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  5G OPEN INNOVATION Labتؤسس منشأة Mitsubishi Electricشركة 

  الخاصة من خالل البحث واالختبارات مع العمالء والشركاء 5Gمستهدفًة أعمال وخدمات شبكة 

 

 5G OPEN( اليوم أنها ستبدأ قريبًا تشغيل منشأة٦٥٠3)طوكيو:  Mitsubishi Electricشركة أعلنت  – ۲۱٠۲يونيو  ۲۸طوكيو، 

TMINNOVATION Lab  للتعاون مع العمالء والشركات الشريكة في إجراء البحوث والعروض التجريبية االختبارية ألنظمة االتصاالت المتنقلة

ا مربعًا، ومقرها مركز البحث والتطوير لتكنولوجيا المعلومات التابع مترً  13۲وسيتم افتتاح المنشأة التي تبلغ مساحتها  المحلية". 5Gالخاصة بشبكة "

مؤخًرا على ترخيص من وزارة الشؤون الداخلية  Mitsubishi Electricيونيو. وقد حصلت شركة  3٠للشركة في كاماكورا بمحافظة كاناغاوا، في 

( المصممة لالستخدام الخاص من قِبل البلديات والشركات 5Gالخامس ) ( لتشغيل أنظمة االتصاالت المتنقلة المحلية من الجيلMICواالتصاالت )

 في مناطق محددة لتلبية احتياجات معينة.

 

 
5G OPEN INNOVATION Lab 

 

 جيجاهرتز للبحث واستعراض حلول ألعمال محددة وما إلى ذلك  ۹,٤ -جيجاهرتز  ۸,٤سيتم استخدام بيئة االختبار الخاصة بالمعمل والتي تبلغ 

المحلية  5Gوعلى وجه الخصوص، سيتولّى المختبر إجراء عمليات تحقق تشمل إجراء مقارنة بين شبكات  .ن احتياجات بدًءا من المراحل األوليةم

 الخاصة، لتحديد أفضل طريقة اتصال لكل تطبيق وغرض. LTEوشبكات  Wi-Fi 6والطرق الالسلكية األخرى، مثل شبكة 

للحصول على يرجى الرجوع إلى النص اإلنجليزي األصلي  إن هذا النص ترجمة للنص اإلنجليزي الرسمي لهذا اإلصدار الجديد، وقد تم تزويده للرجوع إليه بسهولة عند الحاجة.

 في حال وجود أي تعارض، فيجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجليزي األصلي. التفاصيل و/أو المواصفات الخاصة.
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  نظرة عامة والغرض

، ۲٠1۹المحلية من قِبل الشركات والبلديات في ديسمبر  5G( االستخدام الخاص ألنظمة MICوزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت )قد قبلت 

محلية واسعة النطاق  5Gجيجاهرتز لبناء أنظمة  ٦جيجاهرتز كنطاق للترددات األقل من  ۹,٤جيجاهرتز إلى  ٤.٦ثم أقرت الترددات التي تبلغ 

 الخاصة والحلول ذات الصلة. 5Gوأصبحت البيئة في اليابان اآلن جاهزة للنشر والنمو المتوقع ألنظمة  .۲٠۲٠في ديسمبر 

 Nagoyaالمحلية باستخدام نطاقات الموجات المليمترية في مصنع 5Gألول مرة عرًضا تجريبيًا لشبكة  Mitsubishi Electricوأطلقت 

Works ومنذ ذلك الحين، تتحقق الشركة من التطبيق العملي للتقنية في التصنيع.۲٠۲٠شي في مايو التابع لها في مدينة ناغويا، محافظة آييت ، 

للتعاون مع العمالء والشركاء في استخدام نطاق الترددات  5G OPEN INNOVATION Labاآلن معمل  Mitsubishi Electricستفتتح 

اجات االتصاالت الخاصة المحددة، بعدة وسائل تشمل تطوير أعمال جيجا هرتز لتلبية احتي ٦جيجاهرتز األقل من  ٤.۹جيجاهرتز و ۸.٤

وسيتمكن العمالء والشركاء من إجراء عروض تجريبية اختبارية لحلول األعمال المحتملة باستخدام تطبيقاتهم  جديدة ذات صلة. 5Gوخدمات 

الخاصة واألنظمة  LTEوشبكات  Wi-Fi 6م مقابل شبكة ، بما يشمل المقارنة والتقييMitsubishi Electricالخاصة باإلضافة إلى تطبيقات 

 الالسلكية األخرى.

 

 األهداف المستقبلية

المحلية في الحلول التي ستطورها وتبنيها وتوفرها على أساس  5Gإلى الجمع بين أنظمتها ومعداتها وأنظمة  Mitsubishi Electricتهدف 

وباإلضافة إلى دراسة العروض التجريبية  ذات صلة بالتعاون مع العمالء والشركاء.كما تهدف إلى إنشاء أعمال وخدمات جديدة  متكامل.

إلجراء مجموعة واسعة من العروض التجريبية االختبارية في المعمل،  Mitsubishi Electricالمحلية، تخطط شركة  5Gالمتنوعة لشبكة 

 .5Gات المتنقلة عبر شبكة بما في ذلك التشغيل التلقائي والقائم على التحكم عن بُعد للروبوت
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 مثال على عرض تجريبي اختباري

المحلية للتحكم عالي الدقة في العديد من الروبوتات استناًدا إلى االتصال عالي السرعة لكميات كبيرة من بيانات  5Gمن المتوقع استخدام أنظمة 

 ، على سبيل المثال، 5G OPEN INNOVATION Labوستعمل العروض التجريبية االختبارية التي تم إجراؤها في  الصور والفيديو.

 على قياس سرعة االتصاالت وفترة االنتظار ونطاق الروبوتات المتنقلة التي تعمل في بيئات عملية.

 

 

  العالمة التجارية

TM5G OPEN INNOVATION Lab  هي عالمة تجارية لشركةMitsubishi Electric. 

 

### 

 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 
( شركة رائدة عالميًا ٦٥٠3)طوكيو:  Mitsubishi Electricعام من الخبرة في مجال توفير منتجات موثوق بها وعالية الجودة، تعد شركة  1٠٠مع 

تصاالت المعترف بها في مجال تصنيع وتسويق وبيع المعدات الكهربائية واإللكترونية المستخدمة في معالجة المعلومات واالتصاالت وتنمية الفضاء وا

المجتمع   Mitsubishi Electricتُثري شركة ات البناء.عبر األقمار الصناعية واإللكترونيات االستهالكية والتكنولوجيا الصناعية والطاقة والنقل ومعد
مليار دوالر أمريكي*( في السنة  3٧.۸مليار ين ) ٤.1۹1.٤وقد سجلت الشركة إيرادات بمقدار  بالتكنولوجيا انطالقًا من بيانها "التغيير نحو األفضل".

 www.MitsubishiElectric.com. وللمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع ۲٠۲1مارس  31المالية المنتهية في 
دوالر أمريكي، وهو السعر التقريبي الُمعطى من قبل سوق طوكيو لتبادل  1= 111\األمريكي من الين بسعر صرف  *يتم تحويل المبالغ بالدوالر

 ۲٠۲1مارس  31العمالت األجنبية في 

 مثال على التطبيقات:

وعمليات التفتيش على دوريات أمنية من خالل الروبوتات المتنقلة  -

 المرافق

عمال التشغيل يتحكمون عن بُعد في الروبوتات لفحص الحاالت غير  -

  الطبيعية

 التواصل المباشر مع مواقع العمل -

 5Gاتصاالت 

 (LANشبكة محلية )

 المصانع

 مراكز التسوق

 أبنية المكاتب

 متنقلروبوت 

 القاعدية 5Gمحطات 
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