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به بهانه روز جهانی ارتباطات

تبعات زیستن در"دهکده جهانی"

نسل به نسل با دنیای ارتباطات به مناسبت روز جهانی آن

...

یادداشت

جهان صفر تا پنج!
ِ

 5مانند گرگی خواهد بود که سریعتر ،دقیقتر و قدرتمندتر
مرتضی اخوان  G« /
از  4Gاست ».عبارتی که شاید دقیقترین تعریف از قابلیتهای نسل پنجم
ارتباطات باشد.
قابلیتهایی که میتواند به خودی خود این نسل را در قیاس با نسل چهار

برای کاربرانش جذابتر کند .سرعت ،دقت و قدرت سه عنصر تعیینکننده در
عصر ارتباطات هستند که امروزه ارتقاء کیفیت آنها میتواند ضامن موفقیت
برندهای تجاری بزرگ عرصه فناوریهای موبایلی باشد .از نسل صفر تا نسل
پنجم ،جهان ارتباطات پله پله جریان گردش آزاد اطالعات

  زهرا حاجیان

info@khorasannews.com

را با فناوریهای موبایلی ارتقاء بخشیده است .مروری بر این گذار در روز
جهانی ارتباطات و نگاهی به آینده ما در عصر ارتباطات ،دستاویز نگارهای
است که از نظر میگذرانید.

نسل صفر؛ تلفن همراه رادیویی با شماره منحصر به فرد!
شاید تا به حال عبارت "نسل صفر" را نشنیده باشید .نسل صفر همان
«تلفن همراه رادیویی» است .در  ،0Gبرخالف فناوریهای رادیویی
قبلی ،هر دستگاه شماره منحصر به فردی داشت و این یک اتفاق بزرگ
ن دلیل بود که این نسل
برای نسل صفر به حساب میآمد و شاید به همی 

را پیش از ظهور نسل یک به عنوان یک نسل از ارتباطات فناوریهای
موبایلی به حساب آوردهاند .کاربرد این نوع تلفنهای همراه بیشتر در
تاکسیها و ماشینهای پلیس بود .نسل صفر در واقع جزو نسلهای
شبکههای سلولی محسوب نمیشود.

0G

نسل اول؛ ارتباطی با سیگنالهای آنالوگ
فناورینسلاولدردهه 80میالدیدرایاالتمتحدهپیادهسازیشد
ونام"سامانهتلفنیسیارپیشرفته"یا AMPSبرآننهادهشد.همچنین
دراروپاودیگرنقاطجهانازنسخههایمختلففناوریمشابهیبهنام
"سیستمارتباطیدسترسیفراگیر"یاTACSاستفادهمیشد.ارتباطات
بیسیمنسلاولکامالبرپایهسیگنالهایآنالوگوتنهاارتباطصوتی

امکانپذیر بود؛ بنابراین خدمات دیگری مانند پیامک و انتقال داده
وجودنداشت.درنسلاولبهدلیلماهیتارتباطاتآنالوگکهمستعد
نویزپذیری از اطراف هستند ،کیفیت و سرعت انتقال اطالعات بسیار
پایینبود،امنیتیدرارتباطاتوجودنداشتوگوشیهایتلفنآنقدر
بزرگبودندکهدرجیبجانمیگرفتند!
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نسل دوم؛ وقتی سیگن الهای دیجیتال وارد میشوند
تفاوت برجسته نسل دوم با نسل اول استفاده از سیگنا لهای
دیجیتال به جای آنالوگ در آنها بود.
در دهه  90میالدی بر خالف نسل اول که فقط سرویس مکالمه
صوتی ارائه میداد ،نسل دوم با امکان پیامک و انتقال داده تحول
بزرگی در دنیای ارتباطات پدید آورد .یکی از اولین استانداردهای

