آﻏﺎز اراﺋﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ
در ﻟﻨﺪن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
از ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﺎت اﺳﭙﺎﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ ،«Intersection» .ﺷﺮﮐﺘﯽ
ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی اراﺋﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راﯾﮕﺎن در ﻧﯿﻮﯾﻮرک را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻫﺎت اﺳﭙﺎت
ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ » «InLinkﻧﺎم دارﻧﺪ را ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﻫﻢ ﺑﯿﺎورد.
اﯾﻦ ﻫﺎت اﺳﭙﺎت ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﻮﺳﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ،
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰۰ﺑﺎﺟﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺎل
ﻫﺎﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪارﻧﺪ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﺎت اﺳﭙﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راﯾﮕﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻟﻨﺪن ﺑﺎﺟﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ و ﺟﺎﻟﺒﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻤﺎد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ  Intersectionﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﺑﺎﺟﻪ ﻫﺎ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ  InLinkﻫﺎ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎ ،ﺻﺮﻓﺎً ﻧﻘﺶ ﯾﮏ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ را ﺑﺎزی ﻧﮑﺮده و
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﻟﻤﺴﯽ ﻫﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪ و
ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ،ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد.
روی  InLinkﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ درﮔﺎه  USBﻫﻢ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺷﺎرژ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل ﭘﺎﯾﺎن
اﺳﺖ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺿﻄﺮاری ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺎرژ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی  InLinkﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺮور وب را ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از
ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﻣﺴﺪود
ﮐﺮد و ﺣﺎﻻ در ﻟﻨﺪن ﻫﻢ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ وب ﮔﺮدی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ در
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،اﻓﺮاد ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺪاوم در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺮور وب ﺑﻮده و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ
دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از آن ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راﯾﮕﺎن در ﻟﻨﺪن ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺒﮑﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان » «The Cloudدر ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎت اﺳﭙﺎت

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راﯾﮕﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

