ﺣﻤﺎﯾﺖ  LTEاز اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ از ﺗﺠﺴﻢ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه دﻧﯿﺎی
ﺑﺪون اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﮐﻨﻮن ﺗﺠﺎرت دﻧﯿﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﺑﺪاﻋﺎت در ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺪارک دﯾﺪهاﻧﺪ .از
ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  3GGPﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺮای ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﮐﻪ از ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ ،ﭘﻮﺷﺶ در ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺧﻠﯽ و
ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی زﯾﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶ رو ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ وﺟﻮد و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر در LTE
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
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اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﺒﺎح ...
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ اﻧﻘﻼب ﺑﻌﺪی در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮک ﮐﻠﯿﺪی در رﺷﺪ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ )ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ( ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺒﮑﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺗﺼﺎل اﺷﯿﺎی
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ،وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺷﯿﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ اراﺋﻪ
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺷﯿﺎ ،ﺑﺎزار ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ آن ﭼﻨﺪ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ  Machina Researchﮐﻪ در ﻣﺎهﻣﯽ  2015اراﺋﻪ ﺷﺪ ،ﺣﺪود
 30ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺎل  2025ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ 2G، 3G، 4G
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎژولﻫﺎی  LPWAﺳﻬﻢ  7ﻣﯿﻠﯿﺎردی دارﻧﺪ.
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ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آﯾﻨﺪه
ﺳﺎل  2037اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
شکل - 1
پیشبینی
درباره
آینده
اینترنت
اشیا

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ) LPWAﺳﺮﻧﺎم  (Low Power Wide Areaﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﺗﻮان،
ﻣﺼﺮف ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ و ﺗﺤﺮک ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﻨﺎوریﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ
ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﯾﮏ ﺳﻮ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ) LPWAﻣﺜﻞ  LoRaو  (SigFoxﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً در
ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ آزاد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  3GPPﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻣﺠﻮزدار ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﺤﺪوده ﮐﻮﺗﺎه و ﺛﺎﺑﺖ در اﮐﺜﺮ اﺗﺼﺎﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را دارﻧﺪ و در ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺳﺎل ۲۰۱۷
زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ :ﺣﻠﻘﻪ ﮔﻤﺸﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ

ﯾﮑﯽ از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺟﺬاب ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﺗﺼﺎﻻت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر رﺷﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ،ﻫﻨﻮز ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻤﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﯾﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ
اﻧﺴﺎن دادهﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ دو دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه و ﯾﮏ ﺳﺮور ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﮑﻞ

اﺳﺖ
ﺳﻠﻮﻟﯽ
اﻧﺠﺎم
ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻧﺸﺎن
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖرا
اﺷﯿﺎ
ﺗﻮﺳﻂ
اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻪ
از 2
ﻣﯽدﻫﺪ.شک
ل - 2
کاربردهای
اینترنت
اشیا در
شبکههای
سلولی

ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻌﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد
و اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﭘﺮدازش و ﻧﻮع اﺗﺼﺎل .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﮐﻮﺗﺎهﺑﻮرد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﮐﺴﺲﭘﻮﯾﻨﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺤﺪوده ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺴﺘﺮده دارﻧﺪ.
ﺑﻪﻋﻼوه اﺗﺼﺎل اﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺎزﮔﺎری ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ  3ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﭼﻨﺪ
ﻓﻨﺎوری ﺑﯽﺳﯿﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻫﻔﺖ روﻧﺪ اﺻﻠﯽ اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ
اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﺷﻐﻞ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت آﯾﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪای ﺷﻤﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ
 LTEدر ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺷﯿﺎ
 LTEاﮐﻨﻮن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﭘﻮﺷﺶ
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در دﻧﯿﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  2021ﺑﻪ  75درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ LTE .از ﻧﺴﺨﻪ  (release 8) 8اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  3GPPﺑﺎ ﻫﺪف
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم اراﺋﻪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ) LTE-A ،ﻧﺴﺨﻪ  11 ،10و  (12ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬردﻫﯽ در
ﺣﺪ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺨﻪ  13اﺳﺘﺎﻧﺪارد  3GPPﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻨﺎوری ﮐﻢﭘﻬﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
اﺳﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  LPWAﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺎز اﺷﯿﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺴﺨﻪ  13از  LTEدو ﻓﻨﺎوری ﺑﻪﻧﺎمﻫﺎی  eMTCو  NB-IoTﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻣﺼﺮف ﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ دو ﻓﻨﺎوری
ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ  LTE-Aدﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻃﯿﻒﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ (4

 eMTCﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم  LTE Cat-M1ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه  LPWAرا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺑﺮای ارﺳﺎلﻫﺎی ﺑﯽدرﻧﮓ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺻﻮت و روﻣﯿﻨﮓ در
ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ  4Gرا دارد .ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری  NB-IoTﯾﺎ  LTE Cat-NB1روی ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ
ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﻢ در ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ  4Gو ﻫﻢ در ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ 2G
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ NB-IoT .ﺗﻨﻬﺎ از  200ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل
ﭼﻨﺪ ده ﮐﯿﻠﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
 7ﭘﺮوژه ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎی ﺗﺤﺖ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ

