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  چیست؟ 5G اینترنت

های جدید از آن جدیترین نسل شبکه که گوشی
است که  5G ینترنت پر سرعتا کننپشتیبانی می

میده. ما در ها رو با سرعت بسیار باالیی انتقال داده
و این  چیست؟ 5G اینترنت این مقاله در مورد اینکه

که مناطق مختلف حتی مناطق روستایی رو تحت 
دیم، اگه به پوشش قرار میده یا نه به شما توضیح می

مندین با من همراه مباحث دنیای اینترنت عالقه
باشین تا با این نسل جدید اینترنت که جذاب و پر 

 .سرعته آشنا بشیم
های موبایلی هست که نسل جدید شبکه 5G اینترنت

هایی که در زمین ارائه شده، شرکت G4بعد از نسل 
شروع  2019همراه فعالیت دارن از سال ساخت تلفن

 .به استفاده از این شبکه در سراسر جهان کردن

 

https://netran.net/mag/what-is-5g/
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است که  5Gینترنت پر سرعت ا کننهای جدید از آن پشتیبانی میجدیترین نسل شبکه که گوشی
و  چیست؟ 5G اینترنت ها رو با سرعت بسیار باالیی انتقال میده. ما در این مقاله در مورد اینکهداده
دیم، میده یا نه به شما توضیح میکه مناطق مختلف حتی مناطق روستایی رو تحت پوشش قرار این 

مندین با من همراه باشین تا با این نسل جدید اینترنت که جذاب اگه به مباحث دنیای اینترنت عالقه
 .و پر سرعته آشنا بشیم

هایی که در ارائه شده، شرکت G4های موبایلی هست که بعد از نسل نسل جدید شبکه 5Gاینترنت 
شروع به استفاده از این شبکه در سراسر جهان  2019فعالیت دارن از سال همراه زمین ساخت تلفن

 .کردن

میلیارد مشترک  1.7بیشتر از  2025تا سال  5Gی بینی شده که شبکهپیش GSM های انجمنطبق گفته
تونیم به پهنای باند بیشتر و سرعت باالی اون در در کل جهان داشته باشه. از مزایای این شبکه می

 .گیگابیت در ثانیه( اشاره کنیم 10د و آپلود اطالعات )حداکثر دانلو

 1تصویر 
های همراه استفاده پهنای باند زیادی داره انتظار میره که فقط برای تلفن 5Gی با توجه به اینکه شبکه

تاپ هم قابل های رومیزی و لبی خدمات اینترنت عمومی برای رایانهدهندهنشه بلکه به عنوان ارائه
 .استفاده باشه
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های مخابراتی یا اپراتورها کمی تونه برای شرکتسازی استفاده از اینترنت نسل پنجم میپیاده
کماکان یکی از نیازهای ضروری محسوب  G4و  G3های ساز باشه، استفاده کردن از اینترنتمشکل

قرار بدن تا بتونن  های مختلفی رو در مناطق مختلفهای مخابراتی نیاز دارن که دکلمیشه و شرکت
 .پهنای باند مورد نیاز رو فراهم کنن

ها های مخابراتی زیرساختکنن، بعد از این که شرکتهای نسل پنجم انرژی کمی مصرف میاینترنت
ها به مقدار قابل توجهی کم رو برای استفاده آماده کردن دیگه نیازی به هزینه اضافی نیست و هزینه

 .میشه

 G5 یشبکه کاربری هایحوزه
   )eMBB( پیشرفته موبایل باند پهنای

 G4 LTEهمراه به عنوان پیشرفت خدمات باند پهن تلفن 5Gی پهنای باند موبایل پیشرفته از شبکه
 .کنهبا اتصال سریع، توان عملیاتی باال و ظرفیت بیشتر استفاده می

  URLLC اطمینان قابل و کم تاخیر با اشخاص با ارتباط
 5Gتونیم از اینترنت پر سرعتهای مهم که نیاز به تبادل داده بدون وقفه دارن میبرای ماموریت

 .استفاده کنیم

 2تصویر 
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    )mMTC( ماشین نوع عظیم ارتباطات
آوری به از این نوع ارتباط برای اتصال به تعداد زیادی دستگاه استفاده میشه که با استفاده از این فن

