دو ﺣﻔﺮه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺒﮑﻪ  ۵Gﮐﺎرﺑﺮان را ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ  5Gدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﻣﻨﯿﺖ را
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺣﻔﺮه اﻣﻨﯿﺘﯽ را در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ،آن را رﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ و داده ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﺤﺚ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ اﻫﻤﯿﺖ در ﺣﺪی

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻗﺮار اﺳﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ،
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪ.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد  5Gﺷﺎﻣﻞ »ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻮاﻓﻖ« اﺳﺖ؛ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﺣﺮاز
ﻫﻮﯾﺖ ،ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻓﺪرال ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﻮﺋﯿﺲ ،اﯾﻦ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ  3Gو  4Gﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﻠﻮی روش ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮای
ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﮑﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و ﮐﻠﯿﺪ
ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺪاﻗﻞ از  2ﺣﻔﺮه اﻣﻨﯿﺘﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد.

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﺑﺰار رﻣﺰﻧﮕﺎری درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  5Gﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ای ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی
ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر رود ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺎش ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ردﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ در آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان

ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی  5Gﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ) 3GPPﮔﺮوه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺪوﯾﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻻر( در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻮاﻓﻖ را ﺑﻬﺒﻮد

دﻫﻨﺪ .ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی  5Gﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﺘﻌﺪدی در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ
رود ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ در ﺳﺎل  2019ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد .اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻫﻢ از ﻣﺎه
ﻫﺎ ﭘﯿﺶ در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :رﺑﺎت ﺑﻮﺳﺘﻮن داﯾﻨﺎﻣﯿﮑﺲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎر ﺷﺪ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

