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تحقیقات مؤسسه «اپن سیگنال» درباره کشورهای دارای سریع ترین اینترنت نسل پنجم نشان داد

میترا جلیلی

خبرنگار

شــیوع کووید ۱۹و احســاس نیاز به سرعت باالتر
اینترنــت به منظور نجــات اقتصاد جهانی و رفاه
مردم دنیا ،نگاهها را به ســوی فناوری 5Gســوق
داده اســت .تکنولــوژی که انتظار میرود تا ســال
 ۲۰۳۵بیــش از ۱۳تریلیــون دالر یعنــی معــادل
۵درصد درآمد جهان را به خود اختصاص دهد
و ۲۲.۳میلیون شــغل جدید ایجاد کند اما شرط
اصلی تحقق این درآمدزایی ،رسیدن به سرعت
بــاال و پایــدار 5Gاســت .به همین دلیل ســرعت
این فنــاوری مورد بررســی مؤسســات پژوهشــی
مختلــف قــرار گرفتــه کــه یکــی از آنهــا مؤسســه
 Opensignalاست.
ëëمقایسهسرعتاینترنت۱۲کشورجهان
مؤسســه Opensignalدر تازهتریــن گــزارش
خود متوسط سرعت اینترنت نسل پنجم ۱۲کشور
پیشــرو جهــان را در بــازه زمانی تقریباً ســه ماهه از
۱۶مــاه مه تا  ۱۴آگوســت  27( ۲۰۲۰اردیبهشــت تا
 24مردادمــاه  )99مــورد بررســی قــرار داده اســت
(چین در این تحقیق مورد مطالعه نبوده اســت).
نتیجه این تحقیق نشــان داد عربستان سعودی با
۴۱۴.۲مگابیــت بــر ثانیه باالترین ســرعت و امریکا
بــا ۵۰.۹مگابیــت بــر ثانیــه پایینتریــن ســرعت
اینترنــت نســل پنجــم را دارد .طبــق ایــن تحقیق
پس از عربســتان سعودی به ترتیب کشورهای کره
جنوبی ،اســترالیا ،تایوان ،کانادا ،کویت ،ســوئیس،
هنــگ کنــگ ،بریتانیــا ،آلمــان ،هلنــد و امریــکا از
نظر شــاخص متوســط ســرعت اینترنت  5Gقرار
گرفتهاند .تایوان و اســترالیا هردو متوســط سرعت
اینترنــت 5Gباالتر از ۲۰۰مگابیت بــر ثانیه را ثبت
کردهانــد درحالــی که ایــن رقم برای کــره جنوبی و
عربستان سعودی به ترتیب از  ۳۰۰و ۴۰۰مگابیت
بــر ثانیــه هــم میگــذرد .کــره جنوبی هم ســرعت
دانلود  5Gبا ۳۱۲.۷مگابیت بر ثانیه و سرعت 4G
با ۵۸.۹مگابیت بر ثانیه را ثبت کرده است.
در ایــن تحقیــق آمــده اســت :هــر چنــد امریکا
جزو نخســتین کشــورهایی به شــمار میرود که در
ســال  ۲۰۱۹توســعه فنــاوری  5Gرا در برنامه خود
قــرار داده و در زمینــه  4Gهم عملکردی مناســب
داشته اما وقتی نوبت به سرعت اینترنت میرسد

