ﺳﺮوﯾﺲ  ۵Gدر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ راه اﻧﺪازی ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺟﻤﻌﻪ ۱۷ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
وداﻓﻮن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،روز ﮔﺬﺷﺘﻪ از راه اﻧﺪازی ﺳﺮوﯾﺲ  5Gدر ﭘﻨﺞ ﺷﻬﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد.
ﺳﺮوﯾﺲ  5Gدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﯿﻼن ،ﺗﻮرﯾﻦ ،Bologna ،رم و ﻧﺎﭘﻞ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وداﻓﻮن از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻮﮐﯿﺎ و ﻫﻮاوی ﺑﺮای راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺮوه وداﻓﻮن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮده ﮐﻪ

ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺣﺪود  ۴۵ﺗﺎ  ۵۰ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺞ ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﺪ .آﻟﺪو ﺑﯿﺴﯿﻮ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ وداﻓﻮن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  5Gاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل
 ۲۰۲۱ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﺑﺮای راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮاوی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺴﯿﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ وداﻓﻮن اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺠﺎری  5Gرا در
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ  TIMو  Fastwebﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﻮد.

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ راه اﻧﺪازی  5Gوداﻓﻮن ﺳﻪ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺟﺪﯾﺪ را ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ :ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺲ  ،5G 3ال ﺟﯽ وی  ۵۰ﺗﯿﻨﮑﯿﻮ

 5Gو ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ .S10 5G

وداﻓﻮن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ  5Gﺧﻮد را ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ راه اﻧﺪازی

ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﻣﺎدرﯾﺪ ،ﺑﺎرﺳﻠﻮن ،ﺳﻮﯾﻞ ،ﻣﺎﻻﮔﺎ ،ﺑﯿﻠﺒﺎﺋﻮ و واﻟﻨﺴﯿﺎ اوﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ  5Gﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ  5Gوداﻓﻮن ﻣﺎه آﯾﻨﺪه در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ  5Gدر اﯾﻦ ﺷﺶ ﺷﻬﺮ را آﻏﺎز ﮐﺮد و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ وداﻓﻮن ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮاوی و ارﯾﮑﺴﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

وداﻓﻮن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺠﺎری  5Gﺧﻮد را ﺑﻪ زودی در ﻫﻔﺖ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اراﺋﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ،ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻫﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﭘﺮاﺗﻮ
وداﻓﻮن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺪ را داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ روﻣﯿﻨﮓ  5Gﺧﻮد را ﺑﻪ زودی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،آﻟﻤﺎن ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اراﺋﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

