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مركز التطوير الرقمي

مركــز التطويــر الرقمــي منظمــة عراقيــة غيــر حكوميــة تأسســت ســنة 2020 ، مســجل لــدى 
دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء . 

يســعى المركــز إلــى ســد الفجــوة الرقميــة والتحــول إلــى مجتمــع رقمــي ومواطنــة رقميــة 
Digital Citizenship لبنــاء اقتصــاد رقمــي متطــور وتحســين جــودة حيــاة المواطــن. 

إنَّ مــن أهــم أهــداف المركــز تنميــة المــوارد البشــرية ـفـي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت ، وبمــا يتناســب مــع متطلبــات المرحلــة ويلبــي احتياجــات ســوق العمــل المحلــي 
والدولــي ، ونشــر الوعــي الرقمــي والثقافــة الرقميــة بيــن أبنــاء المجتمــع ، ودعــم قطــاع االتصــاالت 

مــن خــال ورش العمــل ، النــدوات ، المؤتمــرات ، والدراســات والبحــوث. 

ومــن ضمــن أولويــات المركــز خلــق بيئــة رقميــة مناســبة لتشــجيع الشــركات وأصحــاب 
االهتمــام المشــترك مــن الشــركات ـفـي الــدول واالســتثمار ـفـي هــذا القطــاع الحيــوي، ويســعى 
المركــز إلــى  رعايــة القــدرات والطاقــات الشــابة مــن المواهــب والمتميزيــن فــي مراحــل الدراســة 
األوليــة ، والمســاهمة فــي دعــم حملــة الشــهادات العليــا بمــا يســهم فــي تشــجعيهم علــى إعــداد 
الدراسات البحثية وتقديم االستشارات العلمية ، والمواءمة بين المنظمات المحلية والدولية 
مــن خــال التواصــل مــع المنظمــات العالميــة واإلقليميــة، ولتحقيــق هــدف المواطنــة الرقميــة 
ومحــو األميــة الرقميــة يســعى المركــز ليكــون حلقــة وصــل بيــن القطــاع العــام والخــاص وتقديــم 
المشــورة لدوائــر الدولــة والمؤسســات الخاصــة، والمســاهم فــي بلــورة القــرارات االســتراتيجية 

للدولــة العراقيــة بمــا يتعلــق بتقنيــات المعلومــات واالتصــاالت . 

حقوق النشر محفوظة لمركز التطوير الرقمي 
info@ddc.iq

عن المركز
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نسمع كثيًرا هذه األيام عن 5G - سميت بهذا االسم ألنها الجيل الخامس من تكنولوجيا 
االتصــاالت . يتطلــب انتشــار األجهــزة  االلكترونيــة الجديــدة المتصلــة وســيول الفيديــو المتدفقــة 
مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي زيــادة كبيــرة ـفـي عــرض النطــاق التــرددي والســرعة. حيــث 
ان التوفــر الواســع لـــ 5G ســيضع حــداً للخدمــة الخلويــة المتقطعــة ـفـي المناطــق المزدحمــة ، 

وســيعزز االتصــال الســلس لألجهــزة مــن فــرش األســنان الذكيــة إلــى الســيارات ذاتيــة القيــادة.

 فــي العقــارات ، تمهــد شــبكة الجيــل الخامــس الطريــق لمزيــد مــن الجــوالت العقاريــة عاليــة 
التقنيــة التــي يتــم تقديمهــا باســتخدام الواقــع المعــزز ، والمنــازل الذكيــة األكثــر ذكاًء ، والمكاتــب 
البعيــدة المتصلــة فيمــا بينهــا . بحيــث يجــب أن تختفــي التقطعــات المحرجــة وغيرهــا مــن 

المشــاكل المزعجــة التــي تحــدث أثنــاء مكالمــات الفيديــو. 

الهــدف مــن 5G هــو توفيــر ســرعات تبلــغ حواـلـي 10 جيجابــت ـفـي الثانيــة لهاتفــك ، بمــا 
كثــر مــن 600 مــرة مــن ســرعات 4G المعتــادة اليــوم ، وفًقــا لمجلة Wired. ســتعمل  يصــل إلــى أ
هــذه التكنولوجيــا علــى تقليــل حــاالت التأخيــر فــي نقــل البيانــات *latency ، حتــى تتمكــن مــن 
معرفــة مــن يقــف عنــد البــاب مــن جــرس البــاب الذكــي. نظــًرا ألن تبــادل المعلومــات يتــم 
كــب ســرعة نقــل البيانــات ، و ايضــا تمكــن  بشــكل فــوري ، تحتــاج الــى انترنــت فائــق الســرعة ليوا
التقنيــة مــن إرســال الجــوالت العقاريــة فائقــة الوضــوح بدقــة 4K وعرضهــا بزاويــة 360 درجــة 

مــن هاتفــك. 

