
»زين الكويت« تنجح في اختبار تكنولوجيا النطاق العريض للجيل الخامس

اخلرافي: 5G سيساعدنا في إطالق كامل إمكاناتنا في املجتمع الرقمي

لعمليات الشركة ملساعدتها على 
تطوير نوعية اخلدمات وكفاءة 
الشــبكة مبا فيها التطبيقات 
اخلاصة بحلــول االتصاالت، 
وبقيــة الوحدات التشــغيلية 
املنطقــة،  لهــا فــي  الزميلــة 
ويحتوي هذا املركز على أقسام 
عديدة مخصصة لتكنولوجيا 
املســتهلك الذكية، إضافة إلى 
اخلدمات اإلعالميــة احلديثة 
للمنازل وحلــول تكنولوجيا 
التي  املعلومــات واالتصاالت 
تتوافق مع املتطلبات واملعايير 
العامليــة، إلــى جانــب توفير 
منصات تكنولوجيا التواصل 
احلديثة كغرفــة االجتماعات 
التفاعليــة وأدوات االتصــال 

االفتراضي.
اجلدير بالذكر أن شــبكات 
اجليــل اخلامــس ســتحقق 
مــا يعــرف بالوصــل الفائق 
أي   )Hyper-connected(
سنصبح مجتمعا يتصل فيه 
األشــخاص والتجهيــزات مع 
بعضهــم بعضا ويكون تدفق 
املعلومات سلسا ومستمرا مع 
حتقيق أعلى درجات التغطية 
والسرعة غير احملدودة بفضل 

هذا اجليل من الشبكات.
الكثيــرون أن  وإذ يــرى 
شبكات اجليل اخلامس ستأتي 
بصورة مختلفة كليا ستغير 
من وجه العالــم بأكمله، فإن 
القيمة احلقيقية للمعلومات 
الرقمية ال تكمن 

فقط في املعلومات نفسها، بل 
في اخلدمات اجلديدة املبتكرة 
التي ميكن احلصول عليها عند 
إنشاء حلقة وصل بني مصادر 
املعلومات بشــكل رقمي عند 
انتشــار االتصــال بتقنية الـ 
5G، ما يؤدي في نهاية املطاف 
إلى حتســني حياة الناس إلى 

األفضل. 
ويعــول املجتمــع العاملي 
لالتصــاالت علــى اإلمكانيات 
الهائلة التي ستوفرها تقنية 
اجليــل اخلامــس، والقــدرات 
التي ســيقدمها لقيادة عملية 
التحويــل الرقمــي، إنترنــت 
األشياء )IoT(، البيانات العالية 
احلجم، وغيرها، فعلى سبيل 
املثال، عند بناء منصة ذات بنية 
 ،5G حتتية تعتمد على تقنية الـ
فإنه ميكن لشبكات البرودباند 
تسهيل عملية التحول الرقمي 
جلميع الصناعــات مبختلف 

توجهاتها وأهدافها.
وتشير التقارير الدولية إلى 
أن االحتاد العاملي لالتصاالت 
)ITU( قام بإحداث ثورة هائلة 
لقدرات تقنية اجليل اخلامس، 
والتي تقدر بـ 10 أضعاف قدرة 
تقنية اجليل الرابع 4G، وذلك 
من خالل إمكانية الوصول إلى 
سرعات عالية غير مسبوقة، 
وإمكانية توصيل مليون اتصال 
لكل كيلومتر مربع، وإمكانية 
توفير توقيت استجابة بجزء 

واحد من الثانية فقط. 

الجيل الخامس والواقع المعزز
مت تصميــم تقنيــة اجليل 
اخلامس لتوافق الزيادة الهائلة 
التي تشهدها شبكات االتصاالت 
اإلنترنــت،  اســتخدام  فــي 
خاصة مع االنتشــار السريع 
للهواتــف الذكيــة وخدمــات 
البيانــات وخدمــات الڤيديو 
عبــر اإلنترنت، وهناك أيضا 
توجه جديد خلدمات الواقع 
االفتراضي والواقع املعزز من 
خالل النظارات والسماعات 
الذكيــة، والتــي حتتاج إلى 
سرعات اتصال عالية ليتم 
استخدامها بشكل السلكي 

في أي مكان.
سيزود اجليل اخلامس 
العمالء بخدمــات إنترنت 
عاليــة اجلــودة لتتيــح 
لهــم االســتمتاع باألفالم 
والبرامج الرياضية احلية 
واأللعــاب اإللكترونيــة 
والتسوق عبر اإلنترنت 
وإنهــاء األعمال بشــكل 
ســريع ومنقطع النظير 
في أي وقت ومكان، كما 
ميكن ملثل هذه اخلدمات 
أيضا حتســن التعاون 
والتفاعل بني العديد من 
القطاعات مثل التعليم 
والصحــة والتدريــب 
وأعمال البناء وتخطيط 
النفط  املدن واكتشاف 

وغيرها. 

