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کاریکاتور اینفوگرافیک

مروریبرمهمترینقابلیتهای
5Gشبکهاینترنت

 5G مزیت شبكه اینترنت
فقط سرعت نيست!

به  پاسخ  در  فناوری  فعال در حوزه  1-کارشناسان 
شبکه  مورد  در  کاربران  از  عظیمی  خیل  سواالت 
نسل پنجم اینترنت همراه، از ویژگی های بارز شبکه 
5G سخن گفتند.اوایل سال ۲۰1۲ میالدی بود که 
نظر  تحت   )ITU( مخابرات  بین المللی  اتحادیه 
سازمان ملل برنامه ای را برای توسعه تیم ارتباطات 
بین المللی موبایلی )IMT( برای افق ۲۰۲۰ و فرای 
آن )IMT-۲۰۲۰( آغاز کرد. در نتیجه رسماً یک 
مسابقه جهانی برای تعیین نسل پنجم شبکه موبایل 
شروع شد و از آن پس، شاهد رقابت تنگاتنگی میان 

اپراتورهای اینترنت و تلفن همراه در سراسر جهان 
راه اندازی  و  برقراری  به دنبال  یک  هر  که  هستیم 
نسل جدید و پرسرعت اینترنت 5G در کشورهای 
مختلفی همچون کره جنوبی، ژاپن، چین، ایاالت 
متحده آمریکا، استرالیا و غیره هستند و از توانایی ها 

و برنامه های خود در این زمینه رونمایی می کنند.
بر اساس گزارش وب سایت زد دی نت، کشورهای 
متحده  ایاالت  جمله  از  جهان  سراسر  در  بسیاری 
و  ژاپن  جنوبی،  کره  استرالیا، چین،  کانادا،  آمریکا، 
با همکاری  و غیره  اروپایی  از کشورهای  بسیاری 
بزرگترین اپراتورهای جهان در حال برقراری نسل 
اینترنت همراه 5G هستند و در این زمینه  پنجم 

فعالیت های گسترده ای را انجام داده اند.
و  مخابراتی  شرکت های  بزرگترین  از  بسیاری 
اریکسون،  نوکیا،  نظیر  در جهان  فعال  اپراتورهای 

هواوی، ال جی، اسپرینت و غیره به شدت در حال 
به  اتصال  شبکه  نخستین  راه اندازی  برای  رقابت 
اینترنت نسل پنجم 5G هستند. نسل پنجم شبکه 
برای  پیشنهادی  استانداردهای   ،5G همراه  تلفن 
نسل  از  که پس  است  سیار  ارتباطات  جدید  نسل 

چهارم شبکه تلفن همراه فعلی ارائه می شود.
تماس صوتی باکيفيت

اینترنت  پنجم  نسل  شبکه  ویژگی های  از  یکی 
و  تماس های صوتی  در  باالتر  بسیار  کیفیت   5G
تصویری اپلیکیشن های پیام رسان همچون واتس 
اپ است که به کاربران این امکان را می دهد صدای 
به مراتب با وضوح و کیفیت باالتری را به مخاطب 
خود برسانند و خود نیز تجربه لذت بخشی از ارتباط 
با دوستان و خانواده خود داشته باشند. کارشناسان 
در این خصوص برآورد و اعالم کرده اند که کیفیت 

پیدا  بهبود  شدت  به  تصویری  تماس های  و  صدا 
خواهد کرد.

ظرفيت باالتر
 5G ، اینترنت  شبکه  بارز  ویژگی های  از  یکی 
 massive machine همان  یا   mMTC
type communications است که ظرفیت 
بیشتری را برای کاربران و دستگاه های الکترونیکی 
دستگاه های  می آورد.  فراهم  نیز  آنها  هوشمند  و 
اطالعات  از  باالیی  حجم  غالباً  شبکه  به  متصل 
ارسال می کنند در نسل های  و  پردازش   ، تولید  را 
شبکه  در  ترافیک  و  تراکم  موجب  شبکه،  پیشین 
باالیی  قابلیت و ظرفیت   5G اینترنت اما  می شد. 
دارد که به واسطه آن در هر کیلومتر مربع، تا یک 
میلیون دستگاه هوشمند متصل به شبکه قادر است 
به راحتی در ارتباط باشد و هیچ مشکلی نیز برای 

برقراری اتصال آنها با شبکه ایجاد نشود.
پایداری

یکی دیگر از قابلیت های شبکه 5G، ارتباطات فوق 
است   )  URLLC  ( کم  بسیار  تأخیر  با  و  پایدار 
 ultra reliable and low که کلمه اختصاری
این  است.   latency communications
قابلیت ارتباط پایدار و ارتباطات سریع میان شبکه و 
دستگاه های متصل به آن را ممکن می کند. در واقع 
کارشناسان تاکید کرده اند که این قابلیت دقیقاً همان 
خودران  خودروهای  اتصال  برای  که  است  چیزی 
گونه  این  چراکه  می رسد  نظر  به  و الزم  ضروری 
وسایل نقلیه نیاز دارند بدون ذره ای درنگ و تأخیر 
با یکدیگر و همچنین شبکه در ارتباط باشند تا بر 
اساس هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی تصمیم 
بگیرند که چه عملکردی از خود نشان بدهند. در غیر 

