ﻣﻮدمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ  5Gﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻮدمﻫﺎی  5Gروﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز

ﺷﺒﮑﻪ  5Gدو روی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰا از ﻫﻢ دارد .در ﯾﮏﺳﻮ ،اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ
را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gرا روی ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه راهاﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ؛ در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت روی آنﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻮدمﻫﺎی
 5Gﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ ،ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ،ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی روﻣﯿﺰی ،ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای
اﺗﺼﺎل ﺑﻪ  5Gﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮدم  5Gﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮد .از ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ و رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺨﺖ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎز ﺑﺮای
روﻧﻤﺎﯾﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻣﻮدمﻫﺎی  5Gﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﻮدم ﺑﻮدﯾﻢ.

ﺗﮏ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺘﻪ
ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮدمﻫﺎی  5Gﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻣﻮدم ﺑﻮد و ﻫﺴﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻮدم  5Gﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮدﻣﯽ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﺟﻤﻠﻪ  3Gو LTE
 4Gاﺳﺖ .ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ،آﯾﺎ ﺑﺎزار ﺑﻪ اﺳﻤﺎرتﻓﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gو ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی
اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارد ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻤﺎرتﻓﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ روی ﻫﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻧﺪ
رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ  5Gﺑﺎ  LTEو  3Gﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎ در ﯾﮏ ﭼﯿﭗﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اوﻟﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎزﻫﺎ و ﻣﻮدمﺳﺎزﻫﺎ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺪم
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺼﺮفﺷﺪه و ﯾﮑﺴﺎن  5Gدر ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺑﺎره ﻧﻮع ﻣﻮدم و
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدادﻧﺪ ،روی ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺼﺮﻓﯽ دو ﻣﻮدم  LTEو  5Gاﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد وﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ دﻧﺒﺎل ادﻏﺎم اﯾﻦ دو ﻣﻮدم در ﯾﮏ ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی زﯾﺮ  ۶ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﯾﺎ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی
ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪی ﻣﻮدمﻫﺎی  5Gﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ  5Gرا روی
ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ زﯾﺮ  ۶ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ) (sub-6Ghzﯾﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی راهاﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﻮدمﺳﺎزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮدﻣﯽ ﺑﺮای  5G New Radioﺑﺴﺎزﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻮدم آنﻫﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎز
ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎزار ﮔﺮﻓﺘﺎر ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪای ﺷﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ در ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﯿﺎن ﻣﻮدمﻫﺎی  5Gﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ در ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮدمﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ رواﻧﻪ
ﺑﺎزار ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮدمﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ وایﻓﺎی و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮز  ۲۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ
ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﻣﻮدمﻫﺎی  5Gﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﻣﻮدم
روی ﺷﺒﮑﻪ  5Gﭼﻘﺪر ﺑﻮده و از ﮐﺪام ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه اﺳﺖ .در آن
ﺻﻮرت ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻣﻮدمﻫﺎی  5Gﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه ﺗﺎ اﻣﺮوز
ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻮدمﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﻫﻤﻪ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮدمﻫﺎی  5Gدر ﺳﺎل  ۲۰۱۹وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮدمﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻮدمﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:

ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  :X50ﻓﻘﻂ اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی
ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮدمﻫﺎی  LTEﺑﺮای اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ و دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ،ﻣﻮدم اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  X50را ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮدم ﺣﺪاﮐﺜﺮ از ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮد
 ۵ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ  ۴آﻧﺘﻦ  QTM052ﺑﺮای اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ .از ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 Beam Forming، Beam Steeringو  Beam Trackingﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻻ و ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮ ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮدم وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ﺑﺎ ﻣﻮدم داﺧﻠﯽ
 Gigabit LTEﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮد؛ راﻫﮑﺎر اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  4G/5Gرا ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﻣﻮدم  X50ﺑﻪﻃﻮر ﺗﻮﮐﺎر از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  4G LTEﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮدم  4Gدﯾﮕﺮ ادﻏﺎم و ﺑﻪﺻﻮرت SoC
ﺑﻪ ﮐﺎر رود .اﯾﻦ ﻣﻮدم از اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ  5G NRﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ زﯾﺮ ۶ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی  ۲۶ﺗﺎ
 ۲۸ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ۳۷ ،ﺗﺎ  ۴۰ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎیﺑﺎﻧﺪ  ۸۰۰ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﻬﻨﺎیﺑﺎﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ۸
ﻟﯿﻨﮏ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﺪ رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎیﺑﺎﻧﺪ  ۱۰۰ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ روی اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻣﻮدم اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن X50
ﮐﻮاﻟﮑﺎم از ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  8xﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﻮدم  X16اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ روی ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﺎزار از
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۸اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه ،ﻓﻘﻂ از ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  4xﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎیﺑﺎﻧﺪ ﻫﺮ ﻟﯿﻨﮏ  ۸۰ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻮدم  X50ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮدم  X16ﯾﺎ  X20ﮐﻮاﻟﮑﺎم ادﻏﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ) .ﺷﮑﻞ (۱

