ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﺎورد  5Gﻧﯿﺴﺖ!

 ۷ﮐﺎر ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ  5Gاﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره ﺗﻠﻔﻦ  17ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﮐﯿﺎ  3310را ﯾﮑﯽ از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻣﺴﺎل
داﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﻓﻨﺎوری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ) (5Gرا ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮ ﺳﺮوﺻﺪاﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ روﯾﺪاد
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ داﻧﺴﺖ .ﺗﺤﻮﻻت  5Gﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﺗﺼﺎل اﺳﺖ .ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﺳﺮﻋﺖ ،ﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ و اﻧﺘﻘﺎل،
ﺑﺴﺘﺮی ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﻄﺮح از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران ،روﺑﺎتﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه ،واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺑﺎﻻی ﻏﺮﻓﻪ ﮐﻮالﮐﺎم اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮدﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد :5G» :ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ  3Gو  4Gرا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد «.ﭼﻨﺪ
ﻗﺪم ﺟﻠﻮﺗﺮ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻨﺘﻞ در ﻣﻮرد ﻣﺰاﯾﺎی  5Gﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ .ﯾﮏ راﻫﺮو از ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪش ،در ﻣﻮرد  5Gﻫﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی MWC 2017
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ روﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ  5Gﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﻨﺎوری  5Gﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﻃﺮاف ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  100ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ از
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ و  10ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ از ﭘﺮﺳﺮﻋﺖﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ ،وﻋﺪه
ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﺮﮐﺖ از  3Gﺑﻪ ﺳﻤﺖ 4G
 LTEﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺗﺼﺎل ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺗﺤﻮﻻت  5Gﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ .ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﺳﺮﻋﺖ ،ﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ و
اﻧﺘﻘﺎل ،ﺑﺴﺘﺮی ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﻄﺮح از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران ،روﺑﺎتﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه ،واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺠﺎزی و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﻔﺮﺳﻮن وﻧﮓ از  IBB Consultingﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ«.
ﺧﺒﺮ ﺑﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ  5Gﻫﻨﻮز ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد و ﺧﻮد اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ زودﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺗﺼﻮر

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
در اداﻣﻪ ﻣﻮاردی از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﻨﺎوری  5Gرا ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﺟﺮاﺣﯽ از راه دور
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮﻋﺖ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ  5Gزﻣﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﻢ ﯾﺎ وﻗﻔﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﻦ ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ از ﻃﺮف
ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ از آن اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﯾﮏ وﻗﻔﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  4G LTEوﺟﻮد
دارد ﮐﻪ  5Gﻋﻤﻼ آن را ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ ﺟﺮاح ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد در
ﯾﮏ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ارﯾﮑﺴﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﺎرتآپ  NeuroDigital Technologiesو ﺟﻤﻌﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻟﻨﺪن از
ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ دادن ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و دﺳﺘﮑﺶﻫﺎی
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزوی ﯾﮏ روﺑﺎت ﮐﻪ ﮐﺎر ﺟﺮاﺣﯽ واﻗﻌﯽ را در ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ
دﺳﺘﮑﺶ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎزﺧﻮرد ﻟﻤﺴﯽ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺪامﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﯿﺪ ﺑﻪ
ﻟﺮزه در ﻣﯽآﯾﺪ و اﯾﻦ ﺣﺲ را در ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ واﻗﻌﺎ آن را ﻟﻤﺲ ﮐﺮدهاﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﺎم اﯾﻦ اﯾﺪه را »اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻬﺎرت« ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ زﯾﺮا ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد را از
راه دور و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺑﺎت و ﺑﺎزﺧﻮرد ﻟﻤﺴﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺪون ﯾﮏ اﺗﺼﺎل  5Gﺑﻼدرﻧﮓ اﻣﮑﺎن
اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ
اﻣﮑﺎن ﺟﺮاﺣﯽ از راه دور ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﻣﮑﺎن ﻟﻤﺲ از راه دور ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ  5Gاﺳﺖ .ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻟﻤﺴﯽ،
ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺣﺲ ﻻﻣﺴﻪ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺲ دﯾﺪن وﯾﺪﯾﻮ و ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪا را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎی ارﯾﮑﺴﻮن ﺷﻤﺎ را روی ﺻﻨﺪﻟﯽ راﻧﻨﺪه اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ  50ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ دور از ﺷﻤﺎ ﻗﺮار
دارد .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮدرو و دﺳﺖ اﻧﺪازﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎده را ﺣﺲ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ  ،Sprint Chief Technologyﺟﺎن ﺳﺎو در ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﺒﺮی ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻟﻤﺲ و ﺣﺲ ﮐﺮدن
اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ از ﺷﻤﺎ دور ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ «.ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی زﯾﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ،
ﻧﻈﺎرتﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ روﺑﺎﺗﯿﮏ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻓﻨﺎوری ارﯾﮑﺴﻮن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »:ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﮔﻞ و اووﺑﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻣﻮرد ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﯿﻠﯽﻫﺎی
دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺪون در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ  5Gﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد.
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻓﻮری ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ و ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺷﻬﺮ )از ﻻﻣﭗﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ( ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻌﺎون واﺣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ وراﯾﺰون ،آدام ﮐﻮﭘﺮ در ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﺒﺮی ﮔﻔﺖ» :ﺗﻨﻬﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد«.

روﺑﺎتﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه

ﻓﻨﺎوری  5Gﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ روﺑﺎتﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه را ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺘﻞ ،ﻟﯿﻦ ﮐﺎﻣﭗ ،ﭘﺮواز ﯾﮏ
روﺑﺎت ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﺑﺮ ﻓﺮاز ﯾﮏ ﭼﺎه ﺣﻔﺎری ﻧﻔﺖ را ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪای اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ روﺑﺎت ﭘﺮﻧﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ارﺳﺎل وﯾﺪﯾﻮی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺰرگ در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .اﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات
اﻧﺪﮐﯽ در ﺳﺨﺖ اﻓﺰار اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری آن ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﮐﻤﮑﯽ
ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎزان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻓﯿﻠﻢ اﺧﯿﺮ ﺳﺎﻧﺪﻧﺲ ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

اﻏﻠﺐ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی  5Gدر راه
ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻮد .اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر زﻧﺪه ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی در ارﺗﺒﺎط
ﺑﻮده و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ  ،Sprintﮔﺎﻧﺘﺮ اوﺗﻨﺪورﻓﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر دارد در آﯾﻨﺪهای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور
ﺳﺒﮏ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ را در ﻣﺤﯿﻂ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺒﯿﻨﺪ.

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ اﺣﺘﻤﺎﻻ  5Gﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻤﺎ
را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ از ﻗﺒﻞ ﻫﻢ در ﻗﺮاردادﻫﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ اراﺋﻪ

ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺗﺠﺎری ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺧﺎص را ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ  5Gارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ
اﻧﺪازهای ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  5Gﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ .ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻗﺮار
اﺳﺖ در آﯾﻨﺪهای ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی وراﯾﺰون و  AT&Tﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری  5Gﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻌﻤﺎری ﻓﻨﺎوری ﺷﺮﮐﺖ وراﯾﺰون،
راﺟﺮ ﮔﺎرﻧﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺎﯾﻪ اﻋﻼم ﻛﺮد ﮐﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ  5Gﺑﻪ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺎرﻧﻨﯽ و ﺑﺎﻗﯽ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺨﺖ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ آن را
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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