عملکرد چندان موفقی نداشته است .این گزارش
نشــان میدهد متوســط ســرعت اینترنــت  5Gدر
امریکا حدود ۱.۸بار باالتر از اینترنت نســل چهارم
با متوســط ســرعت ۲۸.۹مگابیت بر ثانیه اســت و
حداکثر ســرعت  5Gدر این کشور به ۵۰.۹مگابیت
بر ثانیه میرســد که این رقم از بســیاری کشورهای
دیگــر این فهرســت که ســرعتی بیــن  ۲۰۰تا بیش
از ۴۰۰مگابیــت بــر ثانیــه را تجربــه کردهاند بســیار
پایینتــر اســت .ایــن درحالــی اســت کــه کاربــران
کانادایی در همســایگی این کشوربه اینترنت نسل
چهارم با سرعت ۵۹.۴مگابیت بر ثانیه و اینترنت
نســل پنجم با متوســط ســرعت ۱۷۸.۱مگابیت بر
ثانیــه دسترســی دارنــد .گفتنی اســت که متوســط
ســرعت دانلود 5Gدر کشــور کوچکی مانند کویت
۱۷۱.۵مگابیــت بــر ثانیــه و ســرعت  4Gمعــادل
۲۲.۴مگابیت بر ثانیه است.
بریتانیــا هــم که پیــش از ایــن انتظــار میرفت
صدرنشــین ســرعت اینترنــت نســل پنجــم در
اروپــا شــود بعــد از پیش آمــدن ماجــرای برگزیت
(جدایــی از اتحادیــه اروپا) و حواشــی آن و ازســوی
دیگــر رویارویــی با هــوآوی ،این غول دنیــای 5Gبا
مشــکالتی جدی مواجه شــد و حاال از نظر سرعت
اینترنــت نســل پنجــم در رتبــه نهــم جــای گرفته
اســت .با خــروج هــوآوی از بریتانیا حاال این کشــور
میخواهــد بــا اتــکا بــه کمپانیهــای اریکســون و
نوکیا خألهــای موجود را پر کند کــه البته هیچ یک
در زمینــه ایــن تکنولــوژی به گــرد پای هــوآوی هم
نمیرســند .گفتنی اســت در حال حاضر متوســط
ســرعت دانلــود اینترنــت نســل پنجــم در بریتانیا
۱۳۳.۵مگابیــت بر ثانیه و ســرعت اینترنت نســل
چهارم نیز ۲۵.۹مگابیت بر ثانیه است.
ëëایران در جمع کشورهای متصل به 5G
طبــق اطالعــات مؤسســه تحقیقاتــی
 ،InformaTechبزرگتریــن تأثیــر  5Gدر اقتصاد
جهان خواهد بود که انتظار میرود تا ســال ۲۰۳۵
بیــش از ۱۳تریلیــون دالر یعنــی معــادل ۵درصد
درآمــد جهــان بــه اقتصــاد جهــان کمــک کنــد و
همچنین پیشبینی میشــود حدود ۲۲.۳میلیون
شــغل جدید در نتیجه توســعه فنــاوری G5ایجاد
شود .فناوری 5Gهمچنین در زمینه توسعه هوش
مصنوعی ،کشاورزی ،پزشــکی ،علوم روباتیک و...

می تواند زمینه ساز موفقیتهای بزرگی باشد.
اینترنت نســل پنجم به شــما اجازه میدهد تا
یــک فیلم ویدئویی  HDرا بیــن ۵تا ۱۰ثانیه دانلود
کنیــد درحالی کــه این زمان با  4Gحــدود 10دقیقه
است .همچنین با استفاده از 5Gمی توان ۹ساعت
کتاب صوتی را در کمتر از یک ثانیه دانلود کرد.این
تکنولوژی همچنین میتوانــد در فناوری واقعیت
مجازی ،انقالبی به پا کند چراکه مدت زمان تأخیر
اینترنت نســل پنجم (مدت زمانی کــه دیتا از یک
نقطــه به نقطــه دیگر شــبکه انتقــال مییابــد) به
حدود یک میلی ثانیه میرسد.
بــا توجه بــه مزایــای فنــاوری 5Gچنــدی پیش
اولین شــبکه نســل پنجم ارتباطی ایران نیز توسط
وزارت ارتباطات و بهصورت آزمایشی در پژوهشگاه
ارتباطات و فناوری اطالعات راهاندازی شد تا ایران
عمــاً به کشــورهای فعــال در زمینه فناوری نســل
پنجــم اینترنــت ورود کنــد .گفتنــی اســت در ســند
شورای عالی فضای مجازی آمده تا سال  ۱۴۰۲باید
۱۰درصد از جمعیت کشــور از اینترنت نسل پنجم
برخوردار باشــند و وزیــر ارتباطات هــم در این باره
گفت« :هم اکنون در دو نقطه از شــهر تهران شبکه
نسل پنجم تلفن همراه در حال ارائه خدمات است
که تا پایان شهریور این دو نقطه به  ۵نقطه خواهد
رسید ».کاربران توانستند با سرعت یک و نیم گیگ
بر ثانیه تجربه دانلود آنالین داشته باشند و به طور

