ﻗﻄﻌﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﯽ ﭘﯽ اس ﭼﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺣﺎﻣﺪی | ﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
ﭘﺲ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﺎﻣﻞ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎب ﺟﻬﺎﻧﯽ )ﺟﯽ ﭘﯽ اس( در ﺳﺎل  ،1995اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری
ﺑﻪ ﺟﺰء ﺟﺪاﻧﺎﭘﺬﯾﺮی از ﺻﻨﺎﯾﻊ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﻓﻨﺎوری ﺟﯽ ﭘﯽ اس ﭼﻨﺎن ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ ،روﺳﯿﻪ ،ﻫﻨﺪ ،ژاﭘﻦ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺿﺮر اﯾﻦ ﻗﻄﻌﯽ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺣﺎل ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻣﻊ درﺑﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮات از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﯽ ﭘﯽ اس ﺑﻪ ﻣﺪت
 30روز ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻘﺪار اﻫﻤﯿﺘﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﻓﻨﺎوری و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم  RTI Internationalاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺎﺛﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدی
در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  200ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺟﯽ ﭘﯽ اس در
ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﭼﻮن ﮐﺸﺎورزی ،ﺣﻔﺎری ﮐﻒ درﯾﺎﻫﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎزه ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی  1984ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﺟﯽ ﭘﯽ اس ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ ﺳﺎل  2017را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻓﻨﺎوری ﺟﯽ ﭘﯽ اس ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت

 1.4ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﻮد رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﻨﺎوری ﺟﯽ ﭘﯽ
اس ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺛﺒﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺴﯿﻢ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺷﺪه و ﺳﻮدی  685.9ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻری ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺣﻮزه ﺗﻠﻪ ﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و

ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪن ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ  325ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺳﻮد
ﺑﺮده و ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم را از آن ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮ در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ  215ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﻮد ﺳﻮم ﺑﻮده اﻧﺪ.

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﻨﺎوری ﺟﯽ ﭘﯽ اس
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻨﺎوری ﺟﯽ ﭘﯽ اس ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ روﻧﺪی رو ﺑﻪ رﺷﺪ
دارد .ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی از ﺳﺎل  2010ﺑﻮده،
ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺮﻓﺎ  20درﺻﺪ ﺑﺎزه ی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ
ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری ﺟﯽ ﭘﯽ اس را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﯾﺎ در ﺣﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ارزش اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﻮآوری رو ﺑﻪ رﺷﺪ
اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺟﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺎن ﺣﺎﺻﻞ از آن در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق در ﻓﺼﻞ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎه ﻫﺎی ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ رخ دﻫﺪ ،ﺿﺮر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ
از اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺟﯽ ﭘﯽ اس
ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ  4Gﺑﺪون ﻓﻨﺎوری ﺟﯽ ﭘﯽ اس ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد
ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻄﻌﯽ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ زﻣﺎن
ﺳﻨﺠﯽ دﻗﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در

راﺳﺘﺎی ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ،اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻤﺎس از
ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽ ﺳﯿﻢ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ و اﻣﮑﺎن ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ  4Gﺑﺪون ﻓﻨﺎوری ﺟﯽ ﭘﯽ اس ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد.
در ﺻﻮرت رخ دادن ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات آن در دو روز اول ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭘﺲ از آن
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﯿﺴﯿﻢ اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺲ از 30
روز ﺑﺎزده آن ﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  60درﺻﺪ ﻣﻘﺪار اوﻟﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق روی
ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺪه:

»ﻇﻬﻮر ﻓﻨﺎوری ﺟﯽ ﭘﯽ اس ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻫﻢ زﻣﺎن ﺷﺪ ،و ﻧﻘﺸﯽ
اﺳﺎﺳﯽ در دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﺪن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﻇﻬﻮر ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﯿﺴﯿﻢ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .رﺷﺪ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﯿﺴﯿﻢ آن را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺳﻨﺠﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﺘﮑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻓﻨﺎوری ﺟﯽ ﭘﯽ اس ﻫﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻮدران و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در آﯾﻨﺪه ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﯿﺴﯿﻢ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﺪﯾﺪی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪ«.
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﻮﺟﯽ از درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻨﺎوری

ﺟﯽ ﭘﯽ اس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺑﻪ روز ﮐﺮدن ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی ﺟﯽ ﭘﯽ اس ﺧﻮد ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم آن ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ

ﭘﺎرازﯾﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ آذر ﻣﺎه ﭘﺎرﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ راﮐﺖ
ﻓﺎﻟﮑﻮن  9اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﮔﺴﺘﺮده ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،زﯾﺎن از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﺪن
اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﻧﻪ

ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﮑﺎن دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮوازﻫﺎ و
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ و زﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

