ﮔﺎوﻫﺎی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ۵G
دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﺣﺪس و ﮔﻤﺎنﻫﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره  5Gو ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری آن در
ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ زده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ  5Gو ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن
زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران ﯾﺎ اﻣﮑﺎن داﻧﻠﻮد دﯾﺘﺎی ﺣﺠﯿﻢ در ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ارﺗﺒﺎط ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻐﺮ دﻫﺪ.

ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺎوداری در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ  5Gﭘﯽ ﺑﺮده و ﺳﻌﯽ دارد ﺳﺮﯾﻌﺎً از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﺎوﻫﺎی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن زودﺗﺮ از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ  5Gدﺳﺘﺮﺳﯽ
ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﮔﺎوداری ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﻧﮕﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮای اﻓﺮاﯾﺶ
ﺑﻬﺮهوری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ اﯾﻨﺒﺎر ﺑﺮای  ۵۰ﮔﺎو ﺷﯿﺮدهی ﺧﻮد ﻗﻼدهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل دادهی  5Gاﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻼدهﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﯿﺮدوﺷﯽ روﺑﺎﺗﯿﮏ را ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻗﻼدهﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺎو وارد اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﯿﺮ دوﺷﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﻼدهی آن ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻃﻼع ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ  ۵۰ﻗﻼده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻧﻬﻔﺘﻪی ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ  5Gدر

ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﺳﯿﺴﮑﻮ ).(Cisco Systems Inc

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﯿﺎن ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ  5Gرا ﮐﻨﺎر ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل داده اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و

ﻋﻤﻼ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل داده را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ
ً
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در دﻧﯿﺎ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ  5Gاز راه دور اﻧﺠﺎم ﺷﺪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ  5Gاﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل داده ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﯾﻨﺪهی
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺣﺮف اول را
ﺑﺰﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎد دﻧﯿﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺗﺴﻠﻂ ﻫﻮاوی ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی  5Gدﻧﯿﺎ واﻫﻤﻪ دارد و
ﺗﺮاﻣﭗ ﻫﻨﻮز  5Gﻧﯿﺎﻣﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  6Gﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی

ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ  5Gﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

