وﻋﺪهﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ

وایﻓﺎی راﯾﮕﺎن؛ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و  5Gدر اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان اروﭘﺎﯾﯽ

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺳﺮِ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ؛ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺮﮐﺰﯾﺖ )ﺧﺮوج اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ( و
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺗﻤﺎم در ﺣﺎل ﭘﯽﮔﯿﺮی اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ  120ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﯾﻮروﯾﯽ؛ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺗﺎ ﺳﺎل  2020وایﻓﺎی راﯾﮕﺎن را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی داﺧﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم
ﻣﺮدم ﺑﮕﺬارد.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2025ﺗﻤﺎم ﻗﺎره اروﭘﺎ از ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﮑﻪ  5Gﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد و اﻣﮑﺎن داﻧﻠﻮد ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺳﺮﻋﺖ  100ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
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درﺑﺎره ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ!
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان  5Gﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ  ۱۳ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ!
ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺧﯿﺮا دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻤﺎم دﻫﮑﺪهﻫﺎ؛ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺎره از دﺳﺘﺮﺳﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
واﯾﺮﻟﺲ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﺪه ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﺪه اﺻﻠﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ؛ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺷﺒﮑﻪ  5Gﺗﺎ ﺳﺎل  2025ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷﻮد و در ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن؛ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻐﻞ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در داﺧﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﭘﻬﻦﺑﺎﻧﺪ ﻓﻮق ﺳﺮﯾﻊ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی داﺧﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ؛ اﻣﮑﺎن داﻧﻠﻮد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  100ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪی روﺑﺮو اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺳﺎل  2016ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ؛ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  71درﺻﺪ از  EUﺑﻪ ارﺗﺒﺎط Next
 Generation Accessدﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻋﺖ  30ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ.

اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﻗﺘﯽ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﭙﯽراﯾﺖ و دزدی ﺑﻪﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ .اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ در
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﭙﯽراﯾﺖ اروﭘﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران؛ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران؛ ﻧﺎﺷﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺗﺌﻮری
ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﺛﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف
ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر؛
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻘﺎﻻت را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﺎﺷﺮان
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻟﻄﻤﻪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﮑﻪﻫﺎی اﻧﺪک؛ ﮐﻠﯿﮏﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ؛ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ
ﭘﻮل ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺻﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮدم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻪ وایﻓﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ  +ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮشﺷﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪﻧﺎم  Copyright Directiveﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺎﻓﺸﺎری
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارﻧﺪ ﺗﺎ از اﺑﺰار و راهﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬارد
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮدﮐﺎر آﻫﻨﮓﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آنﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪه؛ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺠﻮز ﭘﺨﺶ ﯾﺎ ﺣﺬف آنﻫﺎ داده ﺷﻮد.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ؛ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ را ﻗﺒﻞ از آﭘﻠﻮد ﺷﺪن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺬاق ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮﯾﺪ دﻫﻨﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻋﺪم اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪوﻧﻘﯿﺾ
ﮐﭙﯽراﯾﺖ ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در آﺧﺮ ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪﻧﻔﻊ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻮﺟﺒﺎت دردﺳﺮ وی را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد.
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