اﯾﻦ دره زودﺗﺮ ﭘﺮ ﺷﻮد

ﻣﻮﺳﺴﻪ  OpenSignalﮔﺰارﺷﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ وایﻓﺎی و ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و روﺳﯿﻪ
ﺳﺮﻋﺖ وایﻓﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ ،در  ۳۳ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
وایﻓﺎی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻨﻮز در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ وایﻓﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ روی
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد .در  ۶۳درﺻﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  4Gاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از وایﻓﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﻮشآﯾﻨﺪی ﻧﯿﺴﺖ.
در اﯾﺮان ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ وایﻓﺎی  ۵.۱ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  ۱۳.۴ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪای
 ۸.۳ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺷﺒﮑﻪ وﺟﻮد دارد .در  ۳۳ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﺳﺮﻋﺖ  ۱۳ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ردهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻫﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻟﺒﻨﺎن و ﻗﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۳۵ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺳﺮﻋﺖ وایﻓﺎی ﺑﻪ  ۲۱.۶ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﻪ زﺑﺎن
دﯾﮕﺮ ،ﺳﺮﻋﺖ وایﻓﺎی در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ از ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﭼﻮن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎد ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ دو ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮﺳﺴﻪ  OpenSignalﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﻏﺎﻟﺐ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ راهاﻧﺪازی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  4Gﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﻓﺎﺻﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gدر ﺳﺎل ،۲۰۱۹
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gﺑﺎ وﻋﺪه ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
و درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی وایﻓﺎی ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ،ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و وایﻓﺎی ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﺳﺴﻪ OpenSignal
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد وایﻓﺎی ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ وایﻓﺎی ﻧﺪارﻧﺪ و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻮال ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﯿﺒﯽ دارد ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ از وایﻓﺎی
ﺑﺎﺷﺪ؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ از وایﻓﺎی اﺳﺖ؟ اﺻﻮﻻ وایﻓﺎی ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ارزانﺗﺮ ،ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮ ،در
دﺳﺘﺮسﺗﺮ و ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻢ ﮔﺮانﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﻣﺼﺎرف ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺪف ﻧﯿﺴﺖ و وایﻓﺎی
ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی اﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﺻﻼ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺼﺎرف ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ
دارﻧﺪ و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ وایﻓﺎی ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﻟﭗﺗﺎپ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و دهﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎ دﻻﯾﻞ ﮐﻨﺪی وایﻓﺎی در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای
اراﯾﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی وایﻓﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ،ADSLاﺳﺘﻔﺎده از روﺗﺮﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ

و ﺑﻪروز ﻧﺒﻮدن ﺗﺠﻬﯿﺰات وایﻓﺎی در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ روزﻫﺎ ،در دﺳﺖ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺎ اﺳﻤﺎرتﻓﻮﻧﯽ ﻗﺮار
دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮدم  4G LTEﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ADSLﻣﺎ ۱۶
ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ اﺳﺖ و روﺗﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﺮی  Nﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ از ﺳﺮی  ACﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ۲.۴
ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺳﺮﻋﺖ ﭼﻨﺪ ده ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ وایﻓﺎی در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﯿﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ روی
اﻧﺪروﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ و ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی در ﻣﺤﺪوده ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻮاوی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ روی اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎتاﺳﭙﺎت وایﻓﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻢ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی وایﻓﺎی ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ از ﯾﮏ ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺺ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺪﻫﺪ و اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺎری ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ رخ دﻫﺪ؛ ﺗﺸﻮﯾﻖ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ اراﯾﻪ وایﻓﺎی ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ
در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ آﺳﯿﺎﺗﮏ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻠﻮغ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و
ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از وایﻓﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺣﺠﻢ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان آﺳﯿﺎﺗﮏ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰﻋﺒﻮر ﺧﻮد در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
وایﻓﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ و از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻣﻦ و ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی وایﻓﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ راهاﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﻮز ﮔﺰارﺷﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ورود ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،وایﻓﺎی اﯾﺮان ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮ ﺷﻮد
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