ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۵Gﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
داﺧﻠﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،آذر ۱۳۹۷
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎ از ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ  5Gدراﻣﺪ ﺳﺮﺷﺎری را ﻧﺼﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﮐﺮده و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
را ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ) (GSMAﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ  5Gو ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی آن در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل
ﻫﺎی  ۲۰۲۰ﺗﺎ  ۲۰۳۴ﺣﺪود  ۵۶۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ) (GDPو ۱۵۲
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺳﻮد ﺳﺮﺷﺎر ،ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی  5Gﻣﺰاﯾﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻬﺒﻮد
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ارﺗﻘﺎی آﻣﻮزش ،اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ و ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ
آورد .اﻟﺒﺘﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎ از ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻃﯿﻒ ﻫﺎی ﻣﻮج
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ) (mmWaveﮐﺎﻓﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ.

»ﺑﺮت ﺗﺎرﻧﻮﺗﺰر« ،رﺲ ﺑﺨﺶ ﻃﯿﻒ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ درﺧﺸﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﯿﻒ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در زﻣﯿﻨﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﮔﺮد
ﭘﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﮐﺎراﯾﯽ  5Gﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻃﯿﻔﯽ دارﯾﻢ و

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎ از ﺗﻮﺳﻌﻪ رﯾﺰ ﻣﻮج ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی  5Gﺑﺮای
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺒﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪ  5Gﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﺮوﯾﺲ
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪون دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯿﺴﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه آﺳﯿﺎ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻬﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮی را از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۲۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۹۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اروﭘﺎ ﺑﺎ
رﺷﺪ  ۲.۹درﺻﺪی از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺳﺮآﻣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

