ZNACZENIE 5G
GOSPODARKA
BEZPIECZEŃSTWO
EDUKACJA

Przełomowym warunkiem oraz czynnikiem realizacji wielkich planów transformacji cyfrowej i rozwoju będzie nowa
technologia komunikacji mobilnej – 5G, której upowszechnienia należy się spodziewać już w najbliższych latach.
Warto przy tym uświadomić sobie, że 5G nie jest tylko nową generacją telefonii komórkowej (zapewniającą wysokiej
jakości komunikację między ludźmi), lecz – co nowe – niezbędnym narzędziem wspomagającym na wielką skalę
projekty zaspokajania różnorodnych potrzeb mieszkańców miast i wsi w czasie rzeczywistym. Wbrew obiegowym
opiniom, że sieć 5G przyczynia się przede wszystkim do przyspieszenia cyfryzacji w firmach oraz dostępności
Internetu w dużych miastach, to właśnie wieś może stać się największym beneficjentem inwestycji w technologie
nowych generacji.
Sieć 5G pracuje na trzech częstotliwościach – 700 MHz oraz 3,4 GHz i 26 GHz. Każda z nich służy innym celom i
odgrywa odmienną rolę. Gigahercowe częstotliwości, o dużym zasięgu i przepustowości, wykorzystywane będą w
miastach oraz zakładach przemysłowych wdrażających technologie z obszaru Przemysłu 4.0, gdzie liczba urządzeń
korzystających z sieci będzie bardzo wysoka. Będzie to wymagało dużych stacji przekaźnikowych (BTS), ale także
gęstej sieci mikro-, piko i femtokomórek o zasięgu od kilkuset do nawet kilkudziesięciu metrów. Maleńkie urządzenia
– lokowane w różnych zakamarkach, w ulicznych lampach, przystankach komunikacji miejskiej, w budynkach itd. –
będą nieco przypominały dzisiejsze domowe routery Wi-Fi. 700 MHz to z kolei częstotliwość, która działa na bardzo
dużym zasięgu, ale nie jest w stanie skomunikować w jednym czasie wielu urządzeń. Właśnie to pasmo będzie
wykorzystywane przede wszystkim w obszarach wiejskich, bazując na relatywnie rzadkiej infrastrukturze stacji
bazowych.
Korzystanie z nowego standardu sieci nie tylko zapobiegnie kryzysowi w komunikacji telefonicznej, z jakim
mielibyśmy do czynienia w wyniku wyczerpania się przepustowości sieci 3G i 4G – co już obserwujemy wedle
licznych oficjalnych statystyk UKE, Instytutu Łączności czy Polskiego Instytut Ekonomicznego – ale będzie też
oznaczać cywilizacyjny, jakościowy skok w zakresie upowszechniania rozwiązań smart city, smart village czy smart
home, zarówno w miastach, jak i wsiach. Pełne włączenie mieszkańców wsi w obieg cyfrowej gospodarki,
zapewnienie im wysokiej jakości dostępu do zasobów sieci – usług i danych oraz cyfrowych usług publicznych na
analogicznym poziomie jak w miastach – będą czynnikami fundamentalnej zmiany cywilizacyjnej wsi.

Dzięki nowoczesnym sieciom zarówno w miastach, jak i
obszarach wiejskich możliwy będzie rozwój Przemysłu 4.0
– automatyzacji i robotyzacji całych łańcuchów wartości
(w tym produkcji), jak i realizacji skutecznych form
przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE 5G
Lista potencjalnych projektów, bazujących na sieciach mobilnych nowej generacji, angażujących wyobraźnię i
potencjał samorządów, jest długa. Od kontroli jakości powietrza, zarządzania parkingami i zużyciem energii cieplnej,
poprzez wspomaganie segregacji i wywozu śmieci, aż po optymalizację ruchu pojazdów i sterowanie ruchem
ulicznym. Sieci mobilne generacji 5G silnie wpłyną bowiem na rozwój Internetu Rzeczy, uczenia się na brzegu sieci i
szczegółowej analizy danych. Instalacja bardzo licznych urządzeń brzegowych zapewni dostęp do dużych zbiorów
danych i możliwość ich analizowania w czasie rzeczywistym. Z kolei wyniki tej analizy poprawią skuteczność i
wydajność różnorodnych procesów przebiegających w lokalnych środowiskach, np. w transporcie publicznym. W
miastach powstanie dla tego celu specjalna infrastruktura tzw. inteligentnych słupów, na których umieszczone
zostaną różnorodne czujniki zbierające dane dotyczące jakości powietrza, ruchu drogowego czy bezpieczeństwa
mieszkańców.
Z ministerialnego raportu „IoT w polskiej gospodarce” wynika, że wdrożenie projektów klasy smart city na bazie
urządzeń brzegowych przynosi wymierne korzyści społeczne i finansowe, w tym np. skrócenie czasu podróży
komunikacją miejską o 20 proc., spadek przestępczości o 40 proc., skrócenie czasu poświęconego na załatwianie
spraw w urzędach miejskich o 65 proc., skrócenie czasu reakcji na nagłe wypadki o 35 proc. oraz zmniejszenie
szkodliwych emisji i zużycia wody o 15 proc. Jak ważne są te zmiany technologiczne, pokazują nam przykłady w
zakresie zarządzania bezpieczeństwem. 5G daje wiele nowych możliwości w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa
obywateli w ruchu drogowym, będącego ważnym obszarem zainteresowania władz lokalnych, ale i organów ścigania.
Sama technologia nie wyeliminuje przestępczości i nie zagwarantuje bezpieczeństwa, ale może przyczynić się do
bardziej efektywnego wykorzystania zasobów w celu zapobiegania i reagowania na zagrożenia. Wdrożenie rozwiązań
5G znacznie usprawni nadzór wideo w czasie rzeczywistym, umożliwiając większą przepustowość sieci
bezprzewodowej, alternatywnej dla połączeń stałych. 5G zapewnia wysoką jakość obrazu, obsługuje wideo o wyższej
rozdzielczości, co podnosi jakość analizy.
Na bezpieczeństwo inteligentnych gmin możemy jednak patrzeć też
szerzej – jako na proces poprawy bezpieczeństwa publicznego i
automatyzację reakcji w sytuacjach kryzysowych. Rozwijane są na
przykład cyfrowe platformy do zarządzania skutkami katastrof
klimatycznych, w ramach których system wykorzystuje drony i
roboty, połączone poprzez wysoko przepływne sieci do prowadzenia
operacji
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konserwacją sieci energetycznych, zanim staną się one awariami
prowadzącymi np. do pożaru, po szybkie przekierowywanie ruchu
drogowego po wypadkach i innych zdarzeniach.