قطع کار تحقیقاتی برای توســعه اقتصاد دیجیتال
باید بر مبنای نسل پنجم تلفن همراه پیش رود.
به هرحال انتقال تدریجی از فناوری 3Gبه 4G
حدود یک دهه قبل آغاز شــد و حاال در وضعیت
مناسبی در جهان به سر میبرد اما برای  5Gتازه
در ابتدای راه قرار داریم چرا که ارائه این سرویس
از ســال  ۲۰۱۹آغاز شده است و هنوز راه درازی در
جهان در پیش دارد .باید منتظر ماند و دید کدام
کشــورها به جرگه کشــورهای فعــال در زمینه 5G
میپیوندند.
۱۰۰ëëمیلیون کاربر  5Gدر چین
یکــی دیگــر از مؤسســات پژوهشــی فعــال در
زمینــه تحقیقات  ،5Gسیســکو اســت .در گزارش
سیســکو آمده است تا ســال  ۲۰۲۳حدود دوسوم
جمعیــت جهــان بــه اینترنت دسترســی خواهند
داشــت و شــاهد حضــور ۵.۳میلیــارد کاربــر
اینترنت نســبت به ۳.۹میلیارد نفر در سال ۲۰۱۸
(۵۱درصد)خواهیم بود.
این تحقیق نشان میدهد درحالی که سرعت
اینترنت ثابت تا سال  ۲۰۲۳نسبت به  ۲۰۱۸بیش
از دوبرابــر میشــود و بــه ۱۱۰.۴مگابیــت بــر ثانیه
میرسد ،سرعت اینترنت همراه هم ۳برابر شده
و بــه ۴۳.۹مگابیت بر ثانیه خواهد رســید .در این
میان ،ســرعت اینترنت  5Gحدود ۱۳برابر بیشتر
از اینترنت همراه معمولی خواهد بود و متوســط

ســرعت 5Gتــا ســال  ۲۰۲۳بــه ۵۷۵مگابیــت بر
ثانیه میرسد.
امــا وقتی نوبت به تعــداد کاربران زیر پوشــش
اینترنــت  5Gمیرســد چیــن برنده میدان اســت.
انتظار میرود تا پایان ســال  ۲۰۲۰حدود ۷۰درصد
مشــترکان  5Gاز کشــور چین باشند چراکه در حال
حاضــر ۱۰۰میلیــون کاربــر اینترنــت نســل پنجم و
۴۰۰هــزار ایســتگاه  5Gدر ایــن کشــور وجــود دارد.
همچنین پیشبینی میشــود تا ســال ۲۰۲۵بیش
از ۸۰۰میلیون اتصال  5Gدر این کشور ایجاد شود.
درچیــن اینترنــت  5Gدر  ۵۷شــهر ارائــه خدمات
دارد و بهعنــوان مثال قرار اســت با ســرمایهگذاری
۱۰میلیــارد دالری ،تــا پایــان  ۲۰۲۰سراســر شــهر
شــانگهای زیر پوشــش  5Gقــرار بگیــرد و در مراکز
نمایشــگاهی و فرودگاههــا ســرعت دانلــود بــه
۵۰۰مگابیت بر ثانیه برسد .همچنین قرار است تا
پایان ســالجاری میالدی همه ۲۹۷ایســتگاه مترو
این شــهر زیر پوشــش  G5قرار بگیــرد .کره جنوبی
نیز از ژانویه  ۲۰۲۰در ۸۵شهر اینترنت نسل پنجم
را در اختیــار شــهروندان قــرار داده اســت و انتظار
میرود تا ســال  ۲۰۲۶حدود ۹۰درصد از این کشــور
زیر پوشش  5Gقرار بگیرد.
ëëروند صعودی گوشیهای G5
امــا برای توســعه فنــاوری 5Gچه هزینــهای در
جهــان صرف میشــود؟ مؤسســه پژوهشــی IDC
پیشبینــی کــرده کــه تــا پایــان ســال  ۲۰۲۰حــدود
۴.۲میلیــارد دالر در جهــان بــرای زیرســاختهای
 5Gهزینــه خواهــد شــد که نســبت به ســال ۲۰۱۹
افزایشــی ۲.۲میلیارد دالری نشــان میدهد و خود
نشان از اهمیت توسعه اینترنت نسل پنجم دارد.
این مؤسســه تحقیقاتــی همچنین در گزارشــی به
لزوم توســعه گوشیهای ســازگار با  5Gپرداخته و
یادآور شــده اســت میزان فروش تلفنهای همراه
 5Gدر جهــان رونــدی صعــودی دارد .طبــق ایــن
گزارش ،تا پایان  ۲۰۲۰حدود ۱۲درصد از تلفنهای
همــراه بــه فــروش رســیده در جهان ،گوشــیهای
نســل پنجــم خواهنــد بود کــه ایــن رقــم در ۲۰۲۲
بــه ۴۳درصــد خواهد رســید چراکه تــا آن زمان به
موازات افزایش توســعه سرویس  ،5Gقیمت این
گوشــیها نیــز بســیار افت خواهــد کرد و در بیشــتر
نقاط جهان مردم به آن دسترسی خواهند داشت.