تونیم این کار رو انجام بدیم. مثال هواپیماهای بدون سرنشین که برای بازبینی حادثه اتفاق راحتی می
 .کننل میها رو برای گرفتن پاسخ ارساداده 5Gافتاده ارسال میشن با استفاده از 

پذیره. قبال برای جراحی از امکان 5Gحتی امکان جراحی از راه دور نیز با استفاده از اینترنت پر سرعت 
 .دادتر انتقال میها رو سریعراه دور، از فیبر نوری استفاده میشد که داده

 G5 و G4 اینترنت بین تفاوت
ی کمی نسبت به هم قرار دارند اما ها کوچیکتره و در فاصلهی دکلاندازه  5Gدر اینترنت پر سرعت 

 .تونن چندین کیلومتر از هم فاصله داشته باشنمیها دکل G4در اینترنت 
تونه به کاربران در فواصل زیاد نمی 5Gبسیار بیشتر است اما اینترنت  G4از  5Gرعت اینترنت س

 .ی خدمات نیاز به نقاط اتصال بیشتری دارهخدمات بده و برای ارائه

 نیست؟ سیمی اینترنت به نیازی 5G اینترنت ظهور با آیا
های های سیمی است، هر اندازه که اینترنتسیم باالتر از اینترنتهای بیبه دلیل این که قیمت اینترنت

 .های سیمی طرفداران خودشون رو دارند اما باز هم اینترنتسیم سرعت باالتری داشته باشنبی

 داره؟ وجود هم روستایی مناطق در 5G اینترنت از استفاده امکان آیا
در کشورهای بسیاری، افرادی که در روستا ساکن هستند تمایل بسیاری به استفاده از اینترنت پر 

 .پذیر نیستامکان 5Gآوری سرعت دارن اما برطرف کردن مشکل این کاربران با استفاده از فن

سیمی مصرف کردن در نتیجه به ی بسیار زیادی رو برای اینترنت ها هزینهدلیل اینکه دولتبه 
.ها امکان حذف اینترنت سیمی وجود ندارهاین زودی  

https://netran.net/mag/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-4g-5g/
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 3تصویر 
وجود ظرفیت باالیی  باید از باندهایی با فرکانس باال استفاده بشه که با 5Gبرای استفاده از اینترنت 

 .های محدودی را تحت پوشش قرار میدهکه دارن اما منطقه

های زیادی نصب بشه که از در مناطق روستایی، باید دکل و فرستنده 5Gبرای بهره بردن از اینترنت 
 .ها زیاد مقرون به صرفه نیستلحاظ اقتصادی برای دولت

 G5 اینترنت مشخصات
ها رو با اون دانلود تر است، از سرعتی که فایلهمراه مربوط میشه سریعنهر چیزی که به ارتباطات تلف

 .زمان به اینترنت متصل میشنهایی که همکنیم تا تعداد دستگاهیا آپلود می

گیگابایت در  20کنه، با سرعت حداقل ها رو منتقل و دریافت میهمون چیزیه که داده 5Gیه سلول 
 .ثانیه یا بیشتر 4ایت در ثانیه برای آپلود با تاخیر کمتر از گیگاب 10ثانیه برای دانلود و 
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 4تصویر 
گیگابایتی رو در  3گیگابایت بر ثانیه یه فیلم  1تونید با سرعت شما می 5Gمثال با سرعت اینترنت 

ثانیه در یوتیوب  8گیگابایتی رو فقط در  1ثانیه روی گوشی خودتون دانلود کنین یا یه فیلم  24عرض 
 .کنین آپلود

 داریم؟ جدید گوشی خرید به نیاز 5G سرعت پر اینترنت از استفاده جهت
رو دارن اما اگه  5Gی شوند قابلیت پشتیبانی از شبکههای جدیدی که امروزه به بازار عرضه میگوشی

استفاده کنین از خرید گوشی جدید غافل  5Gگوشی شما قدیمی است و تمایل دارین که از اینترنت 
 .نشین

است که در  LG V50 ThinQ ساخته شده موبایل 5Gی که با قابلیت پشتیبانی از شبکه اولین گوشی
های مطرح دیگری مانند اپل، سامسونگ، به بازار عرضه شده. بعد از آن شرکت 2019فوریه  24

