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بررسی وضعیت نسل پنجم از اینترنت تلفن همراه
در ایران و دیگر کشورهای جهان

گام پنجم از نسل های شبکه
ارتباطی تلفن همراه

سرعت بیشتر در انتقال 
داده ها

ــمند  ــای هوش ــا ابزاره ــات ب ــراری ارتباط برق
نیــاز بــه ویژگی هــای خــاص و ویــژه ای دارد. 
ارتباطاتــی کــه ایــن روزهــا دنیــای پیرامــون 
ــا پیشــرفته تر  ــر قــرار داده ب مــا را تحــت تاثی
شــدنش بــه زودی جنبــه جدیــدی از زندگــی 
را پیــش روی مــا قــرار می دهــد کــه ناگزیــر 
اســتفاده از آن هســتیم.  اگرچه در کشــورهای 
پیشــرفته ایــن امــر بــه وقــوع پیوســته و همــه 
ــدی  ــای جدی ــداع تکنولوژی ه ــاهد اب روزه ش
فناوری هــای  کمــک  بــه  کــه  هســتیم 
در  امــا  می شــوند،  گســترده تر  هوشــمند 
ایــن  توســعه یافته  کمتــر  کشــور های 
ــرمایه گذاری  ــازی و س ــال زیرس ــت در ح مزی
اســت.  یکــی از جنبه هــای قابــل اهمیــت در 
ــاال  ــن بحــث اســتفاده از تکنولوژی هــای ب ای
ــا در  ــال داده ه ــتر در انتق ــرعت بیش ــرای س ب
ــن آن  ــه مهم تری ــت ک ــی اس ــای ارتباط فض
ــتفاده  ــورد اس ــراه م ــن هم در شــبکه های تلف
ــم  ــه گفتی ــه ک ــان گون ــرد.  هم ــرار می گی ق
فقــط  دیگــر  امــروزه  همــراه  تلفن هــای 
ــتند،  ــاس نیس ــراری تم ــرای برق ــیله ای ب وس
ــری،  ــای تصوی ــال داده ه ــرای انتق ــه ب بلک
بخش هــای  کنتــرل  حتــی  و  متنــی 
ــتند.  ــا هس ــره م ــی روزم ــمندی از زندگ هوش
ــال حاضــر حجــم  ــت در ح ــوان گف ــاید بت ش
داده هایــی کــه از طریــق تلفــن همــراه انتقــال 
داده می شــود بســیار بیشــتر از حجمــی اســت 
ــر  ــری نظی ــتگاه های دیگ ــق دس ــه از طری ک
ــل  ــاپ، کامپیوترهــای خانگــی و ... منتق لپ ت
می شــود. خوشــبختانه مــردم کشــور مــا 
عالقــه فراوانــی بــه اســتفاده از فناوری هــای 
ــال های  ــا در س ــار آن ه ــد و رفت ــن دارن نوی
اخیــر نشــان داده اســت کــه مجبــور هســتیم 
ــا  ــال داده ه ــرعت انتق ــه س ــم ب ــران ه در ای
اهمیــت  موبایلــی  شــبکه های  طریــق  از 
ــر  ــر فراهــم آوردن زی ــی نظی ــم و اقدامات دهی
ــل های  ــعه نس ــرای توس ــاخت های الزم ب س
3 و 4 و البتــه در آینــده نســل 5، نشــان 
ــه  ــاز ب ــم نی ــا ه ــردم م ــه م ــن دارد ک از ای

ــد.  ــوژی دارن ــرفت تکنول پیش

زمانـی کـه لـذت اینترنـت پـر سـرعت تلفـن همـراه را تجربه کنیـم، بسـیار سـخت خواهد بـود که بـاز هم به 
سـراغ اینترنت هـای بـدون کیفیـت با قطعـی و وصلی های مـداوم برویـم. در چند سـال اخیر تعـداد کاربران 

اینترنـت در سراسـر جهـان در حـال افزایـش بـوده اسـت و بـدون شـک این افزایـش انگیـزه الزم 
را بـرای شـرکت های فنـاوری بـه وجـود آورده اسـت تـا تکنولوژی هـای ارتباطـی را با سـرعت 