لنوضــح فــرق الســرعة بيــن 4G و 5G  ، ان تنزيــل فيلــم بجــودة DVD باســتخدام تقنيــة 
4G تبلــغ 3 غيغابايــت يســتغرف ـفـي المتوســط 8.6 دقيقــة . أمــا باســتخدام 5G ، يســتغرق 

األمــر 2.6 ثانيــة فقــط.

 REALTOR ـفـي  شــريك  وهــي   ،  T-Mobile أعلنــت  هــذا؟  كل  ســيحدث  متــى  ولكــن 
 5G كبــر شــبكة Benefits® ، بعــد اندماجهــا ـفـي عــام 2020 مــع Sprint أنهــا بصــدد إطــاق أ
ـفـي البــاد. حتــى اآلن ، تتصــدر T-Mobile شــركات االتصــاالت الاســلكية بإصدارهــا النطــاق 

 5G هو زمن انتقال الشبكة هو الوقت المطلوب لمجموعة من البيانات للتنقل بين نقطتين. تختلف تقنية : *latency
عن األجيال السابقة من التكنولوجيا الخلوية نظًرا لقصر تلك الفترة الزمنية.
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المنخفــض مــن 5G.  النطــاق المنخفــض لــل 5G هــو أبطــأ نطــاق لهــذه التقنيــة ، ويتــم فيــه 
التضحيــة ببعــض الســرعة للحصــول علــى إشــارة أوســع. يعــد تنفيــذ T-Mobile أســرع قليــاً 
مــن تقنيــة 4G ولــه تغطيــة أوســع مــن تلــك الخاصــة بشــركات النقــل األخــرى ، التــي تعمــل 
علــى تطويــر تــرددات أســرع مــن 5G والتــي بالتالــي تتطلــب المزيــد مــن البنيــة التحتيــة لنشــرها. 
كــدت شــركات االتصــاالت  ا  ، CES 2021 االفتراضــي  ـفـي معــرض  الثاـنـي )ينايــر(  ـفـي كانــون 
كــز المــدن الرئيســية بحلــول  الاســلكية التزامهــا بجلــب نطــاق 5G أعلــى إلــى مناطــق خــارج مرا
نهايــة العــام. ســرعة انتشــار الوبــاء ســاهمت ـفـي تســارع وتيــرة االعتمــاد عـلـى التكنولوجيــا ـفـي 

العمــل والمدرســة والرعايــة الصحيــة.

لكــن ال تتوقــع أن تكــون شــبكة 5G مجــرد »G« أخــرى ، كمــا قالــت آن تشــاو ، الرئيــس 
التنفيــذي لشــركة AT&T Business ، مــن خــال جلســة CES 2021. قالــت تشــاو: »هنــاك 
كثــر فخامــة«. »لكــن 5G هــي حًقــا عامــل  كبــر ، وأجهــزة أ تصــور خاطــئ بــأن األمــر مجــرد ســرعة أ
تمكيــن للجيــل التالــي مــن االتصــال إلــى جانــب ابتــكار أجهــزة مختلفــة كمــا ونوعــاً . و ســوف يؤثــر 
عـلـى  كل جانــب مــن جوانــب حياتنــا. و ســتكون كل الصناعــات قــادرة عـلـى االبتــكار بصــورة 

.« 5G اوســع باســتخدام

كيف يمكن لـ 5G تغيير العقارات

مــع وجــود تقنيــة اتصــال أســرع ، قــد يكــون التأثيــر علــى العقــارات واســع النطــاق. فيمــا 
يـلـي بعــض التطبيقــات والفوائــد المحتملــة.

Smarter homes and buildings                                       1- منازل ومباني أذكى

 سيســمح 5G بتوصيــل المزيــد مــن األجهــزة للمنــازل  ، مثــل منظمــات الحــرارة فــي المنــزل 
، وشاشــات كاميــرات األمــن ، ومصابيــح اإلضــاءة مــن أجــل المراقبــة المتزامنــة مــع االجهــزة 
االخــرى . ســيؤدي ذلــك إـلـى إزالــة مشــاكل وقــت االســتجابة  المتأخــر أو مشــاكل التحميــل 
الشــائعة والمزعجــة  مــع شــبكات 4G أو Wi-Fi حيــث تتــم إضافــة المزيــد مــن األجهــزة ـفـي 

المنــزل.
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الفوريــة  بالمراقبــة  5G تســمح  العقــارات أن  قــد يجــد مالكــو   ، التجــاري  القطــاع  ـفـي  و 
لألنظمــة الميكانيكيــة والكهربائيــة فــي مبانيهــم ، ممــا يتيــح اســتجابة فوريــة لفــرق الصيانــة عنــد 

حــدوث اي مشــكلة.