 5G اخلرافي يتوسط الروضان وجيجنهامير والغربللي خالل اختبار تكنولوجيا الـ 

مراقبة البيانات

فرص أعمال جديدة

ثورة التصنيع

مستوى السالمة

ستتيح تقنية اجليل اخلامس الفرصة للصناعات 
املختلفة التباع مناذج جديدة للتقنيات التي 

بإمكانها املساهمة في تقليص التكاليف، تعزيز 
الكفاءة، وحتسني الصحة العامة، وفي الوقت 
نفسه، ميكن للجيل اخلامس توفير خدمات 
جتارية عديدة للمستهلكني لتعقب ومراقبة 

البيانات السلكيا. 

عند دمج االتصاالت الالسلكية والتنقلية وإنترنت 
األشياء )IoT( واحلوسبة السحابية والبيانات 

كبيرة احلجم والتقنيات املبتكرة، سيقدم اجليل 
اخلامس سلسلة من القدرات الهائلة واملتطورة 

التي تفوق تقنيات االتصاالت األخرى.
 ستتحول البنى التحتية التي تعتمد على 

اجليل اخلامس إلى منصات متطورة تشمل 
قطاعات مختلفة تعمل على شبكة واحدة 

فقط، عند استغالل قدرات االتصاالت الهائلة 
واملتطورة التي تقدمها شبكات اجليل اخلامس، 

كما سيتمكن مشغلو االتصاالت خلدمة 
عمالئهم بشكل أفضل في جميع القطاعات، 

وسيصبحون األفضل في متكني التطبيقات في 
مختلف الصناعات.

يقوم اجليل اخلامس بقيادة التحول الرقمي 
في قطاع التصنيع من خالل إنشاء شبكة 

تواصل املشترك بني جميع املوردين في 
عملية التصنيع، كما سيكون بإمكان املصنعني 

مبشاركة البيانات بني مواقع مختلفة حول 
العديد من النواحي املهمة كالتصميم، 

والتصنيع، والتوزيع، باإلضافة لبيانات 
حول املنتجات واآلالت، وحتى حول العمالء 
واملوردين، ما سيساهم في حتسني جميع 

العمليات في هذه النواحي. 
ميكن استغالل املنتجات كقنوات ملشاركة 

البيانات مع العمالء وحينها، ستظهر أسواق 
البيانات لتستغل الرؤى والتطبيقات اجلديدة 
التي باتت متوفرة بسبب هذه التقنية، إضافة 

إلى ذلك، ستزدهر املصانع بأعداد أكبر من آالت 
التصنيع الذاتية، والتي ستكون مجهزة بأجهزة 
استشعار وأنظمة مؤمتتة وغيرها من التقنيات 

املتطورة، والذي سيؤدي إلى زيادة املرونة 
والكفاءة في خطوط اإلنتاج.

تساهم التقنيات املتطورة في املركبات في تقدمي 
نظم جديدة للسالمة والكفاءة املرورية والتي 

ستتضمن املركبات ذاتية القيادة، حيث ستكون 
األجيال القادمة من املركبات باحلاجة إلى قدرات 

اتصال السلكية متطورة من خالل اجليل اخلامس 
للتواصل مع بعضها بعضا، ومع أنظمة مراكز 

املرور احمللية، ومصنعي املركبات، ومزودي 
 )IoV( اخلدمات وغيرهم. سيكون إنترنت املركبات

ونظم القيادة الذكية بحاجة إلى تطبيقات اجليل 
اخلامس.
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مهمة لنا على صعيد عملياتنا 
التشغيلية، فهي ستجعلنا في 
موقع متميز لتقدمي منتجات 
وخدمــات فريــدة فــي قطاع 
مشاريع األعمال، واملدن الذكية، 
وإنترنت األشياء، وباعتبارنا 
شركة رائدة في تبني احللول 
التكنولوجيــة ســنعمل على 
تلبيــة الطلــب املتزايــد على 
خدمات البيانات، واكتشــاف 
بيئات األعمال التي ستوفرها 

هذه التقنية املتطورة«. 
الروضــان  وأوضحــت 
أن نشــر احللــول املتكاملــة 
واخلدمــات املبتكــرة لقطــاع 
األعمال سيكون جزءا أساسيا 
مــن التوجــه االســتراتيجية 
للشــركة، وحيــث ان شــركة 
زين ماضية في التحول حاليا 
إلى مشغل للخدمات الرقمية، 
فإن خدمات احللول املتكاملة 
والذكيــة ستشــكل لبنة بناء 
أساسية في إطار هذا التحول 

