اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﯾﺎ رﯾﭽﺎرد ﺑﺮاﻧﺴﻮن :ﺑﺮﻧﺪه ﻧﺒﺮد
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮاره ای ارزان ﮐﺪام اﺳﺖ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﯿﻮان ﻣﺴﺎﺟﺪی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۳
ﺑﯿﺶ از ﻧﺼﻒ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻣﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺪاری ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ،ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻫﻤﺎن ﻣﺸﮑﻞ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎزار ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺸﻬﻮر ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﺳﮏ

و ﺑﺮاﻧﺴﻮن را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺒﮑﻪ ای از ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ارزان را در اﺧﺘﯿﺎر
اﻧﺒﻮه اﻓﺮاد ﺑﮕﺬارﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،۲۰۱۴اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﺎﯾﻌﺎت را در ﻣﻮرد ﺗﻼش ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ »ﻧﺎوﮔﺎﻧﯽ

از ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ« ﺗﺎﺪ ﮐﺮد .در ژاﻧﻮﯾﻪ ،او اﯾﻦ ﭘﺮوژه را رﺳﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺳﮏ از اول ﻫﻢ ﯾﮏ رﻗﯿﺐ دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ :رﯾﭽﺎرد ﺑﺮاﻧﺴﻮن ،ﻣﻮﺳﺲ

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ وﯾﺮﺟﯿﻦ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻮاﻟﮑﺎم و  OneWebدارد ﺑﺮای ﭘﺮﺗﺎب ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ »ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺎﻫﻮاره ای«
ﺟﻬﺎن آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ دو ﺑﯿﻠﯿﻮﻧﺮ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻓﻀﺎ ﺗﺎزه ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎﺳﮏ ،ﻣﻮﺳﺲ ،SpaceX
ﺗﺴﻼ ﻣﻮﺗﻮرز و ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮاﻧﺴﻮن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﮔﺬاری ﻫﺎی زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم داده .ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ اوﻟﯿﻦ ﺧﻂ ﭘﺮواز ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﺠﺎری در دﻧﯿﺎﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ
وﯾﺮﺟﯿﻦ ﮔﻠﮑﺘﯿﮏ.
اﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ درﻣﻮرد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮاره ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎﺳﮏ و ﺑﺮاﻧﺴﻮن را ﺑﺮ ﻣﯽ
اﻧﮕﯿﺰد؟
ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﮕﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮاره ای ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ؟

ﺑﻠﻪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮاره ای ﻓﻌﻼ ﮔﺮان اﺳﺖ و ﻧﺮخ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ،ﻧﺮخ
ﺗﺎﺧﯿﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ واﻗﻌﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﻧﺴﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺰرﮔﯽ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ،

ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد .اﻣﺎ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد داده ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﺜﻞ ﺻﻔﺤﺎت وب،
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻧﺮخ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﭘﺎﻦ اﺳﺖ .ﻧﺮخ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻌﺪ از زدن دﮐﻤﻪ ی اﯾﻨﺘﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺮوع ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در »ﻣﺪار ﺛﺎﺑﺖزﻣﯿﻦ« ﯾﺎ geostationary orbit :
 GSOدوران ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪار ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۳۶ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ داﺷﺘﻪ و دﻗﯿﻘﺎ
ﺑﺎﻻی ﺧﻂ اﺳﺘﻮا ﻗﺮار دارد .ﺳﺮﻋﺖ دوراﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪار ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ دوراﻧﯽ ﭼﺮﺧﺶ
زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دور ﺧﻮد ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از دﯾﺪ ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ زﻣﯿﻨﯽ ،ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺛﺎﺑﺘﯽ
ﻗﺮار دارد .ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﻣﺪار ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺮخ
ﺗﺎﺧﯿﺮ زﯾﺎد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮاره ای آن را ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ :ﺑﺎزی ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ،ﭘﺨﺶ زﻧﺪه
و ﺣﺘﯽ وب ﮔﺮدی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺰرگ و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮاره ای را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﺳﮏ و ﺑﺮاﻧﺴﻮن ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاره ای ﺧﻮد را در ﻣﺪار ﻧﺰدﯾﮏزﻣﯿﻦ ﯾﺎ low-earth
 orbit : LEOﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۱۰۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﻧﺮخ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺣﺪود  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺎی

ﭘﻬﻦﺑﺎﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ – ﮐﻪ از ﻓﯿﺒﺮ ﻫﺎی ﻧﻮری ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه زﯾﺮ ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ – ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﯾﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺎﺳﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر در ﺧﻼء ﺣﺪود  ۴۰ﺗﺎ  ۵۰درﺻﺪ از ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﻮر
را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﯿﺒﺮ در ﺧﻼء ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت دور ُﺑﺮد ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻧﻮر

ﻫﻢ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺮی را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ]ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد[« .