شکل  - 3ناهمگونی شبکههای بیسیم

شکل  - 4مقیاسپذیری  LTEدر مقابل نیازهای مختلف

ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ  200ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰی در  NB-IoTﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :در ﺣﺎﻟﺖ  Guard-bandاز ﻓﻀﺎﻫﺎی
ﺧﺎﻟﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺪاﺧﻞ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ  In-bandاز ﻫﻤﺎن ﻃﯿﻒ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﮐﻪ در  LTEاﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﺣﺎﻟﺖ  Standaloneاز ﯾﮏ ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ (5
ﺗﺄﺛﯿﺮات  NB-IoTو eMTC
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻢﭘﻬﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ و ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز  5Gﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻬﺎر ﺣﻮزه ﮐﻠﯽ را در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺷﯿﺎ ﺑﻬﺒﻮد دادهاﻧﺪ :ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ،ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﺪرن ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺳﺎزی )ﻗﺴﻤﺖ اول(
 :V2Vاﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت در ﮐﺎرﺑﺮد و ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻫﺪف ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮای ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺎژول ﮐﻤﺘﺮ از  5دﻻر اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ  6ﺗﻔﺎوت ﺳﻪ ﻓﻨﺎوری از ﺧﺎﻧﻮاده  LTEرا ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ) .ﺷﮑﻞ (6
ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻢ در  Cat-M1و ﻫﻢ در  Cat-NB1ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  LTEﻋﺎدی ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در  Cat-M1ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل در
ﻫﺮ دو ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ  1ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و در  Cat-NB1اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ده ﮐﯿﻠﻮ ﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﺶ
در ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﭘﺮدازش ﮐﻤﺘﺮی دارد و ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ در ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

از ﺳﻮی داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺴﺖ و ﻣﺨﺎﺑﺮات
راهاﻧﺪازی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ 5G ،و  SDNدر اﯾﺮان

شکل  - 5حالتهای مختلف NB-IoT

ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪی ﮐﻪ در  LTEﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ .در  Cat-M1ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ،از 1.4
ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد )  1.08ﺑﻪﻋﻼوه ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ( .در  Cat-NB1دﺳﺘﮕﺎه از  200ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ) 180ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰ ﺑﻪﻋﻼوه ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ(.
آﻧﺘﻦﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ در  LTEاراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ از ﺗﮏآﻧﺘﻦﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺎﻟﺖ  Duplexﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ
ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﺘﺮی وﺟﻮد دارد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ از ﺣﺎﻟﺖ  Half duplexاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ
در ﯾﮏ زﻣﺎن داده ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﻮان ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ از  dBm (200 23ﻣﯿﻠﯽ وات( ﺑﻪ  (dBm (100 20رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ؛ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ اﺑﺮ اﻧﺴﺎن
آﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای دوام ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺗﺮی
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺎﺗﺮی دارﻧﺪ .ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ﺑﻪوﯾﮋه ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺷﺎرژ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﮐﺜﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ دوام
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎﺗﺮی آﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺪد ﺷﺎرژ ﮐﺮد )ﻣﺜﻼ ً در
دﻫﺎﻧﻪ آﺗﺸﻔﺸﺎن( و ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دوام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﯾﮑﯽ از
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ دوام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوهﺑﺮ ﮐﻢ ﮐﺮدن
ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ دادهاﻧﺪ .ﺣﺎﻟﺖ ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی ) (PSMو درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ) (eDRxﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﻓﻨﺎوری  NB-IoTو  eMTCﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

شکل  - 6مقایسه سه فناوری LTE
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ﺗﺎزهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎره 184
 SSDاﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
 :PSMاﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاب ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،دﺳﺘﮕﺎه در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ در دﺳﺘﺮس ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮاﺣﻞ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،در ﺣﺎﻟﺖ  PSMﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت
دورهای در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ(.
 :eDRxدر اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ وﻗﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ،ﻫﺮ  10.24ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺒﮑﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در
ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽرود .اﯾﻦ زﻣﺎن در  LTEﻋﺎدی ﺑﺮاﺑﺮ  1.24ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﺒﮑﻪ )ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﯾﺎﺑﯽ و  (Pagingﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ  40دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮرﺳﯽ و

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺗﺮی ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ اﺷﯿﺎ ﻣﻮﻫﺒﺖ دﯾﺪن اﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭼﺸﻢﻫﺎ از راه رﺳﯿﺪ!

ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎص
در ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎ ﻧﺮخ ﭘﻮﺷﺶ در NB-
 IoTده ﺑﺮاﺑﺮ و در  eMTCﻫﻔﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

رؤﯾﺎی دﯾﺮوز ،واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮوز
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﮑﻮهﻣﻨﺪاﻧﻪ ﮐﻼندادهﻫﺎ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺒﮑﻪ در  LTEﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮏ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻋﺎدی دارﻧﺪ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی آن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و درﺿﻤﻦ رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ دارد .در LTE
ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻠﻮغ
اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦﻫﺎ  EABاﺳﺖ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺎزه ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ و
ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .ﺑﻪﻋﻼوه ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎر ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻮج دوم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ :ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺳﺨﻦ
آﺧﺮ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی  NB-IoTو  eMTCﺗﺎ ﺣﺪ
زﯾﺎدی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﯾﺪهای ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻼوهﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻧﺮخ داده ﻣﻨﺎﺳﺐ ،در ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
ﻫﻨﻮز در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﻗﺮار دارﯾﻢ و در اداﻣﻪ راه  5Gﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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