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شرکت های اســپیس ایکس و T-Mobile با اعالم 
همکاری خود بــرای ارائه خدمــات تلفن همراه 
با عنوان »پوشــش بــاال و فراتــر از آن« از طریق 
 ماهواره هــای اســتارلینک  خبرســاز شــده اند.

به گزارش رویترز، ایالن ماســک به عنوان مؤسس 
شرکت فضایی اســپیس ایکس در مراسمي اعالم 
کرد: همکاری این دو شرکت، به یک پوشش قوی 
در مناطقی منجر می شــود که هم اکنون از ضعف 

خدمات تلفن همراه رنج می برند.

پوشش مناطق کور
2شرکت اسپیس ایکس و تی موبایل در یک بیانیه 
مطبوعاتی گفتند که این طرح جدید پوشش تقریبا 
کاملی را در اکثر مناطق آمریکا، حتی در بسیاری از 
دورافتاده ترین مکان ها که پیش از این سیگنال های 
سلولی ســنتی غیرقابل دسترســی بودند، فراهم 
می کند. مایک سیورت، مدیرعامل شرکت خدمات 
همراه آمریکایی T-Mobile در مراســمي که در 
تگزاس برگزار شد، گفت: انتظار می رود این سرویس 
سال آینده با استفاده تی موبایل از طیف باند میانی 
خود برای ایجاد یک شبکه جدید، راه اندازی شود. او 
تأکید کرد: این سرویس روی بیشتر تلفن های همراه 
کار می کند و سرویس پیام کوتاه نخستین سرویسی 
است که عرضه می شود. ماسک این خبر را حتی در 
توییتر خود اعالم  و ادعا کرد هدف این ســرویس 
جدید از بین بردن مناطق کور آنتن دهی در سراسر 
جهان است. او البته در پاسخ به سؤاالتی که شده بود 
از یک قابلیت خارق العاده این سرویس پرده برداشت 
و گفت: خودروهای تســال همچنین می توانند به 
ماهواره هــای اســتارلینک جدید متصل شــوند. 
ماهواره های استارلینک شرکت اسپیس ایکس در 
ابتدا برای ارائه اینترنت پرسرعت به افرادی که در 
مناطق دور افتاده زندگی می کنند، راه اندازی شد. 
 اکنون اینترنــت ماهواره ای اســتارلینک بیش از 
400هزار مشترک در سراسر جهان دارد و بیش از 
2800ماهواره در مدار پایین زمین قرار گرفته اند. 
قیمت سرویس اینترنت استارلینک برای برخی از 

کاربران در بریتانیا، مکزیک، آلمان و هلند کاهش 
یافته است.

رفع موانــع برقراری ارتباط بــا ماهواره های 
استارلینک

پیش از برگزاری، ماسک، مراسم تگزاس را به عنوان 
یک اتفاق خاص معرفی کرده بود و گمانه  زنی ها در 
توییتر با حدس  هایی درباره خبــر بزرگی که قرار 
است اعالم شود، باال گرفت. حاال و با اعالم این خبر 
مهم، واضح است که انتظارات برآورده شده است. 
اســپیس ایکس ارائه طرح را با تأکیــد بر نیازهای 
ارتباطی آغاز کرد چراکه نزدیــک به 20درصد از 
مناطق آمریکا تحت پوشش شــبکه های موبایل 
قرار ندارند. در این طرح شــرکت تی موبایل قصد 
دارد با ادغام طیــف PCS باند میانی موجود خود 
در ماهواره های اســتارلینک V2 کــه به زودی در 
سال آینده پرتاب می شوند، مناطق کور تلفن همراه 
را به طور کامل حذف کند. ایــن کار به تلفن های 
همراه اجازه می  دهد بدون دستکاری در تنظیمات، 

مســتقیما به ماهواره ها متصل شــوند. با پوشش 
 SMS و MMS جدید امکان ارسال پیام  های متنی
و در نهایت تماس صوتی فراهم می شــود. شرکت 
تی موبایل همچنین اعالم کــرد که قصد دارد این 
سرویس را بدون هیچ هزینه اضافی یا افزایشی در 

برنامه های اشتراک خود قرار دهد.

