ﺟﻨﮓ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ

وایﻓﺎی ﮔﻮﮔﻞ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ  LTE-Uوراﯾﺰون

ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ؛ ﮔﻮﮔﻞ؛ ﮐﺎﻣﮑﺴﺖ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت وراﯾﺰون ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آنﻫﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ وراﯾﺰون در ﺣﺎل ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری  LTEﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی وایﻓﺎی
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در روﻧﺪ ﮐﺎری آن اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻓﺪرال آﻣﺮﯾﮑﺎ ) (FCCﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﺎرهای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد.

مطلب پیشنهادی :رکورد سرعت روی  4Gشکسته شد؛ صدای پای  5Gمیآید!

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه؛ وراﯾﺰون ﻧﯿﺰ ار ﻃﺮف دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺠﻮز دارد ﺗﺎ روی ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ رادﯾﻮﯾﯽ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﻮد دﯾﺘﺎ اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﻨﺎر آن ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ رادﯾﻮﯾﯽ راﯾﮕﺎن و ﺑﺪون ﻣﺠﻮزی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای دﯾﺘﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت
از روی اﯾﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ وراﯾﺰون در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺮدن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ
ﯾﮏ ﭼﯿﭗ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻧﺎم اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  LTEدر ﻃﯿﻒﻫﺎی ﻣﺠﺎز ) (LTE-Uاﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وراﯾﺰون ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری  LTE-Uﮐﺎﻫﺶ ﺗﺪاﺧﻞ در  LTEاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ دﯾﺘﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮﺳﺪ .در اﯾﻦ ﭘﺮوژه؛  LTE-Uازﺑﺮجﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و روﺗﺮﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻣﻔﻬﻮم  LET-Uرا ﺗﻮﺳﻌﻪ داد و در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﭗﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ
اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ از ﻃﯿﻒ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﮔﻮﮔﻞ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ وﺟﻮد دارد :اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ وایﻓﺎی اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
 LTE-Uﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺪاﺧﻞ در دﯾﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮج ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ دو
در ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل؛  LTE-Uﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وایﻓﺎی ﺑﺮﺗﺮی دارد .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد
آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺳﺎزﻣﺎن  FCCﻫﻨﻮز ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ وارد اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ
ﺑﻪدﻗﺖ ﺗﻤﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﺎری و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ را زﯾﺮﻧﻈﺮ دارد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺮه ﺧﻮردهاﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼ اﯾﻦﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﻧﺮماﻓﺰار ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﯿﭗﺳﺖ ﻣﯽﺳﺎزد و اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ روی ﺷﺒﮑﻪ وراﯾﺰون ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ آنﻫﺎ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ؛ اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ وایﻓﺎی اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺲ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ دارﻧﺪ.
 FCCﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ورود ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد ﭼﻨﺪان ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
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