ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺧﻮد ﻗﺼﺪ دارد
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ۵Gرا در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﮔﺎردﯾﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺖ و
آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻌﺪادی ﭘﻬﭙﺎد ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ واﻗﻊ در ﻧﯿﻮﻣﮑﺰﯾﮑﻮ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم رﻣﺰ ﭘﺮوژه  SkyBenderﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻮﮔﻞ ﺣﺪودا  1400ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از

ﻓﻀﺎی آﺷﯿﺎﻧﻪ وﯾﺮﺟﯿﻦ ﮔﺎﻻﮐﺘﯿﮏ )ﻫﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رﯾﭽﺎرد ﺑﺮﻧﺴﻮن ﮐﻪ ﭘﺮوازﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ
ﻓﻀﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ( را در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ  Spaceport Americaواﻗﻊ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ

ﻧﺎم  Truth or Consequencesاﺟﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.

رﮐﻦ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻇﺎﻫﺮا ﻓﻨﺎوری ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ داده را در

ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺗﺎ  40ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از  4G LTEاﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ.

ﻣﺤﺾ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻋﻢ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی آﯾﻨﺪه اﻧﺘﻘﺎل داده

ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﭘﯿﮑﺮه اﺻﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ  5Gرا ﺗﺸﮑﯿﻞ
دﻫﻨﺪ.
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺗﺎزه  Starryﮐﻪ ﺑﻪ  Chet Kanojiaﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺷﺮﮐﺖ  Aereoﺗﻌﻠﻖ دارد اواﯾﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارد از اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل داده ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮد اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻮی از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎران ،ﻣﻪ و ﺑﺮف ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﮔﻮﮔﻞ و
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آراﯾﻪ ﻓﺎزی ) (phased arrayﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را روی اﻧﺘﻘﺎل داده در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺴﺖ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭘﻬﭙﺎد ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم Centaur
اﺳﺖ و ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ را ﻫﻢ واﺣﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم  Google Titanاﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﯾﺪه
ﺷﺪن ﺷﺮﮐﺖ ) Titan Aerospaceﺳﺎزﻧﺪه ﭘﻬﭙﺎد( در ﺳﺎل  2014ﻣﯿﻼدی ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ ﮔﻮﮔﻞ درآﻣﺪ.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻓﻘﯽ را ﺑﺎ  FCCﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺴﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﯾﺎد ﺷﺪه را
ﺗﺎ ﻣﺎه ﺟﻮﻻی اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روزاﻧﻪ  1000دﻻر را ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آﺷﯿﺎﻧﻪ وﯾﺮﺟﯿﻦ
ﮔﺎﻻﮐﺘﯿﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و در ﮐﻨﺎر آن  300ﻫﺰار دﻻر را ﻫﻢ ﺑﻪ  Spaceport Americaداده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﮔﯿﺮﻧﺪه/ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻫﺎی اﻣﻮاج ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی و ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮدن دﯾﮕﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻏﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻏﻮل ﻫﺎی
ﻓﻨﺎوری ﻧﻈﯿﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺮده و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮔﺎردﯾﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ  SkyBenderﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﺨﺸﯽ از  Google Accessاﺳﺖ؛
واﺣﺪی ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﻟﻮن ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻟﻦ ﻫﺎی ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی وای ﻓﺎی را ﺑﺎ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در
دﺳﺖ اﻧﺠﺎم دارد.
ﻻزم اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺧﻮدداری ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

