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نسل ها به سرعت منقرض 
می شوند

باید در مورد معرفی نسل های  از هر چیز  قبل 
تلفن همراه بگوییم حتما شما هم شنیده اید که 
استفاده   G حرف  از  نسل ها  این  معرفی  برای 
 2G، 3G نظیر  اصطالحاتی  کاربرد  و  می شود 
و 4G بسیار متداول می باشد. در این رابطه باید 
Genera� نشان دهنده کلمه G  گفت که حرف

باال رفتن  با  به معنای نسل می باشد که   tion
می شود،  گفته  حرف  این  با  همراه  که  عددی 
مورد  تکنولوژی  که  می یابد  انتقال  مفهوم  این 
و  کرده  پیدا  ارتقا  نظر  مورد  نسل  در  استفاده 
شما با ویژگی های جدیدی روبه رو خواهید شد. 
جهانی  نظر  از  را  موضوع  که  باشد  بهتر  شاید 
ایران خالصه  به  را  نگاهمان  و  نکنیم  بررسی 
کنیم تا موضوع کمی برایمان ملموس تر باشد. 
زیرا کشورهای پیشرفته به اندازه کافی در این 
زمینه بدون عیب و ایراد ظاهر شده اند و شاید 
بتوان گفت از این به بعد هر پیشرفتی هم که 
داشته باشند، برایشان انقالبی در سرعت اینترنت 
به وجود نخواهد آمد. اما اکنون می خواهیم در 
رابطه با ایران صحبت کنیم. شاید همین حاال 
نه تنها در برخی از روستاها، بلکه در برخی از 
داشته  سراغ  موبایلی  کاربران  کشور  شهرهای 
به دست  دهه 80  ساده  که گوشی های  باشیم 
روز  به  قابلیت های  از  استفاده  برایشان  و  دارند 
شده موبایلی اهمیتی نداشته باشد. بی شک آنها 
هم نیاز به ارتباطات اینترنتی پیدا خواهند کرد 
که می شود گفت وجود کافی نت هایی که این 
نیاز  این  و کمتر می شود،  روزها شمارشان کم 
را برایشان مرتفع می کند.  اما برای معرفی نسل 
به عنوان  که  بس  همین  همراه  تلفن  شبکه   2
شناخته  کشور  در  بی سیم  شبکه  ابتدایی ترین 
می شود که استفاده از آن با ورود تکنولوژی تلفن 
فراهم شد. مهم ترین  ما  برای  به کشور  همراه 
بدون  ارتباط  از  استفاده  هم  نسل  این  ویژگی 
سیم در تلفن بود و توانست این رویا را محقق 
کند که دسترسی به افراد در هرلحظه به وسیله 
خطوط ارتباط تلفنی میسر شود. کم  کم ارتباط 
رویایی  ویژگی های  به  هم   sms یا  و  پیامکی 
از  این نسل اضافه شد، اما همچنان این نسل 
شبکه تلفن همراه با سرعتی متوسط نسبت به 
آنچه که نیاز بود و با ورود گسترده اینترنت به 
ابعاد مختلف زندگی ما و کاربرد آن در تلفن های 
همراه کارآیی اش را از دست داد و باعث پیدایش 

نسل بعدی با عنوان نسل 3 شد.