بیشـتری گسـترش دهنـد. نسـل های مختلـف شـبکه تلفـن همـراه نشـان دهنـده روند رو 
بـه توسـعه و گوشـه ای از پیشـرفت موجود در ایـن زمینه می باشـند. در هر نسـل از 

شـبکه تلفن همـراه، کیفیت در سـرویس های مختلفـی نظیر مکالمـه، پیام های 
کوتـاه و همچنیـن سـرعت اینترنـت افزایـش پیـدا کـرده اسـت. ایـن 

روزهـا انتظـارات کاربـران از تلفن هـای همـراه خـود بـه امـوری 
فراتـر از اجرای اپلیکیشـن و انـواع بازی مربوط می شـود و 

همـه این مـوارد چالش هـای عدیـده ای را پیش روی 
شـرکت های فنـاوری قـرار می دهـد. رونـد کنونی 

و تغییـر مسـیر کمپانی هـای تولیـد کننـده تلفن 
همـراه بـه سـمت اسـتفاده از دوربیـن دوگانه 
بـه  کاربـران  شـدید  تمایـل  دهنـده  نشـان 
گرفتـن عکس هـای بـا کیفیـت اسـت و بدون 
شـک افـراد دوسـت دارند کـه عکس هـای با 

کیفیتـی کـه بـا گوشـی تلفن همـراه خـود تهیه 
می کننـد را با دوستانشـان بـه اشـتراک بگذارند و این 

اشـتراک گـذاری هم نیازمنـد سـرعت مناسـبی از اینترنت 
می باشـد. ایـن روزهـا شـرکت های معتبـر و بـزرگ دارای اهدافـی 

نظیـر اتصـاالت ارتقـا یافتـه علـی الخصـوص رفتـن به سـمت 
اتصـال 5G کـه همـان نسـل پنجـم شـبکه های مخابراتـی 

می باشـد هسـتند. بـدون تردیـد این نسـل از شـبکه های 
تلفـن همـراه نـه تنهـا در محتـوای ویدئویی بـا تفکیک 

تصویـری باال، بلکـه برای پخـش تجربیـات واقعیت 
مجـازی و افـزوده، ارسـال داده هـا بـرای پردازش 

ابـری و حتـی انتقـال موقعیت مکانـی و داده های 
دسـتیار رانندگـی بـه خودروهـای هوشـمند در 

مسـیر اسـتفاده خواهد شـد و به همیـن دلیل 
بیشـتر شـرکت های معتبـر به سـمت پپاده 

سـازی آن خیـز برداشـته اند. البتـه نسـل 
بـه  تنهـا  مخابراتـی  پنجـم شـبکه های 
ارائـه سـرعت انتقـال داده هـای باالتر 

نمی شـود،  محـدود  مشـتریان  بـه 
میلیون هـا  اتصـال  از  بلکـه صحبـت 
دسـتگاه مجهـز بـه اینترنـت اشـیا 
بازارهـای  تـا  گرفتـه  خانه هـا  از 
صنعتـی خواهد بود. شـرکت هایی 
کمـک  بـا  کوالـکام،  نظیـر 
بسـیار  خورشـیدی  مودم هـای 
کـم مصـرف کـه بـرای اینترنت 
اشـیا طراحـی و تولیـده شـده 
اسـت، خودشـان را برای پیاده 
سـازی این اتفـاق مهـم آماده 
کرده انـد. بهبـود نـرم افـزاری 
افـزاری  سـخت  ارتقـای  و 
موبایـل  هوشـمند  گوشـی های 
گسـترش  و  بسـط  کنـار  در 
نشـان  ارتباطـی  تجهیـزات 

دهنـده این اسـت کـه در آینده ای 
از  خبـری  دیگـر  دور  چنـدان  نـه 

کیفیـت  یـا  سـرعت  محدودیـت 
از  اسـتفاده  بـا  ارتبـاط  برقـراری  در 

نخواهـد  وجـود  موبایـل  گوشـی های 
بـه  هفتـه  ایـن  ویـژه  موضـوع  در  داشـت. 

تلفـن  مختلـف  نسـل های  تفـاوت  بررسـی 
همـراه خواهیـم پرداخـت و بـه خصوص نگاهـی ویژه 

می اندازیـم. همـراه  تلفـن  شـبکه های  از  پنجـم  نسـل  بـه 
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