آﻟﻔﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ
واﯾﺮﻟﺲ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽ آورد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،آذر ۱۳۹۶
ً
اﺧﯿﺮا اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  Xآﻟﻔﺎﺑﺖ
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻓﻨﺎوری ﻣﺬﮐﻮر اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ را
ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﯽ ،ﺑﺮای ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

ﻗﺮار اﺳﺖ  2ﻫﺰار ﺟﻌﺒﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ  20ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی روی ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ
ﺳﺮﻋﺖ را ﻓﺮﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﮑﺎری آﻟﻔﺎﺑﺖ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ از ﺳﺎل آﺗﯽ ﻣﯿﻼدی آﻏﺎز
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺮار اﺳﺖ  2ﻫﺰار ﺟﻌﺒﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺎﻟﺖ »آﻧﺪرا ﭘﺮادش« و در ﻓﻮاﺻﻞ 20
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی روی ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد .آﻧﺪرا
ﭘﺮادش  53ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد اﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ،ﺗﻨﻬﺎ  15ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
واﺣﺪ  Xآﻟﻔﺎﺑﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  20ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ
ﺛﺎﻧﯿﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮر ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﻬﻨﺎی
ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ در وب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ
دﮐﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻗﺮارداد اﺧﯿﺮ آﻟﻔﺎﺑﺖ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ،درﭘﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژه  Loonاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
اﯾﺪه ﮐﻠﯽ آﻟﻔﺎﺑﺖ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺑﺮای دﮐﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﻫﺎت اﺳﭙﺎت ﻫﺎی وای
ﻓﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻗﺮارداد اﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮑﯽ از
ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﭘﺮوژه  Loonواﺣﺪ  Xآﻟﻔﺎﺑﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه .در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﯿﺸﺘﺮ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ای از ﺑﺎﻟﻮن ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ در آن ﺑﺎﻟﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ دوراﻓﺘﺎده ﺑﺎ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻢ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻟﻔﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺎدر ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪﮔﺎن آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺗﺎﺛﯿﺮی
ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن آﻟﻔﺎﺑﺖ ،دوﻟﺖ
ﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ  12ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  2019از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ زدن دﮐﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﻪ اﺗﺼﺎﻻت
ﺳﯿﻤﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ و دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﯾﻦ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺗﻀﻌﯿﻒ اﺗﺼﺎل ﻣﯿﺎن ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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