شکل  .۱نمایی شماتیک از معماری مودم اسنپدراگون
 X50کوالکام

اﯾﻨﺘﻞ  :XMM 8060ﻫﻤﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
اﯾﻨﺘﻞ ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر روی ﻣﻮدمﻫﺎی  5Gﮐﺮد و ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎی
ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﻞ ﻣﻮدمﻫﺎی  XMM 8000ﺧﺘﻢ ﺷﺪ .ﻣﻮدم  XMM 8060اوﻟﯿﻦ ﻣﻮدم  5Gﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه اﯾﻨﺘﻞ
ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﯾﮏ ﻣﻮدم ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮدم در ﻫﻤﺎن ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮدم  LTEﺑﻪ ﻧﺎم
 XMM7360ادﻏﺎمﺷﺪه ﺗﺎ اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﺟﻤﻠﻪ  2G، 3G، 4Gو  5Gﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ،اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﯾﮏ ﺗﺮاﺷﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮدم اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی و زﯾﺮ ۶
ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ XMM 7660 .ﯾﮏ ﻣﻮدم  Gigabit LTEدر رده  Cat19ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ
)دﻗﯿﻘﺎ داﻧﻠﻮد  ۱.۶ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ( روی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  LTEاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮدم اﯾﻨﺘﻞ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه و ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﺑﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای آیﻓﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪ .اﯾﻨﺘﻞ درﺑﺎره ﺳﺮﻋﺖ ،ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻮدم
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﮑﺮده و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺳﺎل  ۲۰۱۹روی ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯽﺳﯽ ،ﻟﭗﺗﺎپ،
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﻮد و ﯾﮑﯽ از ﻣﻮدمﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﻮدروﻫﺎ و
ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪﺷﺪه و ﺑﺎ دﯾﮕﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ ﺷﻮد.
شکل  .۲اولین مودم  5Gاینتل که بهصورت  SoCاز
 LTEپشتیبانی میکند.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﮔﺰﯾﻨﻮس  :۵۱۰۰ﭼﻨﺪﺣﺎﻟﺘﻪ و ﭼﻨﺪﮐﺎره
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ﻣﻮﺳﺴﻪ  3GPPﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gﺳﺎزﮔﺎری دارد و ﯾﮏ  SoCﮐﺎﻣﻞ و ﭼﻨﺪﺣﺎﻟﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮدم را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻧﺪ رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﺷﺒﮑﻪ  5Gﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  5G NRﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و روی آنﻫﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ  ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻦ
ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺎدل داده ﺣﺘﯽ از ﻣﻮدم ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮدم  5Gدﻧﯿﺎ ﻟﻘﺐ ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﻮدم اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۵۱۰۰از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ زﯾﺮ  ۶ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ  5Gﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﺳﺮﻋﺖ  ۲ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ  SoCﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮدم  LTE Cat19ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۱.۶ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  4Gﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﻫﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮدم ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری  ۱۰ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی
ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارد و در داﻧﻠﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۸ﺑﺎﻧﺪ رادﯾﻮﯾﯽ و در آﭘﻠﻮد  ۲ﺑﺎﻧﺪ