برقراری ارتباط های فوری 
 البته ســرعت و برقراری ارتباط به مراتب کمتر از 
پایانه هایی خود اســتارلینک یا اتصال استاندارد 
G4 یا G5 است و در هر منطقه فقط 2تا4 مگابیت 
پهنای باند وجود خواهد داشت. به گفته ماسک، این 
سرعت برای پیامک و تماس صوتی عالی است ، اما 
سرویســی با پهنای باند باال محسوب نمی شود. با 
این حال در شرایط حیاتی، امکان برقراری ارتباط 
اضطــراری را فراهم می کند. البته ایــن اتصال به 
آنتن های بزرگ و قدرتمنــد در فضا نیاز دارد. این 
امکانات هم به زودی با پرتاب ماهواره های نسل دوم 
استارلینک با موشــک استارشیپ اسپیس ایکس، 

ارائه خواهد شد. این آنتن های جدید شامل طیف 
تی موبایل عالوه بر آنتن هــای باند Ku و Ka برای 
پایانه های استارلینک و پیوندهای لیزری که امکان 
ارتباط پرسرعت بین ماهواره ها را فراهم می کنند، 
خواهد بود. به گفته ماسک نخستین اتصال در اواخر 
سال2023 پیش بینی می شــود. درحالی که این 
همکاری بین اسپیس ایکس و تی موبایل است، این 
دو شــرکت امیدوارند بتوانند با سایر اپراتورها این 
طرح را به اشــتراک بگذارند. تا طیف وسیع تری از 

افراد بتوانند از امکانات این سرویس سود ببرند.
درحالی کــه گمانه زنی هایــی در مــورد اتصال 
ماهواره ای اپل در گوشی های هوشمند این شرکت 
قبل از عرضه آیفون13 و پس از آن آیفون14 وجود 
داشــت، با اســتفاده از این ماهواره ها و استفاده از 
باندهای فرکانســی مرسوم، هیچ ســخت افزار یا 
نرم افــزار اضافی روی گوشــی ها الزم نخواهد بود 
و به این ترتیب اتصال مســتقیم ماهــواره ای در 
گوشــی های فعلی آیفون و اندروید به راحتی کار 

خواهد کرد.

موبایل؛ بدون نقطه کور در جهان
 با معرفی سرویس مشترک ماهواره استارلینک و شرکت خدمات همراه تی موبایل، از سال آینده برقراری ارتباط مکالمه

و اینترنت موبایل در نقاط کور و دور افتاده جهان امکان پذیر می شود

زهرا خلجیفناوری
روزنامه نگار

صادرات محصوالت مخابراتی 
دانش بنیان ها

محصــوالت مخابراتی ایــران با تالش  
شــرکت های دانش بنیان بــه زودی به 
کشورهای مختلف جهان صادر خواهد 
شد. عیســی زارع پور، وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات در بازدید دیروز خود 
از زیرساخت های ارتباطی روستای جمشیدآباد سوادکوه، 
با اعــالم این خبر گفــت: کاالهای تولیدی شــرکت های 
دانش بنیان کشور اکنون به بســیاری از کشورهای مطرح 
جهان ازجمله قاره اروپا صادر می شــود که به طور حتم با 
حمایت از نخبگان دانشگاهی این رویه ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایرنــا، زارع پور، ایــران را در حوزه های مختلف 
فناوری اطالعات در منطقه پیشــرو دانست و ادامه داد: در 
حوزه فضایی هم ایران اســالمی جزو 10کشور برتر جهان 
است و در ساخت، پرتاب و بهره برداری از ماهواره اکنون در 

جهان سرآمد است.
او با اشاره به اینکه در 44ســال گذشته ما شاهد پیشرفت 
کشــورمان با وجود همه مشــکالت بودیم، گفت: این در 
حالی اســت که دشمنان می خواهند دســتاوردهای ما را 
ناامیدکننده جلوه دهند که آحاد مردم باید هوشیار باشند.

وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات همچنیــن یکی از 
محورهای اساسی فعالیت دولت سیزدهم را عدالت عنوان 
کرد تا امکانات به صورت مســاوی در نقاط مختلف ایجاد 

شود.
زارع پور با تأکید بــر اینکه تا پایان دولت ســیزدهم هیچ 
روســتایی بدون اتصال مخابراتی و اینترنتی نخواهد ماند، 
رفع مشکالت زیرســاختی در حوزه ارتباطی و مخابراتی 
روســتای جمشــیدآباد را در دســتور کار اعالم کرد و از 
مســئوالن مربوطه در مازندران خواست تا به سرعت برای 

تحقق این امر بکوشند.
او روز گذشته برای حضور و سخنرانی در نمازجمعه و میز 
خدمت شهرســتان ســاری و همچنین افتتاح چند طرح 
زیرساختی و بازدید از زیرساخت های ارتباطی چند روستا 

در قالب سفری یک روزه وارد مازندران شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات مازندران هم گفت: با 
تالش های شبانه روزی دولت مردمی سیزدهم و با نصب و 
ارتقاي 24سایت مخابراتی، پوشش ارتباط صوت و اینترنت 

تلفن همراه روستاهای استان در این حوزه تقویت شد.
اسماعیل اعزی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم در راستای 
عملی کــردن شــعار محرومیت زدایــی و عدالت، نصب 
ســایت های مخابراتی جدید و ارتقاي سایت های موجود 
را در دستور کار قرار داد، ادامه داد: با اقدامات انجام شده، 
پوشش صوت و اینترنت 123روســتای مازندران تقویت 

شده است.

 کشف دی اکسیدکربن
در جو سیاره فراخورشیدی

تلســکوپ فضایی جیمــز وب موفق شــده اســت برای 
نخستین بار، نشــانه ای از وجود دی اکسیدکربن در جو یک 

سیاره فراخورشیدی کشف کند.
به گزارش اسپیس، این کشف می تواند آغاز دوره جدیدی از 

پژوهش در جهان های بیرون از منظومه شمسی باشد.
این کشف با تمرکز جیمز وب بر سیارات فراخورشیدی انجام 
شد که به دور ســتارگان دیگر می چرخند. این مشاهدات 
جدید، یک غول گازی داغ به نام WASP-39b را هدف قرار 
داده اند که در فاصله ۷00سال نوری از زمین، درصورت فلکی 

دوشیزه )Virgo( قرار دارد.
این ســیاره که جرمی به اندازه جرم زحــل دارد و اندازه آن 
بزرگ تر از مشتری است، قبال به وســیله تلسکوپ فضایی 
هابل و تلسکوپ فضایی اسپیتزر مشاهده شده بود. مشاهدات 
پیشــین، وجود بخار آب، ســدیم و پتاســیم را در جو این 
ســیاره نشــان می دادند، اما زمانی که کار جیمز وب آغاز 
شد، دانشــمندان توانســتند نشــانه هایی مبنی بر وجود 

دی اکسیدکربن را هم کشف کنند.

نجوم دانش بنیان

کاربــران زیر 16ســال در به روزرســانی 
جدیــــــد اینســـــتاگرام، بیشـــــترین 
ســطح محدودیــت در دسترســی بــه 
پست های حساس را تجربه می کنند. 
این به روزرســانی به طــور پیش فرض 
ایــن محدودیت هــا را اعمــال کــرده 
است. اینستاگرام 3سطح دسترسی 
اســتاندارد، کمتــر )Less( و بیشــتر 
)More( را بــرای نمایــش محتــوای 

حساس پلتفرم خود ارائه می کند.

16 
سال

علی وحدت، رئیس صنــدوق نوآوری 
و شــکوفایی بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن 
صندوق تقویت سرمایه  صندوق های 
پژوهــش و فنــاوری را دنبــال می کند، 
گفــت: در فروردین ســال۹۸ مجموع 
صندوق هــا  ایــن  همــه  ســرمایه 
۷۸میلیــارد تومــان بود، امــا اکنون به 
1300میلیــارد تومــان رســیده اســت. 
اکنــون در سراســر کشــور 6۴صندوق 

پژوهش و فناوری استانی داریم.

1300 
میلیارد تومان

عدد خبر


