ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی در ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎر

زﻣﺰﻣﻪﻫﺎی  6Gﯾﺎ دوران ﭘﺴﺎاﺳﻤﺎرﺗﻔﻮن از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﺪ؟

ﺗﺤﻮﻻت ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯽﺳﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﻪ از ﯾﮏﺳﻮ ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻟﺒﻪ ﺷﺒﮑﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻣﺪلﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ
از داده و ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ،ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در
آﯾﻨﺪه ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪای اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ را داﺷﺘﻪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری و ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی روی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺟﻤﻊآوری ،آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﻣﺨﺎﺑﺮه داده ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶرو روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﻮﯾﺎ و ﭘﯿﭽﯿﺪه از ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی
روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺒﺎدل دادهﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف ﺗﻮان ،ﯾﮏ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﭘﺮدازﺷﯽ ـ ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ؛ ﺷﺒﮑﻪای ﻓﺮاﺗﺮ از آﻧﭽﻪ در دوران  5Gﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﻣﺎ
اﮐﻨﻮن در اﻧﺘﻈﺎر دوران  6Gﻫﺴﺘﯿﻢ.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎر ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﯾﺎ  5Gﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی )ژوﺋﻦ  (۲۰۱۸ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ و در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی آن ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ،
ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯽﺳﯿﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﺎ
ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد 5G .ﻫﻨﻮز در اﺑﺘﺪای راه اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  4G LTEﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ آن ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮدن ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺮای
ﻣﺨﺎﺑﺮه ،ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺪلﻫﺎی
ﮐﺴﺐوﮐﺎری ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﭘﺮدهای از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اوﺻﺎف ،اﮔﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎی ﭘﺎی ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻋﺮﺻﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﮔﺎم
ﺑﻠﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬار از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﺴﻞ دوم ) (2Gﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ) (3Gاﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮری ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺮﻋﺖ  ۲۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ) 20ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻣﮑﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﺗﺼﺎﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮی
در ﻧﺎﺣﯿﻪای ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﻮزه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﻟﺒﻪای ) (Edge Computingﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺴﻞ
ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺧﻮدرانﻫﺎ و ﺗﺤﻮل در ﺣﻮزه ﭘﺨﺶ واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺠﺎزی ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

شکل .1نمونهای از ترکیب قابلیتهای
هوش مصنوعی و شبکههای سیار نسل
آینده

راﻫﮑﺎری ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎر ،ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﺑﺮﺧﯽ از
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ
ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ
) (B5Gﭼﺸﻢ دوﺧﺖ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮدﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ و ﺗﻨﻮع ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻣﯿﺎن ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪای ﺳﻬﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ را
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﺎ درﺟﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻻ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮﺧﺘﻦ از وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ،ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭼﻨﺪوﺿﻌﯿﺘﯽ ) (multi-stateو ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﺴﻞ
ﺷﺸﻢ ،داﻧﺴﺘﻦ ﻟﺤﻈﻪای وﺿﻌﯿﺖ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ،راﯾﺎﻧﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ،
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ) (QMLو ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻠﯿﺪی داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻓﻮقﺳﺮﯾﻊ
ﻗﺪرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎر ) (5Gﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ

دوران ﭘﺴﺎاﺳﻤﺎرتﻓﻮن
اﮔﺮﭼﻪ از ﻋﻤﺮ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﮐﻨﻮن روی ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی
آﯾﻨﺪه نﺳﻞ ﺷﺸﻢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ .دﮐﺘﺮ آری ﭘﻮﺗﻮ ) (Ari Pouttuاﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه  Ouluﻓﻨﻼﻧﺪ و ) vice-director؟(
 6G Flagship programﻓﻨﻼﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﻤﯽداﻧﻢ  6Gﭼﯿﺴﺖ .ﻫﯿﭻﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ«.
او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺪاده اﺳﺖ «.ﺑﺪون ﺷﮏ در اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﮑﻪ و ﻃﯿﻒ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ،ﺑﺪﯾﻬﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺗﺮاﻫﺮﺗﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﻮﻧﺪ )ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ در ﻣﺤﺪوده ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ( .ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﭼﻨﯿﻦ ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد ،ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎی
ﭘﺮدازﺷﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در دوران ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ،ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻨﻮع اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ،اﻫﻤﯿﺖ اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد .ﭘﻮﺗﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :روش ﻣﺼﺮف داده ﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺐ دادهﻫﺎ را ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ در ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ،اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و واﻗﻌﯿﺖ
اﻓﺰوده از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺼﺮف داده ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﭼﺎپ ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﻋﺮﺿﻪ راﺑﻂﻫﺎی
ﻣﺎﺷﯿﻦ ـ اﻧﺴﺎن ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ «.در ﭼﻨﯿﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺴﻞ
ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎر ،ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ﭘﻮﺗﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،دوران ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎر،
دوران ﭘﺴﺎاﺳﻤﺎرتﻓﻮن ) (Post-Smartphoneﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .دوراﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﺼﺮف و ﺣﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ داده ،ﺑﻪ
اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ .در
دﻫﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ اﺑﺮ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮ ﮐﻼندادهﻫﺎ آﻣﻮزش
دﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎری ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺣﻞﻧﺸﺪه اﻣﺮوز ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ آﯾﻨﺪه را ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی در ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و
ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪی ﻇﻬﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺆﺛﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ )collaborative
 .(AIﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ،ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺴﻞ
ﻓﻌﻠﯽ و ﺣﺘﯽ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎر ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ دادن ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود
اﺳﺖ و در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪای ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻤﺎر و ﺗﻨﻮع دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی و ﺗﺒﺎدل و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را در ﺳﻄﺤﯽ وﺳﯿﻊﺗﺮ
ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده و در ﺳﻄﺤﯽ وﺳﯿﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﯿﺎز
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺗﺼﺎلﭘﺬﯾﺮی ﮔﺴﺘﺮده ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺎدل
ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از داده و ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﮐﻢ ،ﻓﺮاﺗﺮ از آﻧﭽﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ وﻋﺪه دادهﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎز
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻻزم ﻣﯽدارد ﮐﻪ دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوریﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ از
ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻟﺒﻪای در ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن درون ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮدازش
ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﺟﺰا ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،واﺟﺪ درﺟﻪای از ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ زﻧﺪه ﻣﺤﻠﯽ ،ﻧﯿﺎزی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .واﺣﺪﻫﺎی
ﭘﺮدازﺷﯽ ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه در ﺷﺒﮑﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ درﺟﻪای از ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دادهﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺗﺒﺎدل ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ درک ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ آن ﻧﯿﺎز را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ.

شکل .2پوتو استاد دانشگاه اولو
معتقد است» :اکنون بهترین زمان
برای آغاز کار روی توسعه نسل ششم
شبکههای سیار است«.

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ :ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎر ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه در ﺷﺒﮑﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،اﺳﺘﻔﺎده
ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺳﺎل  ۲۰۳۵ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﻮﺗﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ
دﻫﻪ زﻣﺎن ﻻزم اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن درﺑﺎره ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن اﺳﺖ«.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻧﻮع ﻣﺼﺮف داده در آﯾﻨﺪه و ﺗﺰرﯾﻖ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘﻮﯾﺎ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻗﻮیﺗﺮ از آﻧﭽﻪ اﮐﻨﻮن در ﻧﺴﻞﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﺣﺘﯽ ﭘﻨﺠﻢ در اﺧﺘﯿﺎر
دارﯾﻢ ،ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .اﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد و آن ﭘﻮل اﺳﺖ .ﭘﻮﺗﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ» :ﺻﻨﻌﺖ )در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ( ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن درﺑﺎره ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ ،ﺑﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آنﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﻧﻮﭘﺎ ،اﺛﺮ )ﻣﻨﻔﯽ( ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ«.
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