اینترنت همراه از کجا آمد؟

کـه  گفـت  بایـد  تردیـد  لحظـه ای  بـدون 
بخـش اعظـم وابسـتگی کـه بـه تلفن هـای 
همراهمـان داریـم بـه خاطـر اینترنت اسـت. 
دسـتگاه  ایـن  طریـق  از  مجـازی  ارتبـاط 
کوچـک و قابـل حمـل برایمـان بسـیار لذت 
بخـش اسـت و به سـادگی نمی تـوان از کنار 
دوردسـت ها  از  گذشـت.  ارتبـاط  نـوع  ایـن 
پیشـرفته  کشـورهای  در  کـه  می شـنیدیم 
آن  از  اسـتفاده  بـا  کـه  دارد  وجـود  امکانـی 
اینترنـت متصـل هسـتند  گوشـی ها نیـز بـه 
و ایـن اتصـال کامـال متفـاوت از اتصـال بـه 
مودم هـای وای فـای می باشـد.  بنابرایـن بـا 
اضافـه شـدن ایـن قابلیـت بـه گوشـی های 
تلفـن همـراه نسـل جدیدی شـکل گرفت که 
بسـیار پیشـرفته تر از نسـل 2 بـود و به نسـل 
انتقـال  بـاال رفتـن سـرعت  یافـت.  ارتقـا   3
داده در ایـن نسـل هـم یکـی از ویژگی های 
اصلـی اسـت.  بـر اسـاس آمارهـای موجـود 
سـرعتی  ارائـه  توانایـی   3G شـبکه های 
بالـغ بـر 200 کیلوبیـت بـر ثانیـه را دارد کـه 
ارتباطـات  از  می توانیـد  همزمـان  به طـور 
صـدا و داده اسـتفاده کنید. باالترین سـرعت 
از  اسـمی  به صـورت  می توانـد  کـه  داده ای 
شـبکه های 3G  اسـتفاده شـود 14 مگابیـت 
بـر ثانیـه دانلـود و 8/ 5 مگابیـت بـر ثانیـه 
دانلـود اسـت.  ایـن شـبکه در حـال حاضـر 
اپراتـور  سـه  هـر  و  دارد  زیـادی  کاربـرد 
تلفـن همـراه  در کشـورمان پوشـش کامـل 
آن را انجـام داده انـد و شـاید در حـال حاضر 
چهـار  بیـن  در  را  مخاطبـان  گسـترده ترین 
نسـل فعلـی دارد و در بسـیاری از شـهرهای 
اسـتفاده  قـرار  مـورد  کوچـک  و  بـزرگ 
می گیـرد.  از قابلیت هـای دیگـر ایـن نسـل 
مودم هـای  در  سـیم کارت ها  از  اسـتفاده 
اتصـال بـه اینترنـت اسـت و البتـه اسـتفاده 
اینترنـت در گوشـی بـه همـراه  همزمـان از 
مشـهورتر  را  نسـل  ایـن  تمـاس  برقـراری 
کـرد و سـپس بـه تبلت هـا و فبلت هـا هـم 
انتقـال یافت.  گسـترده تر شـدن شـبکه های 
ایـن فضـا  از  افزایـش اسـتفاده  اجتماعـی و 
و تبـادل اطالعـات تصویـری در ایـن نسـل 
ضـروری  را  داده  انتقـال  سـرعت  باالرفتـن 
کـرد. همیـن امـر هـم ضـرورت ارائـه نسـل 

چهـارم را بیشـتر کـرد.

مردم تکنولوژی دوست دارند

از  ارتباط  برقراری  سادگی  و  آسانی  که  زمانی 
طریق دستگاه های کوچک موبایل برای مردم 
پیدا  افزایش  آن ها  تقاضای  میزان  شد،  مسلم 
خوبی  به  کشور  در  فعال  اپراتورهای  و  کرد 
دانستند که باید تجهیزات خود را به روز کرده 
فراهم  کاربران خود  برای  را  بهتری  و سرعت 
از  چهارم  نسل  ورود  باعث  نیاز  همین  کنند. 
کشور  به  را  همراه  تلفن  ارتباطی  شبکه های 
ما  در کشور  تلفن همراه  نسل 4  البته  ما شد. 
هنوز به طور کامل و در همه نقاط کشور قابل 
استفاده نیست، اما نشانه هایی که از این نسل 
به سرعتی  برای رسیدن  انتظار  آمده  به دست 
همراه  تلفن  کاربران  برای  استاندارد  و  جهانی 
با  موبایل  ارتباطات  در  است.   آورده  وجود  به 
نسل  شبکه های   ، باال  بسیار  جابه جایی های 
چهارم می توانند سرعتی بالغ بر 100 مگابیت بر 
ثانیه را ارائه دهند و حتی در شبکه های موبایلی 
که جابه جایی آنها کم است یا حتی ثابت هستند 
این سرعت می تواند بالغ بر یک گیگابیت بر ثانیه 
باشد.  در واقع شبکه های موبایل نسل چهارم 
یک انقالب در تکنولوژی های بی سیم محسوب 
می شوند، به طوری که با دریافت سرویس های 
شبکه  یک  که  می کنید  احساس  بیشتر   4G
LAN خریداری کرده اید تا یک دستگاه موبایل. 
با وجود اینکه اپراتورهای تلفن همراه در کشور 
به نوبت اقدام به زیرسازی برای افزایش دامنه 
اما  تلفن همراه کرده اند  از نسل جدید  استفاده 
به دالیلی از جمله آماده نبودن زیرساخت های 
انتقال داده ها  الزم برای افزایش دادن سرعت 
هنوز بسیاری از نقاط کشور قادر به استفاده از 
اپراتورهای  از  برخی  البته  نیست.   امکان  این 
داده  انجام  بیشتری  اقدامات  کشور  در  همراه 
داده اند.  افزایش  را  خود  پوشش دهی  مناطق  و 
تلفن همراه  نسل چهارم  اصلی  ویژگی های  از 
می توان به امکان دریافت و مشاهده فایل های 
ویدئویی با کیفیت HD، بازی به صورت آنالین 
و بدون تاخیر زمانی، استفاده همزمان برای چند 
کاربر بدون کاهش کیفیت خدمات و استفاده از 
از  استفاده  برای  کرد.  البته  اشاره  اپلیکیشن ها 
این قابلیت نیاز است تغییراتی در سیم کارت های 
فعلی داده شود تا بتوان از امکانات آن استفاده 
کرد. خوشبختانه اپراتور دوم در این زمینه بسیار 
موفق عمل کرده و تا حد مناسبی توانسته است 
لذت تجربه استفاده از اینترنت پر سرعت را به 

