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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک هپه دغه پت.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                            ديپلوم انجنيرکريم عطائی :ليکوال   ٢٥-٠٥-٢٠١١  ني
 ٢٠١٠می ٢٣شپيگل آنالين، 

  ريکارد سرعت
  را در يک ثانيه انتقال می دهند» تيرابيت« ٢٦محققين 

  

  

   ريکارد خود را شکستKITمحقق يورگ لويتهولد از 
  

) داتا (علمای آلمان ريکارد جديد را در سرعت انتقال مشخصات:  دی وی دی در يک ثانيه٧٠٠انتقال محتوای تقريباً  
  .اين عمليۀ آنها نه تنها سريع است بلکه می تواند اقتصادی نيز باشد. قايم نمودند

  
  ".بيت "١٠١٢عبارت است از " تيرابيت"يک . کوچکترين واحد مقياس است در تخنيک ديگيتال" بيت"يک : يادداشت

  
مشخصات که » تيرابيت «٢٦ت تا اين لحظه کافی اس: برقک نور صرف يک ثانيه دوام می کند، ولی پـُر کيفيت است

. ، انتقال يابد»گيگابايت «٤،٧ دی وی دی هريک با محتوای ٧٠٠يا ظرفيت تقريباً  » تيرابايت «٣،٢٥معادل است به 
قايم » تيرابيت«ريکارد جهانی خود را که سال گزشته به ده " مؤسسۀ تکنولوژی کارلسروِه"به اين وسيله محققين 
  .کرده بودند، شکستاندند

  
کودبندی " اشعۀ اليزر"راپور می دهند، مشخصات را روی "Nature Photonics" محقـقين، طوريکه در مجلۀ مسلکی 

در اين تجربه علما از .  کيلومتر ارسال داشته که در نقطۀ وصول مؤفقانه کود آن گشوده شد٥٠کرده، به فاصلۀ 
  .اسرائيل، برتاينا و سويس شرکت داشتند

  
که در تلفون های " ١عمليۀ اورتو گونال فريکونس مولتی پلکس"صطالح ارتقای هنگفت مشخصات به کمک به ا

فوتونيک و کوانتن "يورگ لويتهولد که در مؤسسۀ . موبايل نيز از آن استفاده می گردد، امکان پذير گرديد
:  رهبری می کند، می گويدKITو همچنان ساختمان های تخنيک مايکرو را در ) رشته هايی از فزيک"(الکترونيک

در » تيرابيت «٢٦مهارت در اين بود  که عمليه برای بکار گرفتن مشخصات نه تنها هزار مرتبه، بلکه در سرعت "
  ."ثانيه، يک مليون مرتبه سريعتر گردد

  
   امواج مختلف٣٢٥يک اشعۀ اليزر و 

ر در سيگنال نو.  موج مختلف را در ساحۀ ماورای سرخ توليد کرد٣٢٥تيم کار همرای صرف يک اشعۀ اليزر 
 ٨٠چنان ماهرانه با مشخصات کود بندی گردد که هر مرتبه " مولتی پلکس"هريک از امواج می توانست با پروسۀ 

  .  کيلومتر عبور می کرد٥٠به طول " فايبر نوری"در ثانيه از يک " بيت"ميليارد 
  

                                            
. سيم صوزت می گيردو يا بی  ميتود های برای انتقال سيگنال يا اطالع را گويند که با آن چندين سيگنال مجموعاً  همزمان از طريق يک وسيله از قبيل الين، کيبل 

١  



 
 

 
و شميرهد    ٢تر ٢  له:پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غا: ياد ير و لولـ، ړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

در " واقعيت ويرچويل"و تطبيق " تلويزيون سه بعدی"،  "کالودکمپيوتينگ"علما عقيده دارند که خدمات جديد از قبيل 
اين ها با تجربۀ جديد خود اساسی را خلق . بی مثال ضرورت دارد) bandwidth(کانال انتقال سيگنال نوری به عرض

به دورادور کرۀ زمين "  فايبر نوری"های آينده هرچه بيشتر مشخصات ديگيتال از طريق شبکۀ کردند تا در سال 
  .ارسال شده بتواند

 است که بهبود ITدر صنعت " تغيير نقاط نظر"  عبارت از مهمترين Cloud-Computingميکروسافت : توضيح
بنائی، پالت فورم ها و به کار گرفتن ها، همه  زير– ITتوانائی های . واضح را در پروسۀ معامالت در بر داشته باشد

به حيث خدمات از طريق انترنت به اختيار گزاشته شده، اداره می گردد و نظر به استفاده از   Cloud-Computingدر 
  .آن محاسبه می شود

  
ليکن . قال داددر ثانيه را انت" بيت" تيرا ١٠٠گرچه تجارب ديگر نشان داد، که می توان مقدار بيشتر مشخصات الی 

اين تجارب البراتوار نه تنها از يک بلکه از چندين اشعۀ اليزر استفاده می کند که  به عمل قرار دادن اين آغاز 
محقـقين کارلسروه توانستند اين نقيصه را با بکار گرفتن صرف يک اليزر کنار . احتماالً  نهايت گران تمام می شود

  .در بر داشته باشد" داتا" اقتصاد انرژی و صرفه جوئی از برق را در انتقال اين تجربه توانست برعالوۀ. بگزارند
  

تا وقتيکه استفاده کننده های شخصی از انترنت با چنين سرعتِ  انتقالِ  داتا مستفيد گردند هنوز سال های زياد سپری 
به .  ميگابيت فعاليت دارند١٠٠در حال شبکه های مـُدرن کمونيکاسيون با مقدار انتقال مشخصات الی . خواهد گرديد

  . مرتبه سريعتر بوده است٢٦٠ KITاين ترتيب  رهبری 
  

  پايان
  


