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O predavanju
V 30 letih, kolikor časa lahko komuniciramo preko mobilnih omrežij, nam ponudniki ponujajo že 5.
generacijo mobilnih storitev. Če smo kot uporabniki bili nekoč zadovoljni z govornimi storitvami, si
danes brez podatkovnih storitev težko predstavljamo sodobno bivanje - omogočajo nam stalno
povezljivost s svetovnim spletom ter dostop do aplikacij in vsebin kjerkoli. Zahteve uporabnikov po
mobilnem podatkovnem prenosu pa eksponencialno rasejo. V predavanju bo predstavljeno, kaj je
potrebno zagotoviti, da mobilne storitve delujejo: potrebna je učinkovita globalna standardizacija,
potreben je frekvenčni spekter, ki je omejena naravna dobrina, vzpostavljena morajo biti mobilna
omrežja v upravljanju operaterjev mobilnih komunikacij. Uporabniki do storitev dostopamo preko
mobilnih terminalov, ki nam omogočajo mnogo več kot le telefoniranje in brskanje po spletu.
Mobilne storitve so na globalnem nivoju postale univerzalne, dostopne vsem prebivalcem Zemlje.
Njihova zanesljivost in varnost delovanja sta postali ključni za delovanje družbe, zato tudi predmet
političnega prestiža in napetosti. Nekateri v mobilnih omrežjih ne razpoznajo zgolj prednosti in
priložnosti, ampak zaradi radijskega sevanja in vseprisotnosti tudi tveganja in nevarnost za zdravje
ljudi in okoljski problem.
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