االستراتيجي«.
يذكــر أن مركــز االبتــكار 
املشــترك الذي شــهد اختبار 
قــدرات اجليــل اخلامس على 
شبكة زين الكويت، يوجد مقره 
في شركة زين الكويت، وهو 
يعمل على توفير منصة 
ديناميكية متكاملة 

كشفت مجموعة زين أنها 
أجــرت اختبــار تكنولوجيــا 
العريــض للجيــل  النطــاق 
اخلامــس 5G بنجــاح علــى 
شــبكتها في الكويــت، حيث 
فاقــت ســرعة الشــبكة أثناء 
إجراء االختبار ٧0 جيجابايت 

في الثانية.
وأفــادت زيــن بــأن جناح 
االختبــار الــذي أجرتــه فــي 
مركــز االبتــكار املشــترك في 
مقرها الرئيسي بحضور نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيــذي فــي مجموعة زين 
بدر ناصر اخلرافي، والرئيس 
فــي  للعمليــات  التنفيــذي 
املجموعة سكوت جيجنهامير، 
والرئيــس التنفيذي لشــركة 
زيــن الكويت إميان الروضان 
وعدد كبير من قيادت الشركة، 
ســيمثل نقلة نوعية للكفاءة 
التشغيلية لشبكتها مستقبال.
وأوضحــت املجموعة في 
بيان صحافي أن هذا االختراق 
التكنولوجــي ميثــل خطــوة 
رئيســية في نشــر وتطوير 
الطريــق اخلاصــة  خارطــة 
 5G بشــبكات اجليل اخلامس
املقبلــة،  الثــالث  للســنوات 
والتي ستوفر اتصاالت فائقة 
السرعة بكفاءة عالية ستنقل 
قاعدة عمالئها إلى تكنولوجيا 
العصر القادم في نقل البيانات 
واستخدامات شبكة االنترنت.
وقال بــدر ناصر اخلرافي 
ان »قطــاع االتصاالت من أهم 
القطاعات التي تشكل محورا 
مهما في تسريع عملية النمو 

االقتصادي في الدول لدوره 
الرئيسي في دعم عمليات 

التبادل التجاري، ومن 
البديهي أن شــبكات 
املتنقلة  االتصــاالت 
احلالية لن تتمكن من 
إرضاء االحتياجات 
املســتقبلية لقطاع 
االتصــاالت، ولذلك 
فــإن تقنــيــــــات 
ســتقوم   5G الـــ 
بإطــالق القــدرات 
ملفهــوم  الكاملــة 
الرقمي  التحــول 
حياتنــا«.  فــي 
وأضاف: »التطور 
جــي  لو لتكنو ا
الــذي حققنــاه 
اليوم ســيعزز 
من نشر خارطة 
الطريق اخلاصة 
بشبكات اجليل 
 5G اخلامــس 
لدينــــا، فهــو 
خطــوة مهمة 
لنا على صعيد 
تعزيــز قدرة 
شبكتنــــــا، 
وكفـــــاءتها 
التشغيلية«.
وأوضح 
اخلـــــرافي 

سرعة الشبكة فاقت 70 جيجابايت في الثانية وهي األعلى على اإلطالق في الشرق األوسط
أن التطبيقــات العمليــة التي 
التقنيــات  هــذه  ســتقدمها 
احلديثة ستوســع من نطاق 
خدمــات الشــركة فــي قطاع 
 ،B٢B املشاريع والشركات الـ
وذلك اعتمادا على الســرعات 
العالية والقدرات الكبيرة التي 
ستكتســبها الشبكة، كما أنها 
ســتعمل علــى تعزيز جتربة 
العمــالء، وابتــكار األعمــال 
اجلديدة لتطوير مشاريع املدن 
الذكية اآلمنة وإنترنت األشياء.
وأشــار اخلرافــي إلــى أن 
هــذه اخلطوة ســتطلق كامل 
إمكانياتنا في املجتمع الرقمي، 
وستعزز من أوجه التعاون في 
مجــال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصــاالت علــى جبهــات 
متعــددة، باإلضافــة إلى أنها 
ستحفز جهودنا في أن نصبح 
شــركة رائدة فــي مجال منط 
احلياة الرقمي على املستوى 
اإلقليمي، وأن نكون مؤسسة 
تفــي بوعودهــا فــي تعزيــز 
أساليب احلياة املبتكرة لقاعدة 
العمالء من األفراد واملؤسسات.
من ناحيتهــا، قالت إميان 
الروضان ان »تطوير خارطة 
طريق شــبكات الـ 5G خطوة 

الروضان: تطوير 
خارطة طريق 

شبكات 5G خطوة 
مهمة لتلبية 

الطلب املتزايد 
على البيانات

شبكات اجليل 
اخلامس ستأتي 

بصورة مختلفة كليًا 
وستغير من وجه

العالم
 

التقنية جاءت 
لتتوافق مع الزيادة 

في استخدامات 
اإلنترنت 

على شبكات 
االتصاالت