 .کننهایی کردن که از این فناوری پشتیبانی میشیائومی و غیره شروع به ساخت گوشی

 کنن؟می پشتیبانی 5G فناوری از اییهگوشی چه
هایی کنن اظهار کردن که بر روی تولید گوشیهای بزرگی که در زمینه تولید گوشی فعالیت میشرکت

 .آماده شوند 2019کنن تمرکز خواهند کرد تا برای عرضه در سال پشتیبانی می 5Gکه از اینترنت 
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 2019ساخته میشن در ماههای آخر سال  5Gهایی که با قابلیت پشتیبانی از اینترنت اولین گوشی
رو دارن ممکنه  5Gهایی که قابلیت پشتیبانی از اینترنت آماده عرضه خواهند شد اما تولید انبوه گوشی

 .کمی طول بکشه

کنن هایی رو که تولید میی شرکت مطرح که در زمینه ساخت گوشی فعالیت دارن گوشیامروزه همه
 .و غیره iphone 12 ،Galaxy S20 ، OnePlus 7T Proرو دارن مثل 5Gقابلیت پشتیبانی از 

 میده؟ کاهش رو هاگوشی باتری مصرف 5G از استفاده آیا
ای طراحی شده که مصرف باتری رو کاهش بده پس احتمال گونهکوالکام به  5Gبه دلیل اینکه تراشه 

 .اینکه مصرف باتری کاهش پیدا کنه هست

ها فعال میشه و بعد از استفاده خاموش فقط هنگام دانلود و آپلود فایل 5Gبه این صورت که اینترنت 
 .کنهاستفاده می G4میشه، بعد از این کار از اینترنت 

مصرف باتری گوشی رو افزایش میده، شرکت کوالکام به  5Gدر هر صورت استفاده از اینترنت 
با سایز بزرگ  یهایاندازی این فناوری، از باتریهای اولیه راهکنندگان اظهار کرده که در سالتولید

 .کنهها رو نیز بیشتر میاستفاده کنه که این مساله ضخامت گوشی

 5G یفناور  به ما نیاز دلیل
کنن های هوشمند استفاده می، گوشی و ساعتدر حال حاضر روز به روز به تعداد کسانی که از تبلت

اضافه میشه به همین دلیل استفاده از اینترنت موبایل رو به افزایش هست و بیشترین قسمت حجم 
 .مصرف شده دیتای موبایل به تماشای فیلم یا گوش کردن به موسیقی اختصاص داره

ها هم براتون جالب این مقالهمندین ممکنه عالقه 5Gاگه به مباحث مربوط به شبکه و اینترنت 
 .باشه

 G5تا اینترنت  Up-Dial اتصال به اینترنت ازانواع روش های 
 دوربین 6و  G5با اینترنت  S10 ای از گلکسیاحتمال ساخت نسخه

https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/
https://netran.net/mag/%da%af%d9%84%da%a9%d8%b3%db%8c-s10-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-5g/
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 5تصویر 
ی بسیار زیاد اشباع شدن و هنگامی های ارتباطی که در حال حاضر وجود دارند به دلیل استفادهشبکه

ی ارتباطی به محدوده تعداد بسیار زیادی از کاربران بخوان از اینترنت استفاده کنن شبکهکه در یه 
 .مشکل برمیخوره یا کند میشه

 G5 یشبکه کار ینحوه
های سلولی کنن که از سایتهای تلفن قبلی، نسل پنجم نیز از یه سیستم استفاده میی شبکهمثل همه

 .تشکیل شده و طیف فرکانس باالیی داره

در یه  5گیگاهرتزه اما طیف فرکانس اینترنت نسل  8تا  2طیف فرکانس اینترنت نسل چهارم بین 
متری و در نوعی دیگه که به اون موج میلی (Sub-6 5G) گیگاهرتزه 8تا  2نوعی مانند نسل چهارم بین 

 .گیگاهرتزه 100تا  24بین « متریموج میلی 5G»هم گفته میشه 

کنه. استفاده از امواج ای باال کمتر شده و سرعت اینترنت افزایش پیدا میهطول موج در فرکانس
هایی طور که سرعت باالیی داره اما معایبی هم داره. این امواج هنگام عبور از مانعمتری همونمیلی

