آﻣﺎزون ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻮﯾﭙﺮ را ﺑﺎ
راﮐﺖﻫﺎی  ULAﺑﻪ ﻣﺪار ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
آﻣﺎزون ﺗﺎﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ  ۹راﮐﺖ از ﺷﺮﮐﺖ  (United Launch Alliance (ULAﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﺗﺎ
ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Kuiperرا ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک آﻣﺎزون ﺑﺮای
ﭘﺮﺗﺎب راﮐﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ راﮐﺖ  Atlas 5ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻨﺪ
ﻣﺎﻫﻮاره را ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ راﮐﺖﻫﺎ در ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
آﻣﺎزون ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از  ۳۲۳۶ﻣﺎﻫﻮاره در ﻣﺪار زﻣﯿﻦ ،اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻓﺎﻗﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮم راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی »ﺧﺪﻣﺎت وب آﻣﺎزون« ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺪرال از آﻣﺎزون ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺼﻒ ﺷﺒﮑﻪ »ﮐﻮﯾﭙﺮ« – ﺷﺎﻣﻞ  ۱۶۱۸ﻣﺎﻫﻮاره
– را ﺗﺎ ﻣﺎه ژوﺋﯿﻪ ﺳﺎل  ۲۰۲۶راهاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی »اﺗﻠﺲ  «۵در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ
آﻣﺎزون ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ از راﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ،رﻗﯿﺐ اﺻﻠﯽ آﻣﺎزون ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ۱۴۰۰ﻣﺎﻫﻮاره از ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﺎرﻟﯿﻨﮏ را ﺑﻪ ﻣﺪار
ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ رﻗﻢ را ﺑﻪ  ۱۲ﻫﺰار ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ »وان وب« ﻫﻢ  ۱۴۶ﻋﺪد از  ۶۵۰ﻣﺎﻫﻮاره

ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪار ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  Telesatﻫﻢ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ  ۳۰۰ﻣﺎﻫﻮاره را
رواﻧﻪ ﻣﺪار ﭘﺎﻨﯽ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی ﮐﻮﯾﭙﺮ آﻣﺎزون ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻی اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ راﮐﺖﻫﺎ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺮارداد  United Launch Allianceﭘﺮﺗﺎﺑﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی ﮐﻮﯾﭙﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ در ارﺗﻔﺎع  ۵۹۰ﺗﺎ  ۶۳۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﻪ دور زﻣﯿﻦ
ﻣﯽﭼﺮﺧﻨﺪ .آﻣﺎزون ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﮐﻮﯾﭙﺮ ﺗﺎ  ۴۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ رﺳﯿﺪه
و در آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آﻣﺎزون ﭘﺎرﺳﺎل وﻋﺪه داد ﮐﻪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰ﻧﻔﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر روی ﮐﻮﯾﭙﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ» .ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ« ،ﺷﺮﮐﺖ
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺟﻒ ﺑﺰوس در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ راﮐﺖ »ﻧﯿﻮ ﮔﻠﻦ« ﻗﺮار دارد وﻟﯽ اﯾﻦ راﮐﺖ ﻫﻨﻮز آﻣﺎده
اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