اخبـــــار

عربستان دارنده باالترین سرعت  5Gجهان

ارتقای امنیت فضای مجازی
با عقد تفاهم همکاری

تفاهمنامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهــوری و پلیــس فتــا در زمینــه بهرهگیــری از ظرفیــت
فعــاالن زیســتبوم دانشبنیــان در حــوزه امنیــت فضــای
مجازی امضا شد.
بــه گــزارش ایســنا ،تفاهمنامــهای میــان ســورنا ســتاری،
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری و ســرتیپ دوم
وحیــد مجیــد ،رئیس پلیس فتا بــرای ارتقــای امنیت فضای
مجازی به کمک شرکتهای دانشبنیان و استارتاپها امضا
شــد و بــر اســاس آن دو طــرف تالش میکننــد تا با اســتفاده
از ظرفیتهــای شــرکتهای دانشبنیــان ،اســتارتاپها و
شــتابدهندههای تخصصی حوزه امنیت ســایبری وفناوری
اطالعــات و ارتباطــات رونــق یابــد .فــروش محصــوالت
فناورانه شــرکتهای دانشبنیــان ،پیادهســازی راه حلهای
ســرمایهگذاری در حوزه امنیت ســایبری ،جذب سرمایهگذار
و منابــع مالــی در طرحهــای فناورانــه ایــن حــوزه از دیگــر
محورهای این تفاهمنامه همکاری است.
بر اســاس اعالم معاونت علمی ،توسعه طرحهای امنیت
ســایبری با مشــارکت شــرکتهای دانش بنیان و مراکز شتاب
دهنــده جــزو محورهــای همــکاری میــان معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری و پلیــس فتاســت .قــرار اســت تــا
ظرفیــت صندوقهــای پژوهش و فنــاوری ،پارکهــای علم و
فناوری کشــور بــرای اجرای طرح پژوهشــی مشــترک در حوزه
فناوریهای نوین امنیت سایبری نقشآفرین شود.

پرطرفدارترین توئیت تاریخ
مشخص شد

آخرین توئیت ارســالی چادویــک بوزمن بازیگــر و تهیه کننده
امریکایی که بهتازگی بهعلت ابتال به ســرطان روده درگذشته،
به عنوان پرطرفدارترین توئیت تاریخ شناخته شد.
بهگــزارش فــارس ،در توئیتــر بارها رکوردهــای جدیدی در
زمینه ارســال توئیتهــای جدید به ثبت رســیده و این بار هم
این رکورد با درگذشت یک بازیگر جابهجا شده است.
آخریــن توئیــت بوزمــن کــه بــه اعالم خبــر درگذشــت وی
توســط خانوادهاش اختصاص دارد ،در عــرض یک روز یعنی
 ۲۹آگوســت بیــش از  ۷.۷میلیــون الیک دریافت کــرد و از این
نظر رکوردی بیســابقه را به ثبت رساند .توئیتر این موضوع را
به طور رسمی در حساب خود اعالم کرده است.
بوزمــن بــه مــدت  ۴ســال بــا ســرطان روده مبــارزه کــرد و
ســرانجام در  ۲۸آگوســت به همین علت درگذشــت .پیش از
ایــن توئیتهایی از باراک اوباما ،برخــی هنرمندان و بازیگران
دیگــر رکــورد پرالیکتریــن توئیــت را ب ه خود اختصــاص داده
بودنــد .البتــه توئیتر در ایــن زمینه با رقابت ســنگینی از جانب
تیک تاک ،اینستاگرام ،فیسبوک و غیره مواجه است.

