت بر ثانیه در
فاصلهای  15متری روی طیف فرکانسی  70گیگاهرتز منتقل کند«.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻇﺎﻫﺮا ً ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ را روی ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪ ﮐﺎری اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی  FCCاﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﺗﺤﻘﯿﻖﮐﻨﻨﺪه روی اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﺑﻪﻧﺎم Alpental
 Technologiesرا ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮد .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻏﻮل ﺟﺴﺖوﺟﻮی دﻧﯿﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺮوع ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﮔﻮﮔﻞ از ﭘﯽ اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﺑﻞ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ روی اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﻓﺮﺿﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ؛ ﮔﻮﮔﻞ اﯾﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺑﺎﻧﺪﭘﻬﻦ ﺑﯽﺳﯿﻢ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ادﻏﺎم ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ روی اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی اراﺋﻪ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﭘﺲ از اراﺋﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﭘﺮوژه  Fiاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﺐ و ادﻏﺎم دو ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯽﺳﯿﻢ در ﺑﯿﺶ از 120
ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻗﻮت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ رؤﯾﺎﯾﯽ را در ﺳﺮ دارﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ دو ﻧﻮع
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮاﺳﺮی اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

 5Gو ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﻪﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ ،ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﻪ روش ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دارد؛ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن
ﻃﯿﻒ ﺑﯿﺶﺗﺮ ،ﺑﻬﺒﻮد در ﻃﯿﻒﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺑﻬﺮهوری ﺑﯿﺶﺗﺮ و اﺟﺮای زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﯿﻒﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را
ﺗﻮﺳﻌﻪ داد .درﺑﺎره ﺑﻬﺒﻮد ﻃﯿﻒﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺑﻬﺮهوری ﺑﯿﺶﺗﺮ وﻟﮑﺮ زﯾﮕﻠﺮ ،ﻣﻌﻤﺎر ارﺷﺪ ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﻮﮐﯿﺎ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮ ﻧﺴﻞ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻬﺒﻮدﺳﺎزی ﺳﻪﺑﺮاﺑﺮی را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺑﻬﺮهوری ﺑﯿﺶﺗﺮ دارد .ﯾﻌﻨﯽ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﯾﮏ ﻃﯿﻒ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ را ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﯾﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را  10 ،5ﯾﺎ  20ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد دﻫﯿﺪ ،وﻟﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ و
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی ﺟﻬﺸﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ
ﻧﺴﻞ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﺳﻪ راهﮐﺎر ﭘﯿﺶ
رو ،ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .راهاﻧﺪازی و ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ .راهاﻧﺪازی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ از اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺟﻤﻊوﺟﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺰرگ ﺑﺮای
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺎﮐﺮوﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

شرکتهای سازنده تجهیزات شبکه باید دست به کار شوند و شروع به ساخت کیتهای
شبکه مناسب استفاده از این امواج کنند و از سوی دیگر گوشیهای تلفن همراه
مناسب برای کار با این کیتهای شبکه ساخته شوند.

اﯾﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺟﺎﻟﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ روﺑﻪرو اﺳﺖ و
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ ﭘﺎی  5Gﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی
ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﮐﺮوﺳﻠﻮلﻫﺎ دارﻧﺪ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از آنﻫﺎ را در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻮﭼﮏ در ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﻪﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻨﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی دارﻧﺪ .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺒﮑﻪ )ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ( از ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت )ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت( ﻣﺠﺰا ﺷﻮد .اﯾﺪهای ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر ) (SDNﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.

گوگل اوایل امسال یکی از موفقترین شرکتهای فعال و تحقیقکننده روی امواج
میلیمتری بهنام  Alpental Technologiesرا تصاحب کرد .آزمایشهای غول
جستوجوی دنیا بعد از این خرید شروع شدهاند .ایده استفاده از شبکههای بسیار
متراکم جالب و قابل توجه است ،ولی با چالش مصرف انرژی نیز روبهرو است و یکی

دیگر از مشکلات پیش پای  5Gمحسوب میشود.

