ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻧﻮآوری ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺘﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﻓﻨﺎوری  ۵Gزودﺗﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۶
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﻞ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﻼش زﯾﺎدی را ﺻﺮف ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﻘﺪﻣﺎت ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻓﻨﺎوری
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ) (5Gﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮑﯽ ﻧﻮآوری ﺟﺪﯾﺪ در ﻗﺎﻟﺐ »ﭘﻠﺘﻔﺮم
آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ« ) Mobile Trial Platformﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  (MTPﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری زودﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﻮﮐﯿﺎ و ارﯾﮑﺴﻮن در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺘﻞ را ﯾﺎری داده اﻧﺪ
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎی اﯾﻨﺘﻞ و در ﺧﻼل ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺧﺒﺮی اﻋﻼم ﻧﻤﻮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی
ﺗﺠﺎری ﻓﻨﺎوری  5Gﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﮔﺎری و ﻋﻤﻠﮑﺮد
اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ را ﺑﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ MTP
ﺳﺎزﮔﺎری ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد رادﯾﻮﯾﯽ ﺗﺎزه ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻨﺎوری  5Gوﺿﻊ ﺷﺪه را ﺗﺴﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻻزﻣﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۰آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﯾﺎ ﻫﻤﺎن
» «5G NRﻃﺒﻖ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺗﺪوﯾﻦ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد .اﯾﻨﺘﻞ ﺗﺎﮐﯿﺪ
دارد ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺬﮐﻮر اﻣﮑﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﻠﺘﻔﺮم آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﯿﺰ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ آن را ﺑﺮای ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﻐﺮات ﻻزم ،ﺗﺎ
ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی در دﺳﺘﺮس ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻨﺘﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺲ از
روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ آن در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ،MWC 2016ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻧﻮﮐﯿﺎ و
ارﯾﮑﺴﻮن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻄﺮح ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ در ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﭗ
ﺳﺎز ﻣﻄﺮح داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
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