نسل دوم  GSMنام دارد که در آن سرعت انتقال اطالعات 14/4
کیلوبایت بر ثانیه بــود .در ایــن زمــان تعداد مشترکین به طرز
چشمگیری افزایش یافت و شرکتهای مربوط به بهبود کیفیت،
افزایش خدمات و افزایش مناطق تحت پوشش پرداختند و تغییراتی
در استانداردها به وجود آمد.
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نسل سوم؛ چند رسانهایها ،بازیها و دنیای 3G
با تغییر نیازها و انتظارات از شبکهها تمایل برای ارسال و دریافت
فایلهای چندرسانهای حجیم ،استفاده از ویدئو کنفرانس ،نیاز به
دریافت اطالعات در هنگام حرکت ،انجام بازیهای آنالین و بسیاری
از موارد دیگر ،مهندسان کامپیوتر و مخابرات را برآن داشت تا توان

خود را برای ارائه نسل جدید شبکههای سلولی با تغییرات زیاد و
سرعت بسیار باالتر به کار گیرند .اتفاقی که نسل سوم را با سرعت
دریافت  2مگابیت بر ثانیه و امنیتی بهتر به وجود آورد .ژاپن اولین
کشوری بود که به صورت گسترده و تجاری از  3Gاستفاده کرد.
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نسل چهارم؛ نسلی برای کاهش هزینهها و افزایش سرعت
آخرین نسل ارائه شده از شبکههای سلولی نسل چهارم است که
هدف آن افزایش ظرفیت ،کیفیت سرویس و مناطق تحت پوشش
و همچنین کاهش هزینههاست .هدف  4Gرسیدن به سرعت
100مگابیت برثانیه در حال حرکت(مثال هنگام حرکت قطار) و یک

نسل پنجم؛ رویای خانه هوشمند با شما

شرکت نوکیا از طرفداران پر و پا قرص  5Gمعتقد است که سرعت
نسل پنجم در بدترین شرایط ممکن و پر تراکمترین شرایط 100
مگابایت در ثانیه خواهد بود! یا به عبارتی دیگر «بدترین شرایط نسل
پنجم 4 ،برابر سریعتر از بهترین شرایط نسل چهارم است».
ادعایی که خانه هوشمند زندگی موبایلی را برای کاربران در عصر

گیگابیت برثانیه در حالت سکون است که در مقایسه با نسل قبلی
تفاوت چشمگیری محسوب میشود .از دیگر ویژگیهای مهم نسل
چهارم این است که مکالمه صوتی نیز باید همانند داده به صورت
بسته ارسال شود.

ارتباطات به جا خواهد گذاشت.
خانهای برای تماشای فیلم در حالت آنالین با سرعت غیرقابل
تصور ،امکان انتقاالت ارتباطات در شرایطی اید هآ لتر از نسل
چهارم و بسیاری مسائل دیگر .به عبارتی میتوان گفت نسل پنجم
تکمیل کننده رویای نسل چهارم است.

گامی الزامی برای رسیدن به جامعه جهانی
خصوصیات نسل پنجم ارتــبــاطــات سیار مانند افــزایــش سرعت انتقال
داده ،افزایش قابلیت اطمینان ،کاهش مصرف انرژی و ...در مقایسه با
نسلهای مختلف شبکههای ارتباط بیسیم ،بیانگر اهمیت دست یابی به
این فناوریهای نوین از سوی دولتهاست.

دست یابی به این نوع از فناوریهای نوین در کشور ،درواقع حرکت به سوی
تحقق اهداف در نظر گرفته شده در سند چشم انداز  1404خواهد بود .اما
متاسفانه امروزه شاهد آن هستیم که هنوز در راهاندازی کامل و بینقص نسل
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تصویر ساز  :رسول نکوئی

