ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯽﺳﯿﻢ

ﺷﺮوع ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ LTE :در ﻣﻘﺎﺑﻞ وایﻓﺎی

ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد روزی رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺟﺪی ﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺣﮑﻢ ﻃﻼ را دارد و ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آن از ﻫﻢ ﭘﯿﺸﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﻓﻨﺎوری LTE-U
ﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ آن را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﺎﺑﻮدی وایﻓﺎی و ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻃﯿﻒﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺠﻮزدار ) (Licensedو آزاد ) (Unlicensedﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻃﯿﻒﻫﺎی ﻣﺠﻮزدار در
اﻧﺤﺼﺎر اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮان ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﺳﺘﻔﺎده از
ﻃﯿﻒﻫﺎی آزاد راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺠﻮز ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد .ﻓﻨﺎوری وایﻓﺎی از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﯿﻒﻫﺎی آزاد
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

 Nighthawk X6ﻧﺖﮔﯿﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮری ﺑﺮای وایﻓﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد
ﺑﺎ اﯾﻦ روﺗﺮ ﯾﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺎﯾﺪار را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ
در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ،ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺮرات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﯾﮏ ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻣﺸﺨﺺ در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﮐﺎراﯾﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن
ﺗﺪاﺧﻞ و ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ.

ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ً ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻓﻨﺎوری » LTEدر ﻃﯿﻒ آزاد« ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  LTE-Uاﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
دارد ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ  5ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ  LTEاﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ LTE-U .ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
دارد ،زﯾﺮا اﮔﺮﭼﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪی ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺟﺰء ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ آزاد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻓﻨﺎوری وایﻓﺎی )ﮐﻪ ﺣﺪود 60
ﺗﺎ  80درﺻﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری از ﻃﺮف
ﮐﻮاﻟﮑﺎم و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ) ،(Carrierﺣﺎﻣﯿﺎن وایﻓﺎی اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ
اﻧﺘﻘﺎدات آنﻗﺪر اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪای ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ
درﺑﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮات دو ﻓﻨﺎوری وایﻓﺎی و  LTE-Uدر ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﻪزودی ﺷﺎﻫﺪ ورود  LTE-Uﺑﻪ ﺑﺎزار
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
اﺧﯿﺮا ً ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره  LTE-Uﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻫﺎروﻟﺪ ﻓِﻠﺪ )(Harold Feld
ﻣﻌﺎون ارﺷﺪ ﮔﺮوه  Public Knowledgeﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دﻧﯿﺎی ﺷﻠﻮﻏﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﭼﻨﺪان ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﯾﮏ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺠﻮز ﺑﮕﯿﺮد،
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ از دﯾﮕﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﯿﻒ آزاد ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و
ﭼﯿﺰی در اﻧﺤﺼﺎر ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد«.

ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ وِﻟﺶ ) (Patrick Welshﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ  Verizonاﺷﺎره داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  LTEاز ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ  5.8ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﻫﻤﺎن  LTEدر ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ آزاد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ آن وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ را
ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ .اﮐﻨﻮن  LTE-Uدر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ﻓﻨﺎوری ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  LAAﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن  3GPPاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻣﯿﺎن وایﻓﺎی اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ از  LTE-Uاﻣﻦﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن
ارﺗﺒﺎﻃﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ روی  LAAﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﯽﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل در ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ آزاد ،ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺟﺪﯾﺪی
را ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  LTEو وایﻓﺎی آﻏﺎز رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ) (ISPاﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺰ ﺑﺎﻧﺪ  5.8ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ از ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی
ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﻧﺪ  3.5ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ :ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ  Tolaga Researchدرﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻈﺎﻣﯽ دارد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ از
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﺑﺎﻧﺪ  3.5ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪراﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
زﯾﺮا ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ «.در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﻋﯽ
اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی :اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﯿﻦ  30ﺗﺎ  300ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﺪف ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ) (5Gدر آﯾﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در آﯾﻨﺪه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده
از آنﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺎﻧﺪ  :DSRCﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی  DSRCاز ﺑﺎﻧﺪ  5.9ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آنﻫﺎ اﺳﺖ )ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺟﻪﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض( ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻘﺮرات ﻫﻢ در اروﭘﺎ و ﻫﻢ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮ ﺳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻢزﻣﺎن وایﻓﺎی و  DSRCدر ﺑﺎﻧﺪ  5.9ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی وایﻓﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد  DSRCﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.

ﻫﺎرول ﻓﻠﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﯾﮏ ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺗﺄﺛﯿﺮات آنﻫﺎ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،او ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﺑﻪ
ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻃﯿﻒﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺪرال ) (FCCﮐﻪ
وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ،ﺑﺎ ورود ﻫﺮ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ درﮔﯿﺮ ﻧﺸﻮد.

افزایش روزافزون تقاضا برای ظرفیت بیسیم به علاوه بینیازی به کنترل در
باندهای فرکانسی آزاد ،بازیگران جدیدی را به سوی این باندهای فرکانسی
میکشاند و رقابت بین شبکههای  LTEو وایفای آغاز رقابتی جدید بین سازندگان
دستگاهها و ارائهدهندگان خدمات اینترنتی ) (ISPاست.

ﻗﻄﻌﺎ ً ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه واﮐﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از آن
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ آنﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮات  LTE-Uﺑﺮ وایﻓﺎی را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﯿﻒ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻃﯿﻒ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ،
وﮔﺮﻧﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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