ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﮐﺸﻮر؛
 ۵Gﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،آذر ۱۳۹۸
در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻣﻮرد ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه ﯾﺎ ﻫﻤﺎن 5G
ﺻﺒﺤﺖﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﭘﺮﺳﺸﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ  5Gدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری
وﺟﻮد دارد؟

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﺑﺮای  5Gوﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

»ﻧﺴﺘﺮن ﻣﺤﺴﻨﯽ« ﻣﻌﺎون اﻣﻮر رادﯾﻮﺋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن رﮔﻮﻻﺗﻮری در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ۲.۵
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮی ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ  ۵۵درﺻﺪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﻪ

ﮔﻔﺘﻪ او ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد:
»اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ  Massive IoTدارﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﻣﺤﻘﻖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﻖ  5Gﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی دارﻧﺪ و ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن
اﻧﺮژی ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ در ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺗﺤﻘﻖ  5Gﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ» :اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺎ
ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ  4Gرا ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ رﺳﺎﻧﺪه ﻫﻨﻮز دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 5G
درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺗﺎ اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﺴﻨﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ  5Gو ﺗﺪوﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺴﺘﺮ رﮔﻮﻻﺗﻮری ICT
ﺑﮕﺬرد وﻟﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ درﮔﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .او ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ و ﺑﯿﻦ
رﮔﻮﻻﺗﻮری ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﻧﮓ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﺤﺴﻨﯽ درﺑﺎره ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز  5Gﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۷۰۰اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎﺳﺖ و اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ از  ۲۶درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﭘﺮاﺗﻮر
را ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺻﻠﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺸﻮر

ﺑﺮﮔﺮدد؟«

 5Gرا ﺑﺮای ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﺑﯿﺎورﯾﻢ؟

ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺮاه اول در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی 5G
ﻫﻤﭽﻨﺎن وارد ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺪه وﻟﯽ درﺑﺎره آن دهﻫﺎ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻮب ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺎزه اﺳﺖ .او ﺿﻤﻦ ﺗﺎﺪ آزاد ﻧﺒﻮدن
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی  ۷۰۰آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺮای ﻓﻨﺎوری  5Gﻣﯿﺪاﻧﺪ؛ ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن

ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی دارد» .ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻃﺎﻫﺮی« در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺖ:

» 5Gﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮ ده ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﺪ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد.
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺪاری ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ در ﮐﺸﻮر آﻧﭽﻨﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﻓﻨﺎوری  5Gﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎی در دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ
ﺳﺨﺖ اﻓﺰار  5Gﻣﺠﻬﺰ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺳﺎده را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻓﻨﺎوری 5G
ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻣﺎن ﻣﯽآﯾﺪ؟«
ﻃﺎﻫﺮی ﺑﺎ ﺧﻄﺎب ﻗﺮار دادن ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ اذﻋﺎن دارد ﮐﻪ اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ دﯾﺘﺎی ﺧﻮد را
ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺸﺘﺮی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ:

»ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ  5Gﻫﺴﺘﯿﻢ؟ ﺑﺎ  5Gﻗﺮار اﺳﺖ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺰرﮔﯽ
ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﯾﮏ ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل رخ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﻮل در ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ .در واﻗﻊ

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻘﺎﺿﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ روی آن ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ اﻻن از
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  4Gﻫﻢ آﻧﭽﻨﺎن درﺧﻮاﺳﺘﯽ از ﺳﻮی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ  .5Gاﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ  5Gﺑﯿﻔﺘﺪ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی  B2Bﻣﻄﺮح ﺷﻮد؛ وﮔﺮﻧﻪ
 5Gﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﻮد؟«

 5Gﻣﺤﻞ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ

»وﺣﯿﺪ ﺷﺎه ﻣﻨﺼﻮری« از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﮐﻮچ از  3Gﺑﻪ  4Gﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ
ﮐﺮدن ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ در  5Gﻗﺼﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوری ﻗﺼﺪ دارد ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

»ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﻔﻬﻮم رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
 5Gﻫﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی اﭘﺮاﺗﻮر ﻻزم دارﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺳﺮوﯾﺲ  5Gﮐﻪ در اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﺎری را ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽﺑﺮد«.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺎه ﻣﻨﺼﻮری ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ  5Gﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﺮا
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ 5G

ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻬﻨﺪس ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﯾﻢ

ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای راﻫﺒﺮدی ﺗﻬﺮان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺒﻮد ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺣﺎذق ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ) (AIدر ﮐﺸﻮر را
ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی و اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ  5Gﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮورش
ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻮزه زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻗﺮار دارد» .ﻣﺤﻤﻮد ﺟﺮاﺣﯽ« در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد و ﮔﻔﺖ»:ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ دو ﺳﺎل وﻗﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ﻣﻬﻨﺪس ﻫﻮش

ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