Glitch-free remote offices 2- التحكم بالمكاتب البعيدة بدون أخطاء

فــي مجــال العقــارات ، غالًبــا مــا يتــم ادارة التفاصيــل فــي المعامــات أثنــاء التنقــل.  يتــم نقــل 
المزيــد مــن البرامــج والمســتندات مــن خــوادم الشــركة *Servers ـفـي الموقــع إـلـى الســحابة. 
ال يــزال التأخيــر فــي الوصــول إلــى المســتندات والبرامــج مــن الســحابة شــائًعا مــع 4G بســبب 
وجــود بعــض المشــاكل التقنيــة ، لكــن 5G يمكــن أن تقضــي عـلـى ذلــك ، كمــا يقــول دان 

وايزمــان ، مديــر التكنولوجيــا الناشــئة ـفـي الرابطــة الوطنيــة للوســطاء العقارييــن.

Aye Aye, AI                                                                     3- ذكاء اصطناعي افضل

مــن المحتمــل أن تــؤدي تقنيــة 5G إلــى أدوات جديــدة لتوفيــر الوقــت تعتمــد علــى الــذكاء 
االصطناعــي ، بمــا فــي ذلــك البرامــج التــي يمكنهــا التعــرف تلقائًيــا علــى الميــزات فــي المنــزل مــن 

خــال الصــور الفوتوغرافيــة وإدخالهــا فــي أوصــاف العقــارات نيابــة عنــك.

Better augmented reality                                                   4- واقع معزز أفضل

مــع بــدء تجربــة عمليــات شــراء العقــارات عبــر اإلنترنــت ، يمكــن للواقــع المعــزز **AR  أن 
كثــر شــموالً لعــرض المنــازل ، بمــا فــي ذلــك تركيــب الصــور والنصــوص علــى  ينطلــق كطريقــة أ
مســاحة مــن العالــم الحقيقــي. يمكــن للمشــترين تبديــل المفروشــات وتصميــم مميــزات ثاثية 
األبعــاد أثنــاء مشــاهدتهم للمنــازل باســتخدام ســماعة رأس أو هاتــف ذكــي. علــى ســبيل المثــال 

Servers* : هو جزء من حاسوب سواء كان عتادا أم برمجيات )برنامج حاسوبي( يوفر وظائف لبرامج أو أجهزة أخرى، 
تسمى »العمالء«. تسمى هذه الهندسة نموذج العميل والخادم . يمكن للخواديم توفير وظائف مختلفة، تسمى غالًبا 

»الخدمات«، مثل مشاركة البيانات أو الموارد بين عدة عمالء، أو إجراء عمليات حسابية للعميل.

** AR  : هي التكنولوجيا القائمة على إسقاط األجسام االفتراضية والمعلومات في بيئة المستخدم الحقيقية لتوفر 
معلومات إضافية أو تكون بمثابة موجه له، وعلى النقيض من الواقع االفتراضي القائم على إسقاط األجسام الحقيقية في 

بيئة افتراضية
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، تقــدم RealAR ، وهــي شــركة ناشــئة للواقــع المعــزز مقرهــا أســتراليا ، تطبيًقــا يمكنــه تحويــل 
مخططــات األرضيــات إـلـى منــازل ثاثيــة األبعــاد بحيــث يمكــن للمشــترين رؤيــة المســاحات 
افتراضًيــا. مــن خــال االتصــاالت األســرع والنطــاق التــرددي األكبــر ، يمكــن أن تحفــز 5G االبتــكار 

.RealAR حــول الواقــع المعــزز ، كمــا يقــول دان ســوان ، الرئيــس التنفيــذي لشــركة

