اﯾﺮﺑﺎس در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ  ۹۰۰ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺮای
ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﻓﻀﺎﺳﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
اﯾﺮﺑﺎس ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺎزه اش ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﻫﻮاره ای  OneWebﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻃﺮاﺣﯽ
و ﺳﺎﺧﺖ  900ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد؛ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ

ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری از ﻃﺮﯾﻖ  Virgin Groupﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
رﯾﭽﺎرد ﺑﺮﻧﺴﻮن و ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭗ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ

ﻃﺮح 700 ،ﻋﺪد از ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺎل  2018ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و 200
ﻋﺪد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ وﯾﺮﺟﯿﻦ ﮔﺎﻻﮐﺘﯿﮏ ﭘﺮﺗﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ

روی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ اش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺴﻮن در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ﺧﺒﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اش در ﭘﺮوژه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ OneWeb

را ﻓﺎش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪ.

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ  OneWebاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی دﻧﯿﺎ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻧﻮاﺣﯽ دور اﻓﺘﺎده دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻢ اﮐﻨﻮن رﻗﺒﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ دارد ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﺗﻼش دارد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻫﻮاره دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺮای ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺮوژه ﻣﺎﺳﮏ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪ ﺷﺒﮑﻪ ای ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 4000
ﻣﺎﻫﻮاره ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ راﮐﺖ ﻓﺎﻟﮑﻮن  9در ﻣﺪار زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دو ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﺟﺮا )ﭘﺮوژه ﻟﻮن و (Solara 50
ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ دوﺧﺘﻪ .ﭘﺮوژه  Loonﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻟﻮن ﻫﺎﯾﯽ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و  Solara 50ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻬﭙﺎد

اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺮژی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﻢ از اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن روی ﭘﺮوژه ای ﺑﻪ ﻧﺎم  internet.orgﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻬﭙﺎد ،ﻣﺎﻫﻮاره و ﻟﯿﺰر دﺳﺘﺮﺳﯽ دور اﻓﺘﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