ﺗﻔﺎوت اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﺎﺳﮏ و ﺑﺮاﻧﺴﻮن در ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

ﮐﻮاﻟﮑﺎم
وﯾﺮﺟﯿﻦ ﺑﺮاﻧﺴﻮن و
وان وب ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺰرگ ﮔﺮگ واﯾﻠﺮ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﮔﺮوه
ِ
ِ
ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺳﺎز ﻫﻢ در وان وب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ .از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﯾﻠﺮ از  ۲۰۰۷ﻓﺮﺳﺘﺎﻧﺪن
ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاره ای ﺑﻪ ﻣﺪار  LEOرا در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ،وان وب ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﺳﺮ و ﮔﺮدن از اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ
ﺟﻠﻮﺗﺮ اﺳﺖ.

اﯾﻼن :در ﻣﻮرد ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﮔﺮگ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺟﺪی دارم.
ﻧﻘﺸﻪ وان وب ،ﻓﺮﺳﺘﺎدن  ۶۴۸رﯾﺰﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻪ ﻣﺪار  LEOﺑﺎ راﮐﺖ  LauncherOneوﯾﺮﺟﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﺧﺎص از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در زﻣﯿﻦ راﺑﻄﻪ
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ واﯾﻠﺮ اوﻟﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﺎﻟﮏ اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺣﯿﺎﺗﯽ
اﻣﻮاج« درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻣﺎﺳﮏ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ  LEOﭘﺮ از ﻣﺎﻫﻮاره اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی وان وب ،ﺷﻠﻮغ ﺗﺮ ﻫﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎ ،ﺑﺮاﻧﺴﻮن ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺳﮏ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .او ﺑﻪ
 BusinessWeekﮔﻔﺘﻪ» :ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ اﯾﻼن ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﮔﺮگ ﺣﻘﻮق ]اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ[ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد و ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ]ﻣﺎﻫﻮاره ای[ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ
ﻣﺎﻧﺪ .ﻃﻮری ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻓﻀﺎ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﮐﺎﻓﯽ را ]ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ دﯾﮕﺮ[ ﻧﺪارد .اﮔﺮ اﯾﻼن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﻨﻄﻘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﻗﻤﺎر ﺑﺎز ﺑﻮدم ،ﺷﺮط ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻢ درﺻﻮرت
ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎ از ﺟﺪا ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

درس ﻫﺎﯾﯽ از ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ:

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺎﺳﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ در روش ﺧﻮد و ﺑﺮاﻧﺴﻮن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ دارد:
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻏﻮل ﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی ﻣﺤﺪوده  LEOﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در
 ،۱۹۹۴ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ و ﭼﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار دﯾﮕﺮ ۹ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر روی  Teledesicﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ روﯾﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﺳﮏ را در ﺳﺮ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت از ﺑﺮآورد ﻫﺎ ﺑﺎﻻ زد و
ﭘﺮوژه ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻣﺎﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ،ﻣﺎﺳﮏ درس ﻣﻬﻤﯽ از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ:

اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت  Teledesicاﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮض را ﻧﮑﺮد .ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ از ﺧﻮب
ﺑﻮدن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای را ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ زﻣﯿﻨﯽ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﯾﻼن ﭼﻨﺪان درﺑﺎره زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ اش ﻓﺮﺳﺘﺎدن ۴۰۰۰
ﻣﺎﻫﻮاره اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﺪوده  LEOﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻼن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻓﻀﺎ ی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر
وﺟﻮد دارد .او ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی  SpaceXﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ از رﻗﺒﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ  BuisnessWeakﮔﻔﺘﻪ» :ﮔﺮگ و ﻣﻦ درﺑﺎره ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻔﺎوت ﻧﻈﺮ ﺟﺪی دارﯾﻢ .ﻣﺎﻫﻮاره ای
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ؛ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮگ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ

رﻗﯿﺐ؛ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

ﮐﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ و ﭼﻪ ﺳﻮدی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ؟

وانوب اﻧﺘﻈﺎر دارد ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎﯾﺶ را ﺗﺎ  ۲۰۱۸ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﺎﻧﺪازد .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺗﯿﻤﯽ  ۳۰ﻧﻔﺮه دارﻧﺪ
روی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ،آﻧﺘﻦ ﻫﺎ و ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﺳﮏ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ از
اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اش ﻇﺮف ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ  ۱۲ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ.

ﻣﺎﺳﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ای ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ

ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری زﯾﺎدی ﮔﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ
ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻫﻮاره ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﮐﺴﺮ ﮐﺮده و دﺳﺘﺮﺳﯽ ارزان ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را اراﺋﻪ دﻫﺪ.
در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ داﺷﺘﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺎﺑﻠﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد– .

اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺎﺳﮏ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ :رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﺳﮏ ،ﻫﻨﻮز ﻣﺮﯾﺦ اﺳﺖ .ﭘﺮوژه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮاره ای ﺑﻪ او درآﻣﺪی ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش را در ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺴﺎزد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎری ای ﺑﺮای رﻓﺖ و

آﻣﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ اﺑﺪاع ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ واﯾﻠﺮ در ﻣﻮرد ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﻪ ﻣﺎﺳﮏ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و روی ﺧﻮد ﮐﺎر

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺎ اراﺋﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ«.

در ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺮاﻧﺴﻮن را دارﯾﻢ و در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺎﺳﮏ را ،دو ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮواز ﺑﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﺮای اراﺋﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻬﺘﺮ دﺳﺖ روی دﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ آﺳﺎن
ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ،ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎزی را ﺑﺒﺮد؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

