ﭼﯿﭗ وای ﻓﺎی  ۶۰ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻧﻮﯾﺪ
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﻣﯽ دﻫﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺳﺎزﻧﺪه ﭼﯿﭙﺴﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﯿﭗ ﻫﺎی وای ﻓﺎی 60
ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وای ﻓﺎی  802.11ayو ﺳﺮﻋﺖ  10ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺪل ﻫﺎی اﯾﻦ  2ﭼﯿﭗ  QCA64x8و  QCA64x1ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  802.11ayﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ

ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ در ﺗﺌﻮری اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺗﺮﻧﺖ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﯽ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺮای درک ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﭼﯿﭗ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در
اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ً

ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ،ﻗﻄﻌﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗﺎن ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﮔﻠﻮﮔﺎه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﮐﻮاﻟﮑﺎم اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی  60ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﭘﯿﺶ
از اﯾﻦ روﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  802.11adاز ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ

ﻣﺸﮑﻞ  802.11adﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺤﺪود آن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ روﺗﺮ و ﺑﺪون ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد.
 802.11ayاﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺣﻞ ﮐﺮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺤﺪوده
ای  300ﻣﺘﺮی ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺒﻮر ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎ از دﯾﻮارﻫﺎ را دارد.
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  802.11axﻫﻢ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺒﻮر از دﯾﻮارﻫﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ
ﻣﺤﺪوده ﮐﻤﺘﺮی را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد وای ﻓﺎی  802.11ayدر زﻣﻨﯿﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎی رده ﺑﺎﻻی آﮐﯿﻠﺲ و واﯾﻮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ
ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل داده ﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻢ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  60ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ﺟﺪﯾﺪ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی وای ﻓﺎی ِﺳﻨﺴﯿﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻀﻮر ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﺳﺖ ،ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری از اﺗﺎق ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﻗﯿﻖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﭼﻬﺮه ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد .اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود در آﯾﻨﺪه واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﯿﺴﯿﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

