اﺋﺘﻼف وای ﻓﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺎزه ای را ﺑﺎ ﺑﺮد
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺎﺪ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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اﺋﺘﻼف وای ﻓﺎی ﻋﺎﻗﺒﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  802.11ahرا ﺗﺎﺪ ﮐﺮده و ﻧﺎم  HaLowرا ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎد .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺎﺪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز  900ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮد آن دو

ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  2.4ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی دارد ،ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺴﻮی دﯾﻮارﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی را در دﻧﯿﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء و دﺳﺘﮕﺎه

ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻻزم دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﺪه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ

ﺣﺴﮕﺮ در ،ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺮای ارﺳﺎل داده ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎی دور ،ﻫﺎب
ﻫﺎی رﯾﻤﻮت ﯾﺎ روﺗﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وای ﻓﺎی ﻓﻌﻠﯽ از

ﻧﻈﺮ دوام ﺑﺎﺗﺮی و ُﺑﺮد ﮐﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﺋﺘﻼف وای ﻓﺎی ﭘﯿﺸﺘﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ  HaLowﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ وای ﻓﺎی

ﻧﻈﯿﺮ اﺗﺼﺎل  IPﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻫﻤﺎن اﻣﻨﯿﺖ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻫﻢ ﺳﻄﺢ
وای ﻓﺎی را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ اﺋﺘﻼف ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده :ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ از ﻗﺒﯿﻞ روﺗﺮﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺎرف  2.4و  5ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،راه ﺑﺮای ورود ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی  900ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺘﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮای ورود دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ ،ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی
ﺷﻬﺮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