ﮐﺪدی از اﯾﻨﺘﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎت را از ﺧﻮد ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،دﺳﺖ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ را
روﺷﻦ ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﻤﺎسﻫﺎ از دﺳﺖ ﻧﺮوﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮش
ﮐﺮدن ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮات ،ﺑﻬﺒﻮدﺳﺎزی و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﺎ
ﺟﺪاﺳﺎزی ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ را ﻓﻌﺎل ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﯾﺪ ،ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ را
ﺧﺎﻣﻮش و ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ آن ﺷﻮﯾﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎص را ﺧﺎﻣﻮش ﯾﺎ
روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ را از ﮐﺎر ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ«.
ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻃﺮاﺣﯽ  Ultra-Leanﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻋﻤﺪه روی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهﻫﺎ
اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ روز ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ روی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ روﺷﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ
ﺑﺨﺶ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﺮای ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه و ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد .ﺷﺮﮐﺖ
ارﯾﮑﺴﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺷﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه اﻧﺘﻘﺎل
اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت
و ﺗﻤﺎسﻫﺎ )ﺣﺘﯽ در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯽﺛﺎﻧﯿﻪ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻣﻮش و اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮوﯾﺪ «.اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﮐﻢﺗﺮی دارﯾﺪ و ﺗﺪاﺧﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﻫﻢ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

MIMO
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺗﮑﻨﯿﮏ ) MIMOﺳﺮﻧﺎم  (Multiple Input Multiple Outputﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺰرگ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ  5Gوارد ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪﺟﺎی داﺷﺘﻦ ﯾﮏ آﻧﺘﻦ در ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﯾﮏ آﻧﺘﻦ
در ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ،از دهﻫﺎ ﯾﺎ ﺻﺪﻫﺎ آﻧﺘﻦ در ﮔﯿﺮﻧﺪه  -ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و در ﻃﯿﻒﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ و اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﺮای اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد MIMO .ﺑﺎ اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی و ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از آﮐﺎدﻣﯽ  NYUآﻣﺪه اﺳﺖ» :اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  MIMOو ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻘﺎط دﺳﺘﺮﺳﯽ
دو روﯾﮑﺮد اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ MIMO
آراﯾﻪای از آﻧﺘﻦﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎﮐﺮو ﻣﻮﺟﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻗﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻧﺮژی را ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻘﺎط دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﻋﻤﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهﻫﺎ و
ﮐﺎرﺑﺮان را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﮐﺎﻫﺶ ﮔﻢ ﺷﺪن ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺨﺶ ﺷﺪه در ﻓﻀﺎ در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﺳﺖ.

دکتر ون تونگ از هواوی» :اگر شما در حین رانندگی با خودرو به چرخش به چپ
نیاز داشته باشید و یک تأخیر  100میلیثانیهای در شبکه باشد ،خودرو دچار
مشکل خواهد شد«.

ﻫﺮ دو اﯾﻦ روﻧﺪﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺻﺪﻫﺎ آﻧﺘﻦ ﺑﻪﺻﻮرت آراﯾﻪای در ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺎ
ﻧﻘﺎط دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎرش ﺑﺎران ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ «.ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎوری  MIMOﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ آن
ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری  Beamformingاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﭘﺨﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺖﻫﺎ ،ﺳﯿﮕﻨﺎل را ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ
ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺪف ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎل را ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﯿﺮﻧﺪه ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﻢ؛ ﭼﻪ ﻓﻮاﯾﺪی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ زﯾﮕﻠﺮ از ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﯿﺰی ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ً ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﻣﺠﺘﻤﻊﺳﺎزی اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﻬﺒﻮد اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﺮﺗﻮاﻓﮑﻨﯽ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺗﺎﺑﺶ اﻧﺮژی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﭘﺮدازﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ را روی ﮔﯿﺮﻧﺪه  -ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻢزﻣﺎن

ﭼﻨﺪ اﻟﻤﺎن اﺳﺎﺳﯽ در ﻓﺎز اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ راهاﻧﺪازی و اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ آﻧﺘﻦ «.ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ،
ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺪاﺧﻞ و ﭘﺎرازﯾﺖ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  MIMOو  Beamformingﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﻄﺮح
ﺷﺪهای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی از آنﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪ
ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ روی ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی  4G/LTEﺧﻮد از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی راه ورود اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ را ﺑﻪ  5Gﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﺴﺘﺮدهای در
آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
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