ﭘﺮوژه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪ؛ ﻗﺮارﮔﯿﺮی اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﻫﻮاره در ﻣﺪار  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،دی ۱۳۹۷
در ﻫﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻮاره ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﺑﻪ ﻣﺪار ﭘﺎﻨﯽ زﻣﯿﻦ ارﺳﺎل ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮاره ای ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ دوراﻓﺘﺎده و ﮐﻢ
ﺑﺮﺧﻮردار دﻧﯿﺎ را ﺑﺮداﺷﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۳.۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺜﯿﺮی
از اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻣﺎﻫﻮاره ارﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ  Hongyun-1ﻧﺎم دارد روز ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺎﻫﻮاره  Jiuquanﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد ارﺳﺎل ﺷﺪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮرد از ﻣﺠﻤﻮع  ۱۵۶ﻣﺎﻫﻮاره ای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻋﻠﻮم ﻫﻮاﻓﻀﺎی ﭼﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻪ ﻣﺪار ﭘﺎﻨﯽ
زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ راﮐﺖ  Long March 11اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﻮاﻓﻀﺎ اﺳﺖ.

ﭼﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﻣﯿﻼدی ﻫﻤﻪ  ۱۵۶ﻣﺎﻫﻮاره ذﮐﺮ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺎﻫﻮاره ای اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ دوراﻓﺘﺎده ﭼﯿﻦ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻧﯿﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮح اﺑﺘﺪا در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻣﯿﻼدی اﻋﻼم
ﺷﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  ۱۰۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻮ ژﯾﻮﻓﻨﮓ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻋﻠﻮم ﻫﻮاﻓﻀﺎی ﭼﯿﻦ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﻧﺘﻘﺎل
ِ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﺎﺳﺖ و ﻣﯿﺘﻮان آن را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭼﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺪار ﭘﺎﻨﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ رود .اﯾﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﻗﻄﻌﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻓﺮاواﻧﯽ را اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﮔﺎم ﭼﯿﻦ را ﻣﯿﺘﻮان در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻗﺪام ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮاره
ای داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺟﺪای از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺪون
ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮاره ای ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ از زﻣﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺳﺮﻋﺖ آﭘﻠﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻨﯽ دارﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ
از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯿﭙﺮدازﻧﺪ دﯾﺘﺎی ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ دارای ﻣﺤﺪود ﻣﺸﺨﺼﯽ
اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﺟﺎه ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرده در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﺘﺎرﻟﯿﻨﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ اﺳﺖ
و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۲ﻫﺰار ﻣﺎﻫﻮاره ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ارﺗﻔﺎع  ۳۳۵و ۳۴۷

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﻣﺠﻮز ﭘﺮﺗﺎب  ۷۰۰۰ﻣﺎﻫﻮاره را ﻓﻌﻼ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺪرال درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