این صورت، با اختالالت گسترده ای روبرو خواهند 
شد که تصادفات و سوانح مرگبار را در پی خواهد 

داشت.
پخش موبایلی

این ویژگی نیز به کاربران اجازه می دهد تا از پخش 
روی  بر  درجه   ۳۶۰ مجازی  واقعیت  ویدئوهای 
مند  بهره  آنالین  صورت  به  اجتماعی  شبکه های 
شوند و با کیفیت و سرعت باالیی از فناوری های 
خبری  رسانه های  همچنین  ببرند.  لذت  مذکور 
برای  پایینی  با وضوح  معمواًل  که  نیز  تصویری  و 
مخاطبان خود محتوا پخش و ارسال می کنند، قادر 
نسل  شبکه  امکان  این  از  استفاده  با  بود  خواهند 
پنجم اینترنت 5G به افزایش میزان رضایت مندی 
مخاطبان و همچنین کیفیت تصویری رسانه خود 

کمک بسزایی کنند.

مدیرکل دفتر تامین مسکن امور مهندسی ساختمان کمیته امداد گفت: هنوز تکلیف بسیاری از 
کمک های مردمی که به سلبریتی ها پرداخت شده است، مشخص نیست و هزینه ای هم که بابت 

خانه های زلزله زدگان توسط این افراد صرف شده است، ابهام دارد.
ابراهیم بازیان  با اشاره به اینکه کمیته امداد به تعهدات خود برای ساخت مسکن در استان کرمانشاه 
عمل کرده است، اظها کرد: در این زمینه واحدهای مسکونی در اختیار خانواده ها  تحت پوشش امداد 

قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر تامین مسکن امور مهندسی ساختمان کمیته امداد ادامه داد: در کرمانشاه، 5۲۰۰ واحد 
مسکونی احداث شده و ماموریت کمیته امداد در خصوص احداث مسکن مددجویان در مناطق 
زلزله زده به شکل 1۰۰ درصدی محقق شده است و مجموعه امداد مناسب ترین و مقاوم ترین خانه ها 

را در کرمانشاه احداث کرده است.
بازیان تصریح کرد: یکی از مشکالتی که در ارتباط با مسکن زلزله زدگان کرمنشاه وجود دارد این 
است که هنوز تکلیف بسیاری از کمک های مردمی که به سلبریتی ها پرداخت شده است، مشخص 
نیست و  هزینه ای هم که بابت خانه های زلزله زدگان  توسط این افراد صرف شده است، ابهام دارد.

وی متذکر شد: در حادثه زلزله کرمانشاه برخی از سلبریتی ها اقدام به جمع آوری کمک های مردمی 
کردند که بعد از گذشت ماه ها هنوز میزان کمک ها و همچنین هزینه ساخت خانه ها توسط آنها 

مشخص نیست.
مدیرکل دفتر تامین مسکن امور مهندسی ساختمان کمیته امداد خاطرنشان کرد: مجموعه امداد بر 
اساس رسالتی که دارد در ارتباط با حوداث ورود می کند و امیدواریم به زودی تکلیف خانه هایی که 

سلبریتی وعده ساختن آنها را دادند، مشخص شود./تسنیم

مشخص نيست »سلبریتی ها« 
کمک های مردمی برای زلزله زدگان 

را کجا هزینه کرده اند
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سه  شبکه  صبحگاهی  برنامه  در  رضویان  جواد 
موقت  نام  با  خود  شبانه  طنز  سریال  ساخت  از 

»نیوجرسی« سخن گفت.
جواد رضویان در میز سینمایی برنامه »سالم صبح 
خود  سینمایی  فیلم  درباره  و  شد  حاضر  بخیر« 
»زهرمار« که این روزها در حال اکران است، گفتگو 
کرد.وی در بخشی از گفتگوی خود نیز از سریالی که 

قرار است برای سیمافیلم ساخته شود، صحبت کرد و 
توضیح داد: از نیمه شهریور ساخت سریالی در چهار 

فصل را کلید می زنیم.
رضویان درباره جزییات بیشتر این سریال طنز شبانه 
یادآور شد: هر فصل از این سریال ۲5 قسمت خواهد 
داشت و در حال حاضر با نام موقت »نیوجرسی« 

شناخته می شود.

بیان  نیز  سریال  این  نام  درباره  توضیحی  در  وی 
ایالتی در آمریکا  البته منظور از »نیوجرسی«  کرد: 
در  جلوی  که  است  نیوجرسی  المان  بلکه  نیست 
خانه ها می گذارند.وی در پایان درباره همکاری با 
سیامک انصاری در این سریال گفت: این سریال به 
کارگردانی مشترک من و سیامک انصاری ساخته 
می شود و احتمااًل هر ۲ نیز در این سریال بازی کنیم.