رادﯾﻮﯾﯽ را دارد .روی ﻫﺮ دو ﺷﺒﮑﻪ  4Gو  5Gاﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۸ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ اﺳﺖ و از MIMO 4x4
و  FD-MIMOﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد .از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ،ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن  QAM-256روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی زﯾﺮ ۶
ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن  QAM-64روی اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی اﺳﺖ .ﭘﻬﻨﺎیﺑﺎﻧﺪ ،ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮدم زﯾﺮ ﺑﺮای
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gاﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ  ۱۰۰ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .روی اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ  LTEﻓﻘﻂ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﭘﻬﻨﺎیﺑﺎﻧﺪ  ۲۰ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﭘﻬﻨﺎیﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺧﺒﺮ از ﺳﺮﻋﺖ و ﻗﺪرت  5Gﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ
ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮدم ﮔﺎم ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gﺑﺮداﺷﺘﻪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪزودی اﯾﻦ ﻣﻮدم را
روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۱۰ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ .راﻧﺪﻣﭗ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮدم در
ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮدم  5Gوارد ﺑﺎزار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ) .ﺷﮑﻞ (۳
شکل  .۳سامسونگ کاملترین مودم 5G
را به نام اگزینوس  ۵را عرضه کرده
است.

ﻫﻮاوی  :Balong 5G01ﻓﻘﻂ ﻫﺎتاﺳﭙﺎت
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺮدﻣﺪاران  5Gدر دﻧﯿﺎ اﺳﺖ .ﻫﻮاوی در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  MWC 2018از ﺗﺮاﺷﻪ
 Balong 5G01ﺑﺮای ﻣﻮدمﻫﺎ و ﻫﺎتاﺳﭙﺎتﻫﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮدم ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و دﯾﮕﺮ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮدم  5Gﻫﻮاوی ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  3GPPﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و ﺳﺮﻋﺖ  ۲.۶ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ
ﺛﺎﻧﯿﻪای دارد .از اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی و اﻣﻮاج زﯾﺮ  ۶ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن  256QAMﻣﺠﻬﺰ
اﺳﺖ و آنﻃﻮرﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻮاوی درجﺷﺪه از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  LTEﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻮاوی اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ را روی ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻣﻮدم داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ  CPEﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮده و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﻨﻮز وارد ﺑﺎزار ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻮدمﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ  5Gﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺘﯽ را روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﻫﻮاوی وﻋﺪه ﮐﺮده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اوﻟﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  5Gرا ﻣﻌﺮﻓﯽ و رواﻧﻪ ﺑﺎزار
ﮐﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ (۴
ﺷﮑﻞ  .۴ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﻮدمﻫﺎی ﻫﻮاوی
ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﻪ Balong 5G01

ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﻫﯿﻠﻮ  :M70ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ

ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﯿﻠﻮ  M70را ﺑﺮای اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده و اﻋﻼم ﮐﺮده ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی 5G
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮدم ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻮاوی ،ﻧﻮﮐﯿﺎ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ آن ﺑﻪ ﻣﺮز  ۵ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ
ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰی ادﻏﺎم ﻧﺸﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﮐﺎر ﺷﻮد .از ﻓﻨﺎوری  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی
 TSMCدر ﺳﺎﺧﺖ آن اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارد .ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﭘﻞ ﺑﺮای
آیﻓﻮنﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت  5Gﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮﻧﺪ.
شکل  .۵اپل از مودم  5Gروی
آیفونهای سال  ۲۰۲۰خود استفاده
میکند.

آﯾﻨﺪه ﻣﻮدمﻫﺎی 5G
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻣﻮدم و ﺗﺮاﺷﻪ  SoCﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gﻋﺮﺿﻪﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﭼﻨﺪ
ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ روی اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی دارﻧﺪ .ﭼﺸﻢاﻧﺪاز  5Gرﺳﯿﺪن ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ  ۲۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ روی  mmWaveاﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر
اﯾﻦ ﻣﻮدمﻫﺎ و ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﻮﺗﻮث ،وایﻓﺎی NFC ،و ...ادﻏﺎم ﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻫﻤﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از  4Gو  5Gﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮدمﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ روی  5Gﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از  4Gﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮدم  LTEﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ .در
ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺷﺎﻫﺪ ورود اوﻟﯿﻦ اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎی  5Gﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در اﯾﺮان ،اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎی  5Gورود ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ دو ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه از ﻣﻮدمﻫﺎی  LTEآنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
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