هفدهم مــاه مه برابر با  27اردیبهشت ،روز جهانی
ارتباطات و جامعه ( )WTISDاست .در چنین روزی در
سال  ،۱۸۶۵نمایندگان بیست کشور جهان گرد هم
نشستندتااولینقوانینفراملیارتباطاتراکهدرآنزمان
در پیشرفتهترین شکل ،محدود به تلگراف بود ،تدوین
کنند .نتیج ه این گردهمایی و بحثها منجر به تشکیل
«اتحادیهبینالمللیتلگراف»واختصاصروزهفدهممه
بهاینمناسبتشد.
اما یکصد و چهل سال پس از آن ،در سال  ۲۰۰۵و بعد
از«اجالس جهانی جامعه اطالعات» در تونس ،سازمان
ملل متحد طی صدور قطعنامهای روز ۱۷مه را به عنوان
روز جهانی «ارتباطات و فناوری اطالعات » نام گذاری
کرد.
به عقیده برخی صاحب نظران اکنون ما در دوره "جریان
اطالعات" به سر می بریم .جریانی که ما را چه بخواهیم
و چه نخواهیم با خود می برد .در واقع پیشرفت سریع
ارتباطاتباعثشدهاستتاانساندرمحدودهوسیعتری
اززمانومکانفیزیکیکهاورااحاطهکرده،قراربگیرد.
بنابراین چه بخواهیم و چه نخواهیم ،در یک جامعه
اطالعاتی ،امکان استفاده افراد از اطالعات افزایش و
انحصاردولتهاوحکومتهابرآنکاهشیافتهودرنتیجه
بهاستفادهازکانالهایجدیداطالعاتی،بهویژهعادالنه
شدن اطالعرسانی کمک میکند .واقعیت آن است که
دهکدهجهانیموجودوهمكاریهایبینالمللی،تاثیر
انواعارتباطاترادرمردموجوامعگوناگونباهرفرهنگ
ورفتاری،غیرقابلانكارساختهاست.همانگونهکهمی
دانید اینك ،مخابرات عامل زیر بنایی توسعه اقتصادی ،
اجتماعیوفرهنگیتلقیشدهوایننقشدرآنحداست
کهبهآن"دستراستتمدن"نیزاطالقمیشودومیزان
توسعه ملی را با معیار توسعه ارتباطات مخابراتی در هر
كشورارزیابیمیكنند.
بنابراینباتوجهبهاینواقعیتکهامروزه،قدرتدردست
جوامعیاستكهازنیرومندترینشبكههایارتباطیوبه
تبعآن،ازبیشتریناطالعاتبرخوردارهستند(،بههمین
دلیل است که می گویند":اطالعات ،قدرت است" و این
حقیقتانكارناپذیر،تمدنحاكمبرتمدنكنونیجهان
است) ،باید پیش بینی کرد این دنیای جدید خالی از
آسیبهایاجتماعیفراواننخواهدبود.
در واقــع یک سری آسیبهای اجتماعی که با فضای