کاربران خود نشان دهد. 

نسل پنجم کلیدی برای 
اینترنت اشیا

بارها گفته ایم که آینده بشر به اینترنت اشیا وابسته 
از شنیده ها،  آتی جدا  بود و در سال های  خواهد 
مفاهیم پیاده سازی شده توسط اینترنت اشیا را 
چیز  همه  اما  کرد.  خواهیم  مشاهده  ملموس تر 
به نسل هایی که گفته می شود باالترین سرعت 
دارند،  دنبال  به  همراه  تلفن های  شبکه های  را 
ختم نمی شود. نسلی پیشرفته تر به زودی پیش 
از  را  تصوراتمان  که  می گیرد  قرار  جهان  روی 
ارتباطات مخابراتی دگرگون می کند و زندگی نیمه 
هوشمند ما را تبدیل به دنیایی می کند که ناگزیر از 
استفاده از فناوری های دیجیتال می شویم. آخرین 
اطالعات درباره 5G  که از کنگره جهانی موبایل 
این  سال 2020،  تا  می دهد  نشان  شده،  منتشر 
نسل قابل بهره برداری خواهد بود.  اما از فناوری 
5G، به عنوان کلید »اینترنت اشیا« یاد می کنند.  
امکانی که با سرعتی بی نظیر همه اشیای الکتریکی 
پیرامون ما می توانند به اینترنت متصل شوند و 
ارتباطی پایدار داشته باشند و پیش بینی می شود 
روزی خواهد رسید که میلیاردها سنسور در لوازم 
برقی خانگی، سیستم های امنیتی، قفل های درب 
خانه ها، خودروها و پوشیدنی ها تعبیه شوند. موسسه 
تحقیقاتی Gartner معتقد است تا سال 2020، 
تعداد 25 میلیارد محصول متصل به اینترنت ساخته 
خواهد شد؛ این آمار برای سال 2015، به مقدار 
5 میلیارد دستگاه پیش بینی شده است.  مشترکان 
می توانند  نسل  این  از  استفاده کننده  مخابراتی 
با سرعت 10 هزار گیگابیت در ثانیه به اینترنت 
متصل شوند که این رقم 1000 برابر سریع تر از 
شبکه مخابراتی LTE است. در حال حاضر ارائه 
و اجرای چنین طرحی برای کشورها هزینه های 
بسیاری دربردارد و به همین علت یکی از رویکردها 
توان  دارای  است که بخش های خصوصی  این 
اجرای آن بهره برداری از آن را برعهده بگیرند.  در 
حال حاضر ژاپن، کره جنوبی و چین که در زمینه 
شبکه های مخابراتی پیشرو محسوب می شوند از 
جمله کشورهایی هستند که قصد دارند زودتر از 
سال 2020 به امکان استفاده از این فناوری دست 
ایران نیز گام هایی برای راه اندازی این  یابند. در 
به گفته  و  است  برداشته شده  قابلیت در کشور 
رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران  کارشناسان 
درصدد ترسیم نقشه راه عملیات پژوهشی در حوزه 
نسل پنجم شبکه تلفن همراه 5G  هستند. اما در 
ادامه نگاهی هم به اپراتورها در کشورهای پیشرفته 
و آزمایشات آن ها در رابطه با نسل پنجم شبکه های 

تلفن همراه خواهیم داشت.

