ﺣﺬف ﻫﻮاوی از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ  ۵Gدو ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺿﺮر ﻣﯽزﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﯿﻦ آدﯾﻨﻪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
ﻃﺒﻖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺎزار ،ﺣﺬف و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺠﻬﯿﺰات و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  5Gﻫﻮاوی در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺘﻦدﻫﯽ ﮐﺸﻮر وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺣﺪود
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﻮﻧﺪ ﺿﺮر روی دﺳﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽﮔﺬارد.
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﻫﻮاوی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ارﯾﮑﺴﻮن و ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ» .ﺟﯿﻤﺰ ﺑﺎرﻓﻮرد«

ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺮوه ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻧﺪرز در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺗﻔﺎق ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺮای اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ
ﺷﺪت آزاردﻫﻨﺪه اﺳﺖ«.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی  5Gﺧﻮد را روی ﻫﻤﺎن
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی  4Gﺳﺎﺑﻖ ﺳﻮار ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺬف ﺗﺠﻬﯿﺰات  5Gﻫﻮاوی ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ
ﺣﺬف اﺑﺰار ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻗﺒﻞ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﺰاف و اﺿﺎﻓﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ» .ﻣﺘﯿﻮ
ﻫﺎوت« ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻣﺪت در ﺷﺒﮑﻪ  4Gﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﻣﺘﻀﺮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
از ﻃﺮﻓﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gدر ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻫﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد و
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻓﺮﺻﺖ رﻫﺒﺮی اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در اروﭘﺎ را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎرﻓﻮرد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ  5Gو ﺗﺎﺧﯿﺮ در راه اﻧﺪازی ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ را ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﺎردﯾﻦ دوﻟﺖ ﺟﺎﻧﺴﻮن ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارﺷﯽ از  GCHQﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮاوی ﭘﺲ از ﺗﺤﺮﯾﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺬف اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ  5Gﻃﯽ  ۶ﻣﺎه

آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻫﻮاوی ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی
 3Gو  4Gاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﯾﮏ ﺳﻮم از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ  5Gﻓﻌﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی »وداﻓﻮن« و » «BTاز دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﺬف ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﻫﻮاوی ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۳۰ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺳﺦ ﯾﺎ ﻣﺠﻮزی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻓﻮری ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻋﻈﯿﻢ از دردﺳﺮﻫﺎ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را روی دﺳﺖ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺻﻨﻌﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺣﺪود  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﻮﻧﺪ،
ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  ۲.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺿﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