TRANSFORMACJA CYFROWA SZKÓŁ
Ogromne znaczenie będzie miało zastosowanie 5G także w udostępnieniu wysokiej jakości „zdalnego nauczania” w
szkołach czy podczas kursów zawodowych. Technologie cyfrowe otwierają wiele możliwości przed szkołą i choć
pandemia oraz konieczność prowadzenia edukacji zdalnej przez wiele miesięcy przyspieszyły proces cyfryzacji
szkół, to niezbędne jest nadal dalsze systemowe wspieranie tego procesu. Potrzebny jest nowy model edukacji
cyfrowej i konkretne systemowe rozwiązania techniczne w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych w edukacji.
Szkoły powinny być objęte systematyczną transformacją cyfrową, modernizującą je na polach kompetencyjnym,
metodycznym, organizacyjnym, dobrostanu i higieny cyfrowej oraz infrastruktury.
Nowoczesna szkoła to miejsce, w którym uczniowie nabywać powinni zaawansowany pakiet kompetencji cyfrowych
wykraczających poza obsługę urządzeń i oprogramowania. Do takiego pakietu zaliczyć trzeba m.in. wiedzę i
umiejętności w zakresie bezpieczeństwa w sieci, prawa autorskiego, a także umiejętność krytycznej oceny
informacji znalezionej w Internecie oraz programowanie. Do takiej edukacji cyfrowej na wysokim poziomie potrzebne
są bogato wyposażone pracownie i nowoczesne programy edukacyjne.

Postpandemiczna szkoła nie będzie więc placówką starego typu, która tylko sporadycznie korzysta z narzędzi online
do edukacji zdalnej. Szkoła na miarę wyzwań XXI wieku musi być placówką hybrydową, gotową do stacjonarnej
edukacji uczniów przebywających w placówce, jak i tych, którzy pozostali z różnych przyczyn w domach.
Nowoczesna szkoła w coraz większym stopniu będzie wykorzystywać technologie cyfrowe do usprawnienia procesu
nauczania oraz aktywizacji uczniów we własnych murach. Kształcąc pokolenie ludzi odpowiadających w przyszłości
za budowanie innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki, trzeba promować innowacyjność wśród młodych ludzi i
udostępnić te możliwości w jak najbardziej jakościowy sposób, a tutaj z pomocą przychodzą sieci budowane w
oparciu o standard 5G.

Dostęp do Internetu w technologii 5G uczyni szkoły przestrzeniami prawdziwie nowoczesnej edukacji. Nauczyciele
będą mogli tworzyć lekcje z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR), wykorzystywać
międzyprzedmiotowe pracownie STEAM, programować roboty i pracować w środowisku drukarek 3D. Jakość 5G
zdecydowanie ułatwi aktywizację uczniów w trakcie lekcji, interakcje między nimi a nauczycielami, ale także
personalizację i odmiejscowienie nauczania, pozwalając na korzystanie z zasobów edukacyjnych online w dowolnym
miejscu. Dla tego ostatniego kluczową rolę odgrywać będzie powszechny i wysoko przepływny dostęp do Internetu,
który w miastach i obszarach wiejskich zapewnić może właśnie technologia 5G.

Inwestycja 5G powinna być traktowana przez władze samorządowe jako inwestycja w przyszłość lokalnej
społeczności, która w dużej mierze zależeć będzie od poziomu i jakości wykształcenia mieszkańców. Już ten krótki
przegląd zastosowań 5G w środowisku miast i wsi – daleki od pełnego wyczerpania tematu – pokazuje jasno, że w
najlepiej pojętym interesie mieszkańców leży wspieranie przez władze samorządowe w różnorodny sposób rozwoju
infrastruktury sieci 5G na terenie ich miast i gmin wiejskich. To ważne zadanie na najbliższe lata, które powinno
znaleźć się na czele listy priorytetów lokalnych liderów. To impuls rozwojowy, którego realizacja naprawdę przeniesie
wspólnotę samorządową z XX do XXI wieku.
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