جواد رضویان و سيامک انصاری »نيوجرسی« را می سازند

یکمتخصصغددعنوانکرد؛

بيماری های قلبی عروقی در صدر علل 
وقوع مرگ های زودرس

یک متخصص غدد، گفت: مرگ های ناشی از حوادث قلبی عروقی، در صدر علل وقوع مرگ های زودرس قرار دارد.
فرزاد حدائق اظهار داشت: مطالعه قند و لیپید در طی 1۴ سال بر روی بیش از ۷ هزار نفر از ساکنان تهران انجام پذیرفت 
و نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در طی این مدت ۲۶۲ مورد مرگ زودرس در جمعیت مورد مطالعه اتفاق 

افتاده است.
وی افزود: بر اساس نتایج این مطالعه، مرگ و میر ناشی از حوادث قلبی عروقی در صدر علل مرگ های زودرس قرار 

داشت.
حدائق ادامه داد: سرطان ها، جراحات ناشی از تصادفات جاده ای، عفونت ها و…، به عنوان سایر علل مرگ و میر زودرس 

در جامعه تحت مطالعه بوده است که این نمونه قابل تعمیم به جامعه است.
وی گفت: بر اساس این مطالعه، دیابت به عنوان عاملی شناخته می شود که احتمال بروز مرگ زودرس را دو برابر افزایش 

می دهد و باید به عنوان یک اولویت اصلی مدنظر قرار گیرد.
حدائق افزود: یافته ها نشان داد کنترل سه عامل خطر قابل تغییر یعنی دیابت، پرفشاری خون و مصرف دخانیات، منجر 

به کاهش بیش از ۴۰ درصدی مرگ و میر زودرس می شود.
رئیس مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
گفت: توجه به پیشگیری و کنترل دیابت، درمان پیگیرانه فشارخون و ترک مصرف دخانیات، به عنوان پیام اصلی این 
بررسی 1۴ ساله برای جلوگیری از مرگ و میر زودرس تلقی می شود که باید مورد توجه مردم و سیاستگزاران قرار گیرد.

به گفته حدائق، حالت »پیش دیابت« به وضعیتی اطالق می شود که فرد قندخون طبیعی ندارد ولی در عین حال مبتال 
به دیابت هم نیست، به این مفهوم که قند خون ناشتای فرد بین 1۰۰ تا 1۲۶ قرار دارد.

این متخصص غدد افزود: مرکز بیماری های متابولیک پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه در بستر 
مطالعه قند و لیپید تهران و بمنظور بررسی پیامدهای بیماری های غیرواگیر به ارزیابی تاثیرات وضعیت پیش دیابت طی 

سالیان بر مردان و زنان نیز پرداخت که بر اساس نتایج آن پیش دیابت در زنان و مردان اثرات متفاوتی دارد.
وی در ادامه گفت: قند ناشتای مختل در خانم ها باعث افزایش خطر بیماری پرفشاری خون می شود. در حالی که این 

پدیده در مردان افزایش احتمالی ابتال به بیماری مزمن کلیوی و سکته های مغزی را در پی دارد.

لباسی که محيط را برای افراد نابينا و ناشنوا 
تشریح می کند

محققان نوعی جلیقه ابداع کرده اند 
که به کمک یک دوربین و محرک 
های مختلف، اطالعاتی درباره اشیا، 
محیط و افراد را در اختیار افراد نابینا 

و ناشنوا قرار می دهد.
و  نابینا  افراد  به  اطالعات  انتقال 
ناشنوا کار مشکلی است. برای این 
منظور باید فردی به وسیله لمس 
افراد  بدن  از  بخش هایی  یا  پشت 
او  به  را  اطالعات  ناشنوا  و  نابینا 
منتقل کند.این روش هرچند کارآمد 
است اما فرد معلول همیشه وابسته 
به دیگران است. درهمین راستا یک 

لباس با بازخورد لمسی تولید شده که می تواند این فرایند را تسهیل کند.این فناوری در پروژه SUITCEYES اتحادیه 
اروپا و طی ۳ سال ابداع شده است. در این لباس دوربین های پوشیدنی نصب شده که به رایانه متصل هستند و می توانند 
موارد مهم مانند صورت افراد، موانع موجود در اتاق یا اشیایی که کاربر قصد جابه جایی آنها را دارد را ردیابی کنند.این 
اطالعات به ارتعاشات یا انواع دیگری از سیگنال های لمسی تبدیل و به وسیله شبکه ای از محرک های موجود در لباس 

به بدن کاربر منتقل می شود.
این فناوری ابتدا به شکل یک پیراهن ابداع شد. اکنون نیز چهارمین نسل آن به شکل یک جلیقه ابداع شده است. پشت 
پارچه این لباس الگویی شطرنجی وجود دارد و هر خانه از آن حاوی حسگرهای جداگانه است که با ایجاد ارتعاش در نقاط 

مختلف اطالعات متفاوتی را به فرد نابینا و ناشنوا منتقل می کنند.
همچنین قرار است تعدادی از این جلیقه ها تولید شود تا فناوری در مقیاس وسیع تر مورد بررسی قرار گیرد.