 .ها عبور کننتونن از اونخورن و نمیمانند درختان و امواج به مشکل بر می

تونن با دستگاه مختلف از این فناوری استفاده کنن و هزاران نفر می 5Gبا استفاده از اینترنت 
 .مشکل خاصی در سرعت اینترنت یا استفاده از اون نداشته باشن
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تر به سطح زمین هستن های بسیار زیادی که کوتاه بوده و نزدیکبرای رفع این مشکل باید از دکل
 .رو ایجاد کنیم 5Gاستفاده کنیم تا بتونیم پوشش کافی برای استفاده از اینترنت پر سرعت 

 داره؟ شدن رومینگ قابلیت 5G اینترنت
استفاده شده اما در آمریکا بیشتر از نوع دوم که در بریتانیا و اروپا  (Sub-6) نوع اول 5Gاز اینترنت 

 .گیرهمتری است مورد استفاده قرار میبه صورت موج میلی

کنن اما پشتیبانی می 5Gی شن به احتمال زیاد از هر دو نوع شبکههایی که ساخته میبیشتر گوشی
 .ممکنه در ابتدای کار روی نوع اول تمرکز کنن

اندازی ای که راههای اولیهدر سال 5Gکه ممکنه استفاده از رومینگ این مطلب به این معنی است 
ها تونیم از رومینگ اونکنه میهای قبلی پشتیبانی میاز نسل 5Gشده ممکن نباشه اما چون اینترنت 

 .در کشورهای دیگه استفاده کنیم

 G5 امنیت
ی اینترنتی رد و بدل میشه از شبکهبرای برقراری امنیت اطالعاتی که بین کاربر و  G4ی در شبکه

کنن. داشتن یه سیستم امنیتی که از اطالعات کاربران محافظت کنه خیلی استفاده می USIM فناوری
 .هاستاون UICC یها یا تراشهکارتمهمه و وابسته به سیم

به خاطر اتصال گسترده به اینترنت اشیا از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. بر طبق  5Gی شبکه امنیت
اما  G4عات، مشابه اینترنت اطالعاتی که تاکنون ارائه شده اینترنت نسل پنجم نیز برای امنیت اطال

 .کنهتر استفاده میتوسعه یافته
 G5 اینترنت کاربردهای

 بینی کردن بالیای طبیعی قبل از وقوع آنپیش 
 کنترل کردن وسایل برقی از راه دور با استفاده از موبایل 
 افزایش امنیت منازل با استفاده از تکنولوژی امنیت اشیا 
  قطع شدن اینترنتانجام جراحی از راه دور بدون 
 ها با سرعت باالها، دانلود و آپلود آنانتقال فایل 
 آموزش از راه دور یا برگزاری جلسات کاری و مهم با ویدیو کنفرانس 
 ها به صورت آنالیندسترسی سریع به پرونده 

https://netran.net/mag/5-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/mag/5-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
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 کمترین تاخیر هنگام تماشای فیلم به صورت آنالین و بازی 
 د و بهم پیوستههای نقلیه هوشمنشهرهای امن با وسیله 

 آخر حرف
بخشه و کاربردهای فراوانی دنیای کار با اینترنت نسل پنجم به دلیل سرعت باالیی که داره بسیار لذت

های جدیدی که به در گوشی استفاده کنین به ناچار باید گوشی 5Gخواین که از اینترنت داره، اگه می
 .کنن خریداری کنینیبازار ارائه شدن و از اینترنت نسل پنجم پشتیبانی م

تونین اطالعات ها برخورداره و به راحتی میاز امنیت باالیی در انتقال داده 5Gهمچنین فناوری 
 .خودتون رو به اشتراک بذارین و دیگه موقع انجام امور مهم به مشکل برنخورین

الین بدون قطع های آنتونیم به سرعت دانلود بیشتر، انجام بازیاز مزایای اینترنت نسل پنجم می
 .شدن اینترنت، تماس تصویری راحت و آسان، انجام جراحی از راه دور و امنیت بیشتر اشاره کرد

و اینکه چه مزایا یا چه کاربردهایی  چیست؟ 5G اینترنت در این مقاله سعی کردیم در مورد این که
نظرات خودتون رو با  داره براتون صحبت کنیم. امیدواریم که ازش لذت برده باشین. خوشحال میشم

ها پاسخ ما به اشتراک بذارین یا اگه سوالی در این مورد داشتین برامون کامنت بذارین تا به اون
 .بدیم. ممنونم که منو همراهی کردین

 


