ﭼﯿﺴﺘﯽ و ﭼﺮاﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ )(COGNITIVE

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻣﻌﺮﻓﺖ در راه اﺳﺖ!

اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻫﻤﯿﻦ دﻫﻪ ،ﯾﺨﭽﺎل ﺧﺎﻧﻪﻣﺎن ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺎ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی داروﯾﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ
ﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ،ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی روﻣﯿﺰی ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎز ﺷﺪن ﭘﺮدهﻫﺎی اﺗﺎق ﺧﻮاب
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺘﺼﻞ ﻣ ِ
را ارﺳﺎل و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻬﻮهﺳﺎز را ﺑﺮای آﻏﺎز ﺻﺒﺤﯽ ﺑﺎﻧﺸﺎط روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﯿﺴﮑﻮ ﺳﯿﺴﺘﻤﺰ ﺗﺎ
ﺳﺎل  ،2020اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  50ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﮓ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻟﻮازم آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،ﺧﻮدرو،
دورﺑﯿﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻨﺠﺸﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﺪهآلﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن »اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﺪون ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ اﺳﺎﺳﯽ در زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺷﺒﮑﻪای ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻈﯿﻢ ،ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﻮﯾﺎ ،راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ،ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﻧﻮد و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺮروزه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮآﻣﺪن از ﻋﻬﺪه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب و روزاﻓﺰون
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ) ،(Streamingﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺑﺎزیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺰرگ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ ) (Latencyﺑﺎﻻﺗﺮ از  120ﻣﯿﻠﯽﺛﺎﻧﯿﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  VoIPﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
ﮔﯿﻤﺮﻫﺎی ﮐﻨﺴﻮل و ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﮐﺎﺑﻠﯽ )ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ آﻓﻼﯾﻦ آنﻫﺎ ﺻﺪﻫﺎ اﮔﺰاﺑﺎﯾﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد( ﻧﺎﮔﻬﺎن

ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ
ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻘﻂ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻧﯿﺴﺖ .اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﻮاره ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﺎﺑﻞ و اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮدن ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راهﺣﻞ ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ در ﻓﻨﺎوری ﺑﻪﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﻠﺐ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در
ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ آن.
اﻣﺮوزه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد روی ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ
ﺑﺴﺘﻪای ) (Packet Switchingﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ،دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن »ﺑﺴﺘﻪ«
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﺳﺮﻫﻢ ﺷﺪن در ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در
زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺴﯿﺮﯾﺎبﻫﺎ )ﯾﺎ ﻫﻤﺎن روﺗﺮﻫﺎ( ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه
دارﻧﺪ ،از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﻨﺪان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻦ از ﻣﺒﺪأ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ و اﯾﺠﺎد ﮔﻠﻮﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ روﺗﺮﻫﺎ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺴﺘﻪ ،از ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺻﻮﺗﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ،رﻓﺘﺎر ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را در ﻗﺒﺎل ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدی اواﯾﻞ ﮐﺎرﮐﺮد ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد .در آن زﻣﺎن ،ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻤﯿﻞ و ﻣﺮور ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﻧﺎن در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،روﺗﺮﻫﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻟﮕﻮی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﭘﺮدازش ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را
روی ﺗﻤﺎم ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽدادﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻃﯽ ﯾﮏ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﻃﺮز ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﺷﺪ .اﻣﺮوزه ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪای ﺣﺎوی ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی
ﺑﺰرگﺗﺮی از اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
ﺳﻨﺠﺶﮔﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪﺻﻮرت رﮔﺒﺎری از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ارﺳﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ،
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ) (IPTVﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮی را از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ذات ﺗﺮاﻓﯿﮏﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﺑﺎزار ﭘﺪﯾﺪار ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ
اﺑﺰارﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮرﺷﺎن را ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .اﺻﻮل اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭘﺎﮐﺖ ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ آنﭼﻨﺎن اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻻزم را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ،وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻋﻄﺎ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺻﻼح و ﺑﻪﺳﺎزی
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮاﺣﯽ روش ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ راه ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﻪ
اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻃﺒﯿﻌﺖ روی آوردهاﻧﺪ.
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭘﺲ از ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺳﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ،راهﺣﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای را ﺑﺮای ﭼﯿﺮه ﺷﺪن ﺑﺮ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺒﮑﻪای ﺑﻪارث ﺑﺮدهاﻧﺪ؛ راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ و ﺳﺎزﮔﺎری در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ و
ﺷﮑﺴﺖ .ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻐﺰ و ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﻟﮕﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ،ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻠﯿﺪ و اﻟﮕﻮﺑﺮداری از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﮐﺎدر»ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ« در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ( .ﺑﺮای درک اﯾﻦﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﮐﺖ ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد ،ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ روی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻣﺮوزی دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را از ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت وﯾﺪﯾﻮ از روی ﺳﺮور ﮔﻮﮔﻞ
روی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎر درﺧﺖوارهای از زﯾﺮﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را از دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ ