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ابتكار .اعتراف دولي بجهود إنوي
يف البحـث والتطويـر يف مجـال الـ5G
بعــد إعالنــه أول فاعــل « »5G Readyباملغــرب ،يؤكــد «إنــوي» مجــددا ريادتــه
وتفوقــه يف هــذا املجــال وذلــك مبســاهمته يف الجهــود الدوليــة للبحــث واالبتــكار
والهادفــة إىل تطويــر املعايــر املســتقبلية لـــ 5Gعــى املســتوى الــدويل.

«تتميز مساهمة
إنوي يف هذا املجال
بطابعها العملي
واجلاهز للتطبيق
آنيا على مستوى
الشبكات النقالة».

أح ــدث من ــوذج ع ــى ذل ــك يتمث ــل يف إبراهي ــم عام ــر ،املس ــؤول ع ــن التخطي ــط
ل ــدى «إن ــوي» ،وال ــذي أنج ــز ،رفق ــة فري ــق م ــن املتدخل ــن الصناعي ــن والعلمي ــن
املغاربـــة واألجانـــب ،بحثـــا غـــر مســـبوق حـــول «تطبيـــق الـــذكاء االصطناعـــي
ع ــى ال ــرددات الراديوفوني ــة النقال ــة» .بح ــث صادق ــت علي ــه منظم ــة «معه ــد
مهنــديس الكهربــاء واإللكرتونيــك» ( )IEEEوتــم تقدميــه خــال «املؤمتــر العاملــي
لالتص ــاالت الالس ــلكية والش ــبكات» ( ،)WCNC -2019وه ــو أك ــر ح ــدث عامل ــي
مخص ــص لتكنولوجي ــات االتص ــاالت الالس ــليك ،ونظ ــم دورت ــه األخ ــرة يف مراك ــش
م ــن  15إىل  18أبري ــل .2019
عــن هــذا اإلنجــاز ،يقــول إبراهيــم عامــر « :يقــدم املــروع املغــريب «لوغاريثــم»
ميكـــن مـــن االســـتغالل األوتوماتيـــي و األمثـــل ملوجـــات الراديـــو  5Gبطريقـــة
آلي ــة تس ــمح بتحس ــن الصبي ــب وتقلي ــص زم ــن الرب ــط باالعت ــاد ع ــى ال ــذكاء
االصطناعـــي .هـــذا االســـتغالل األمثـــل يفـــي تلقائيـــا إىل نجاعـــة طاقيـــة أكـــر
وجاهزي ــة أفض ــل للش ــبكة».
بهـــذا البحـــث ،يســـاهم «إنـــوي» كذلـــك يف تقـــدم صناعـــة االتصـــاالت عـــى
املس ــتوى ال ــدويل ،و جع ــل الـــ 5Gأك ــر نجاع ــة بالنس ــبة للفاعل ــن ع ــى املس ــتوى
االقتصـــادي وللمســـتعملني النهائيـــن الذيـــن يبحثـــون عـــن تجربـــة إبحـــار ذات
جـــودة عاليـــة ،مريحـــة ورسيعـــة يف اآلن ذاتـــه.
«إنن ــا واع ــون بالف ــرص الت ــي توفره ــا التوجه ــات التكنولوجي ــة الجدي ــدة وك ــذا
التحدي ــات الت ــي تفرضه ــا» يق ــول محم ــد عم ــور ،مدي ــر الش ــبكات ل ــدى «إن ــوي»،
الـــذي يضيـــف ان «مســـاهمة إنـــوي يف هـــذا املجـــال تتميـــز بطابعهـــا العمـــي
والجاه ــز للتطبي ــق آني ــا ع ــى مس ــتوى الش ــبكات النقال ــة».
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