آزمایشات AT&T و نسل 
پنجم شبکه موبایل

در کنگره موبایل جهانی سال گذشته، شرکت 
همکاری  با  دارد  قصد  که  کرد  اعالم  اینتل 
به   AT&T و  اریکسون  هوآوی،  شرکایش 
 5G مخابراتی  فناوری  آزمایش  و  توسعه 
بپردازد. کمپانی AT&T در این زمینه از واریزن 
با سامسونگ  قبل همکاری خود  ماه  چند  که 
این  اما  مانده  عقب  کمی  است،  کرده  آغاز  را 
کمپانی  تالش های  تا  نشده  باعث  موضوع 
پرسرعت  بستر  این  توسعه  برای  آمریکایی 
تازگی در  به   AT&T اپراتور  پیدا کند.  کاهش 
وبالگ رسمی خود خبر داده است که نخستین 
آزمایشات پهنای باند این تکنولوژی با همکاری 
غیرآزمایشگاهی  محیط  در  اینتل  و  اریکسون 
آغاز شده اند. فناوری مورد استفاده در این شبکه 
تقریبا  و  بوده  متری  میلی  موج  ارسال  نوع  از 
شبکه های  از  سریع تر  برابر   100 تا   10 بین 
برای  شرکت  این  هستند.   4G LTE فعلی 
استریم  از   5G باند  پهنای  ظرفیت  سنجش 
شبکه  تحت  صدای  انتقال   ،4k ویدئوی  زنده 
استفاده  یکپارچه  ارتباطات  از  مجموعه ای  و 
چالش   4K تصاویر  اول  درجه  در  اما  می کند، 
است  گفتنی  البته  هستند.  فناوری  این  اصلی 
که آزمایشات فعلی اپراتورهای مختلف به این 
معنا نیست که تکنولوژی 5G در آینده نزدیک 
به شکلی عمومی در اختیار مردم قرار می گیرد. 
این فناوری هنوز استانداردهای الزم برای بهره 
 IEEE مند شدن از برخی فاکتورهای شبکه ای
 4G را دریافت نکرده و احتمال دارد مانند نسل
جا  همه  شود.  بسیاری  موانع  و  حواشی  دچار 
سال  از  نزدیک تر  زمانی  که  است  شده  اعالم 
2018 برای راه اندازی سرویس های مرتبط با 
و  داشت  نخواهد  وجود  تجاری  به شکل   5G
این در حالی است که تا سال گذشته این زمان 

سال 2020 اعالم شده بود.

آزمایش های نوکیا و
Docomo در ژاپن

بسیار  بنشیند  بیکار  زمینه  این  در  ژاپن  اگر 
 5G مایه تعجب است. ژاپن تست شبکه های
همان  و  است  کرده  آغاز  واقعی  جهان  در  را 
کشور  این  بود  شده  اعالم  هم  قبال  که  گونه 
نسل  نزدیک  بسیار  آینده ای  در  دارد  نظر  در 
شهروندانش  برای  را  شبکه ها  این  از  جدیدی 
راه اندازی کند و ظاهرا هم در انجام این کار 
موفق عمل کرده چرا که تست های انجام شده 
برای سنجش عملکرد این شبکه موفقیت آمیز 
بوده اند. کمپانی Docomo به همراهی نوکیا، 
تست هایی  سامسونگ  و  فوجیتسو  اریکسون، 
داخل  در   5G طریق  از  داده  انتقال  برای  را 
دو  است.  داده  انجام  تجاری  ساختمان های 
Beamform� نام های با  جدید   تکنولوژی 

تا  شده اند  باعث   Beam tracking و   ing
امکان برقراری ارتباط با سرعت هایی بیشتر از 
و  شود  فراهم  توکیو  در  ثانیه  بر  بیت  گیگا   2
این آزمایش با مشارکت نوکیا انجام شده است. 
انجام  جنوبی  کره  در  هم  دیگری  تست  البته 
Docomo موفق شده  گرفته است و شرکت 
این شبکه  از  استفاده  با  را  انتقال داده  سرعت 
به 2/5  گیگا بیت بر ثانیه در یک خودروی در 
حال حرکت برساند که با سرعت 60 کیلومتر 
بر ساعت در حال حرکت بوده است. این خودرو 
سیگنال هایی با فرکانس 28 گیگاهرتز دریافت 
که  کرده اند  اعالم  شرکت ها  این  است.  کرده 
بدون شک تا قبل از سال 2020 این تکنولوژی 
به  جنوبی  کره  و  ژاپن  نظیر  کشورهایی  به 
صورت عمومی ارائه خواهد شد و باید دید که 
ما چه فاصله زمانی برای رسیدن 5G به ایران 

خواهیم داشت.