Flexibility to live, and work, anywhere 5- مرونة للعيش والعمل في أي مكان

مــع 5G ، يمكــن أن تصبــح المناطــق الريفيــة متصلــة مثــل المــدن الكبــرى ، ممــا يســمح 
ورعايتهــم  وظائفهــم  إـلـى  بُعــد  عــن  الفــوري  الوصــول  امكانيــة  مــع  بعيــًدا  باالنتقــال  للنــاس 
الصحيــة عبــر الرعايــة الصحيــة عــن بُعــد ، كمــا يقــول وايزمــان. تعــد شــبكة 5G ضروريــة أيًضــا 
لوصــول المزيــد مــن المركبــات ذاتيــة القيــادة. يقــول وايزمــان إن القبــول الواســع للســيارات 
ذاتيــة القيــادة يمكــن أن يؤثــر بااليجــاب علــى عمليــات البحــث عــن المنــازل مــن خــال الســماح 
لألشــخاص الذيــن يتنقلــون إلــى المكاتــب بــأداء مهــام أخــرى أثنــاء قيادتهــم للســيارة إلــى العمــل. 
تعتبــر شــبكة 5G ضروريــة لنشــر المركبــات ذاتيــة القيــادة علــى نطــاق أوســع ألنهــا ستســمح 
حــول  البيانــات  ومشــاركة  البعــض  بعضهــا  مــع  الفــور  عـلـى  الســلكًيا  باالتصــال  للســيارات 
ظــروف الطريــق لســامة المركبــات والــركاب. مــن المحتمــل أن يتــم تنفيــذ التكــرار األول مــن 
قبــل شــركات تأجيــر الســيارات أو تأجيرهــا لتكــون بمثابــة »محــور آـلـي« ، وليــس مــن قبــل 

المســتهلكين العادييــن .

New revenue streams                                               6- مصادر جديدة لإليرادات

تتطلــب 5G المزيــد مــن الهوائيــات والمعــززات ألن إشــاراتها تنتقــل لمســافات أقصــر مــن 
تلــك الخاصــة بشــبكات 4G. نتيجــة لذلــك ، قــد يفتــح مســتثمرو العقــارات التجاريــة تدفقــات 
جديــدة لإليــرادات عــن طريــق تأجيــر أســطح المنــازل ، ال ســيما ـفـي المــدن الكبيــرة. تتطلــع 
شــركات االتصــاالت الوطنيــة واإلقليميــة إلــى وضــع أجهــزة إرســال علــى أســطح المنــازل لتوســيع 
نطــاق تقديــم خدمــات الجيــل الخامــس ، كمــا يقــول جوليــو جونزاليــس ، الرئيــس التنفيــذي 
لشــركة Engineered Tax Services Inc. ، وهــي شــركة تســاعد ـفـي إعــداد اتفاقيــات اإليجــار 
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هــذه. يمكــن أن يتــراوح اإليجــار الشــهري لــكل ســطح وناقــل مــن 2500 دوالر إلــى 20000 دوالر 
بنــاًء علــى عــدد الســكان فــي المنطقــة ؛ ويضيــف غونزاليــس أن معظــم عقــود اإليجــار هــذه تأتــي 
مــع تصاعــد ســنوي يتــراوح بيــن ٪2 و ٪4. قــد تمتــد عقــود اإليجــار مــن 10 إلــى 30 عاًمــا ، ممــا 

يــؤدي إلــى إنشــاء تدفــق ثابــت لإليــرادات للمبانــي التجاريــة. 

لكــن مــع طــرح شــبكة الجيــل الخامــس 5G ، فــإن بعــض مكونــات البنيــة التحتيــة الخاصــة 
بهــا تتلقــى معارضــة شــديدة . ـفـي وقــت ســابق مــن هــذا العــام ، أعــرب أصحــاب المنــازل ـفـي 
بتثبيــت صناديــق   Verizon شــركة  قيــام  بشــأن  مخاوفهــم  عــن  هيوســتن  إحــدى ضواحــي 
بحجــم الفريــزر أمــام الســاحات كجــزء مــن توســعة 5G. اشــتكى النــاس مــن أن هــذه الصناديــق 
المرافــق تضــر بقيمــة ممتلكاتهــم الخاصــة. لكــن الشــركات الاســلكية ليســت ملزمــة بالحصــول 
عـلـى إذن مــن أصحــاب المنــازل ألن هــذه التركيبــات األرضيــة مثبتــة ـفـي الطــرق العامــة. قبــل 
أربــع ســنوات ، أقــر المشــرعون فــي تكســاس تشــريعات ســّهلت عمليــة التصريــح ، ممــا ســهل 
علــى الشــركات وضــع صناديــق 5G فــي الممتلــكات العامــة. قــد تــزداد الشــكاوى مــن أصحــاب 
المنــازل فــي جميــع أنحــاء الواليــة - وفــي الواليــات األخــرى - مــع توســع شــبكات 5G فــي األحيــاء 

الســكنية.

https://magazine.realtor/technology/feature/article/2021/07/behind-the-hype- :المصدر
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