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Ανάπτυξη τεχνολογίας και υποδομών 5G στην Τουρκία 
         
Η μεγαλύτερη τουρκική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Türk Telekom υπέγραψε συμφωνία 

πρωτοποριακής συνεργασίας με τη σουηδική εταιρεία Net Insight ύψους $25,63 εκατ. δολαρίων 

σχετικά με το συγχρονισμό χρόνου και συχνότητας για τη διάθεση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση  

τεχνολογίας 5G (ασύρματα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων 5ης γενιάς). Η συμφωνία υπεγράφη τον 

παρελθόντα Δεκέμβριο, στη Στοκχόλμη. 

Βάσει της συμφωνίας η Net Insight αναλαμβάνει αρχικά την ανάπτυξη προϊόντων ύψους $6,41 

εκατ. δολαρίων, καθώς και παραγγελία ήδη έτοιμων προϊόντων αξίας $2,91 εκατ. (χρόνος 

παράδοσης από φέτος). Οι υπόλοιπες παραγγελίες που αφορούν εντελώς νέο προϊόν για το 

σύστημα 5G θα ξεκινήσουν να παραδίδονται στο τέλος του 2023 και θα ολοκληρωθούν το 2026.  

Εκτιμάται ότι η νέα κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία, που αναπτύχθηκε από 

τις δύο εταιρείες, ανοίγει νέους δρόμους στα δίκτυα 5G, καθώς είναι ανεξάρτητη από το 

παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS), δυνάμενη να παρέχει συγχρονισμό 

χρόνου και συχνότητας σε ήδη υφιστάμενα δίκτυα, αποτρέποντας επίσης απώλειες υπηρεσιών 

λόγω διακοπών του σήματος GPS (θεωρείται από τα μεγαλύτερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι χειριστές που μεταβαίνουν σε τεχνολογία 5G).  

Συνεπώς, η παροχή 5G μπορεί να γίνει χωρίς αντικατάσταση ή αναβάθμιση των υπαρχόντων 

κόμβων στα δίκτυα, γεγονός που μειώνει σημαντικά το κόστος του χειριστή. H νέα τεχνολογία, η 

οποία μειώνει τον χρόνο συγχρονισμού από 1.500 σε 150 έως 50 νανοδευτερόλεπτα και το 

λογισμικό της οποίας αναπτύχθηκε από Τούρκους μηχανικούς, θα παραχθεί στις εγκαταστάσεις 

της Net Insight εντός 18 έως 24 μηνών και θα χρησιμοποιηθεί στην Τουρκία το 2023 για τη 

μετάβαση στο ασύρματο δίκτυο 5G.  

Η Turk Telekom εκτός από το ότι θα είναι ο πρώτος πάροχος που θα τη χρησιμοποιήσει, θα 

παρέχει το περιβάλλον δοκιμής κατά την ανάπτυξη του προϊόντος. Η Net Insight, από την πλευρά 

της αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τις πωλήσεις του προϊόντος στη διεθνή αγορά, την 

προσαρμογή του σε όλους τους τομείς που χρειάζονται συγχρονισμό όπως ο 

χρηματοοικονομικός και η ενέργεια, καθώς και τις δραστηριότητες υποστήριξης μετά την 

πώληση. 

Κατά την τελετή υπογραφής, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Net Insight, κ. Crister Fritzson, δήλωσε 

ότι η συμφωνία είναι σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της σουηδικής εταιρείας και σημείωσε 

ότι είναι η μεγαλύτερη παραγγελία που έλαβε ποτέ. Δήλωσε επίσης ότι μαζί με την τουρκική 

εταιρεία διαθέτουν ισχυρή ικανότητα και εμπειρία στις τεχνολογίες 5G και, δεδομένου ότι 

δημιουργείται νέο πεδίο επιχειρηματικής δραστηριοποίησης με νέο προϊόν, διαβλέπουν 

σημαντικές δυνατότητες στη διεθνή αγορά. 

Από την πλευρά της τουρκικής εταιρείας, ο κ. Ümit Önal, Διευθύνων Σύμβουλος της Türk 

Telekom, τόνισε ότι η εταιρεία στοχεύει να πρωτοστατήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της 

χώρας, να διαμορφώσει το μέλλον με το 5G και τις τεχνολογίες νέας γενιάς και να έχει ενεργό 

ρόλο στη χάραξη του οδικού χάρτη 5G στην παγκόσμια αρένα.  
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