ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻮاﻟﮑﺎم از راه اﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ ۵G
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ آﻣﻮن ،رﺋﯿﺲ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﻘﺸﻪ راه ﮐﺎﻣﻠﯽ از رﺷﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ  5Gرا اﻋﻼم ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی اﺻﻠﯽ دﻧﯿﺎ
راه اﻧﺪازی ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  2021ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ راه ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ،ﺑﺎﻧﺪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ ) 5Gزﯾﺮ  6ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ( در ﺳﺎل
 2020ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ﺑﺮزﯾﻞ ،ﺷﯿﻠﯽ ،اﺗﺮﯾﺶ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻫﻨﺪ ،وﯾﺘﻨﺎم ،ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر
و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺮﯾﻊ و ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮد ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ﺷﺒﮑﻪ  5Gﻫﻢ در ژاﭘﻦ،
ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و روﺳﯿﻪ راه اﻧﺪازی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺣﺎل ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ  5Gﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﻫﺮ دو ﺑﺎﻧﺪ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی و زﯾﺮ 6
ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وراﯾﺰن AT&T ،و ﺗﯽ-ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻤﮕﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی را راه
اﻧﺪازی ﮐﺮده اﻧﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر اﺳﭙﺮﯾﻨﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻧﺤﺼﺎری از ﻃﯿﻒ زﯾﺮ  6ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﻪ
اﭘﺮاﺗﻮر اول ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ در آﯾﻨﺪه از ﻫﺮ دو ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﻧﺘﻈﺎر دارد از آﻏﺎز ﺳﺎل  2021ﺑﺎﻧﺪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ  5Gدر ﭘﺮو ،ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ 22 ،ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮏ اروﭘﺎ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﻣﺒﻮج و ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﻧﯿﺰ راه اﻧﺪازی ﺷﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن،
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ﺑﺮزﯾﻞ ،ﺷﯿﻠﯽ ،آﻟﻤﺎن ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ و ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر راه ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ.

ﻧﻘﺸﻪ راه ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ  5Gﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ
ﮐﺎﻣﻼ
در ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی ﭼﯿﭗ ﻫﺎی  5Gو ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ً
ﺑﻪ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه داﺋﻤﺎً در ﺣﺎل ﺗﻐﺮ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ از ورود ﺷﺒﮑﻪ  5Gﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