مجازی ارتباط زیادی دارند تحت تاثیر جامعه اطالعاتی
وپیشبینینشدنتمهیداتالزمروبهگسترشوشدت
هستند .این دسته شامل آسیبهایی است که پیش
از ظهور فضای مجازی نیز کم و بیش وجود داشتهاند و
فضای مجازی نقشی تسهیلکننده ،تشدیدکننده یا
مکمل را درباره آن ها میتواند ایفاکند .به عبارت دیگر،
چه فضای مجازی در دسترس باشد و چه نباشد ،این
آسیبهادرجامعهوجوددارند.مواردیهمچون،اعتیاد،
مفاسداخالقی،امنیتعمومی(سرقت،نزاع،خشونت،
پرخاشگری و قتل) ،طالق ،مصرف مشروبات الکلی،
بیاعتمادی اجتماعی ،رفتارهای پرخطر و اختالالت
روانــی (خودکشی) ،آسیبها و تهدیدهای امنیتی،
نارضایتیازنظاماداریواجرایی.
البتهشایدبتواندریکموردخاصگفت،فضایمجازی
در گسترش و تغییر ماهیت مفاسد اخالقی ،چنان نقش
مهم و اساسی ایفا کرده است که این آسیب میتواند در
زمرهآسیبهایماهیتینیزقراربگیرد.
آسیبهای ماهیتی فضای مجازی آسیبهایی است
که در واقع به ویژگیهای ماهوی و ذاتی فضای مجازی
برمیگردد و می توان گفت در واقع از تبعات پدید آمدن
این فضای جدید هستند و پیش از ایجاد فضای مجازی
وجود نداشتهاند و با حذف فرضی فضای مجازی( چرا
کهدرعالمواقعدیگرچنینچیزیغیرممکناست)،آن
ها نیز از بین میروند .به دیگر سخن ،حتی اگر پیامهای
ردوبدلشدهدرفضایمجازیمحتواییمثبتومتعالی
داشته باشند ،باز هم در درازمــدت مشکالتی را برای
استفادهکنندگان خود به وجــود میآورند .اعتیاد به
اینترنت ،کندذهنی و تنبلی مغز ،اضافه بار اطالعات و
اشتغالزیادبهسرگرمیهایمجازیوبازیهایرایانهای
از این زمرهاند.در این بین نشستن و نگریستن آن چه به
جامعه می رود عبث ترین کار ممکن است و شاید یکی از
مهم ترین و موثرترین اقداماتی که باید از سال ها پیش و
درسالهایپیشروبهجددرعرصهعمومیوآکادمیک
مورد توجه قرار گیرد ،افزایش سطح سواد رسانه ای تک
تک افراد جامعه و درون خانواده ها و نیز تشویق نخبگان
و هسته های فکری به خروج از "مارپیچ سکوت" است.
که در غیر این صورت با آسیب هایی به مراتب جدی تر از
آنچههماکنونشاهدآنهستیم،مواجهخواهیمشد.

