وﻋﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ووداﻓﻮن

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽﻫﺎ  5Gرا ﺳﺎل  2020ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﺑﺎ ورود ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  5Gدﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از ﺑﺎﻓﺮﯾﻨﮓ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎی ﺷﺮﮐﺖ ووداﻓﻮن؛ ﺑﻨﻮا ﻫﺎﻧﺴﻮن ،آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﻇﻬﻮر ﭼﻨﺪان
دور ﻧﯿﺴﺖ .او در ﯾﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ در ﺳﯿﺪﻧﯽ ﮔﻔﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻪ زودی از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮق ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ زﻧﺪه را ﺑﺪون وﻗﻔﻪ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  5Gﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮد را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ،در
ﺣﺎل ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی
روی ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود  5Gﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮی را ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺎﯾﺮ
از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺗﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
 5ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gﺑﺪاﻧﯿﻢ
ﻫﺎﻧﺴﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در ﻣﯿﺎن اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ) 2020ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل اﯾﻦ ﻃﺮف و آن
ﻃﺮف( ﻓﻨﺎوری  5Gرا ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در ﭘﺬﯾﺮش و اﻧﻄﺒﺎق
ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر ﮔﻔﺖ» :اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﻓﺮاوان ﺣﻀﻮر ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و
ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦﻫﺎ در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ .آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را دارﻧﺪ .ﻣﺎ ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻣﺎده ﺷﺪن  5Gاﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
 4Gﮐﻪ از اواﯾﻞ ﺳﺎل  2011وارد اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﻧﺴﻮن،
ﺑﯿﺶ از  70درﺻﺪ از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ووداﻓﻮن ﻫﻢ اﮐﻨﻮن از  4Gروی ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و او ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل  2016ﺑﻪ  90درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر آن ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن از  2Gاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ 5G
در ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ آﯾﻨﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ )ﺑﺨﺶ اول(
در ﺳﺎل  2015ووداﻓﻮن ﻗﺮاردادی را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ  TPGﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری
ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش داده و ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری  5Gﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﻛﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﻫﺎﻧﺴﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری در ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻊ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن دارد و ﻣﺎ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت ﮐﻤﯽ زود اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ  5Gﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ ﺑﺎزی را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز در ﻋﻤﻞ آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،در ﺳﺎل  2015داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ
رﮐﻮرد ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺎدل داده در اﺗﺼﺎﻻت  5Gﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﯾﮏ ﺗﺮاﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  100ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ را ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺮف  3ﺛﺎﻧﯿﻪ داﻧﻠﻮد ﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2020ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ  5Gﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد،
ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﻓﻨﺎوری ووداﻓﻮن ،ﯾﻮﻫﺎن واﯾﺒﺮگ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد» :ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ «.او در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ
ﺑﻪ داﻧﺶ و ﺑﯿﻨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ «.دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺗﻔﮑﺮات ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در ﺣﺎل ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Telstraﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ از ﮐﺎر روی ﺷﺒﮑﻪ  5Gاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد
را ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ  2015ﺷﺮﮐﺖ  ،Telstraﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ آن ،اﻧﺪرو ﭘﻦ ﺧﺒﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
 5Gﺗﺎ ﺳﺎل  2020در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد .او ﮔﻔﺖ» :ﻓﻨﺎوری  5Gﺷﮑﻞ ﺗﺎزهای ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ را در ﺳﺎل  2020ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺘﺼﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
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