خراسان -علی رضا آوایی وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خراسان در باره اختالف نظر میان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه در باره
فیلتر شدن تلگرام خاطرنشان کرد  :ما نامه ای خدمت دادستان کل کشور نوشتیم و جلسه ای به زودی خدمت دوستان در دستگاه قضایی
خواهیم داشت و امیدواریم به یک وحدت نظر قضایی برسیم و معتقدیم در این شرایط بحثها را تبدیل به مباحث اختالفی نکنیم .

چهارم در کشورمان چالشهایی وجود دارد .با وجود این امید است دولت با
رصد حوزههای نوظهور و گرفتن تصمیمات مقتضی به منظور فراهم آوردن
تمهیدات الزم و ایجاد زیرساخت مناسب برای دست یابی به نسل پنجم
ارتباطات گام موثری بردارد.

روز جهانی ارتباطات و یادآوری چند
وعده عملی نشده
 27اردیبهشت (هفدهم ماه می) روز جهانی
مخابرات یا ارتباطات نام گــذاری شده است تا
عــاوه بر جلب توجه دولتها و مــردم جهان به
مقوله ارتباطات و فناوری اطالعات در عصر
حاضر ؛ فرصتی باشد بــرای مطالعه وضعیت
و شرایط ارتباطی کشور از حیث بهره مندی
از فناوری های ارتباطی با ديگر جوامع  .برای
انجام این مقایسه نیازی نیست تا راه دوری را طی
کنیم بلکه کافی است با نگاهی به دورو برمان
،وضعیت خود را درزمینه یکی از پرکاربردترین
نیاز های امروز بشری که همان نیازهای ارتباطی
است به سنجش بگذاریم .
سال هاست به نام روز جهانی ارتباطات ؛موج
موج پروژه ارتباطی ازسوی سازمان های مربوط
به این حوزه واپراتورهای ارتباطی افتتاح می
شود؛ اما خروجی این اقدامات جایگاه مناسبی
را برای ما در شاخص ها و ارزیابی های جهانی
رقــم نمی زنــد .بــد نیست در ایــن جا نگاهی به
وضعیت اپراتورهای ارتباطی داشته باشیم که
در همین ایام هفته جهانی ارتباطات مشغول
افتتاح ورونمایی از ده ها پروژه ارتباطی هستند .
پروژه هایی که طبق وعده مدیران اپراتورها قرار
است ثمراتی از جمله بهبود کیفی ارتباطات
را در زمینه پهنای باند و صوت به دنبال داشته
باشد وبه طور کلی به ایجاد تحوالتی در ارائه
سرویس های ارتباطی منجر شود  .در حالی که
عمال این گونه نیست و اپراتورهای ارتباطی از
حیث کیفی و سرویس دهی مناسب ارتباطی
به مشترکان خود آن هم در مــواردی که جزو
ابتدایی ترین شاخص های ارتباطی محسوب
می شودهمچنان درجا می زنند و همین موضوع
باعث شده است تا همواره اختالالت مکالمه
؛ یک پای ثابت نارضایتی مشترکان از وضع
کیفی شبکه های ارتباطی باشد  .علت آن هم
این است که بسیاری از شاخص های کیفی شبکه
مخابرات کشور عمدتا پایین تر از حد استاندارد
است  .موضوعی که وزیر ارتباطات هم به تازگی
و بااذعان به آن ؛ وضعیت شبکه مخابراتی کشور
را مورد نقد قرار داد او برای اثبات این مدعای
خود به شاخص های  ITU؛ اشاره کرد و با طرح
این که هم اکنون میزان شاخص تماس از دست
رفته در شبکه مخابرات  3درصد و میزان تاخیر
شبکه  4میلی ثانیه ؛ معادل  4برابر حد استاندارد
جهانی است  ،خواستار اصالح این وضعیت شد.
از این که بگذریم وضعیت اینترنت موبایل هم
خود ماجرای دیگری دارد  .قطع و وصلی های
مکرر؛ سرعت پایین؛ وبه طور کلی کیفیت پایین
اینترنت موبایل و در کنار همه آن ها هزینه باالی
این سرویس که حقیقتا هیچ سنخیتی با کیفیت
ارائه شده ندارد مسئله ای است که نمی توان
از آن چشم پوشی کرد  .به هر ترتیب باوجود آن
که اپــراتــورهــای موبایل دوســه سالی اســت به
ارائه نسل سه و چهار ارتباطی روی آورده اند
اما واقعیت این است که در ارائه این سرویس ها
هنوزنتوانسته اند رضایت حداکثری مشترکان
راجلب کنند .
هر  10سال نسل جدیدی از شبکه های مخابرات
سیار ظهور می کند وامــروز بسیاری از کشور
های جهان با عبور از ارائه نسل سه وچهار موبایل
؛ نسل پنجم این فناوری را پیاده سازی کردند
یا در حال پیاده سازی آن هستند اما متاسفانه
ورود دیر هنگام کشور به عرصه پیاده سازی نسل
ســوم و چهارم موبایل آن هم در شرایطی که
هنوزهم ارائه سرویس های مبتنی بر آن به بلوغ
الزم نرسیده با عث شده است تا ما روز به روز
شکاف بیشتری را در زمینه پیاده سازی این
فناوری ؛ با جهان پیدا کنیم  .به هر روی  ،به رغم
وعده های مکرری که تا کنون برای برقراری یک
شبکه پایدار ارتباطی و رفع اختالالت موجود
درشبکه اپراتور ها  ،بهبودکیفیت اینترنت موبایل
و ...از سوی مسئوالن اپراتورها و مسئوالن نهاد
های ناظر بر عملکرد اپراتور ها مطرح شده ،
مشکالت همچنان به قوت خود باقی است .وعده
های عملی نشده بسیاری هنوز وجود دارند که
هفته جهانی ارتباطات می توانست فرصتی باشد
برای تحقق این وعده ها .
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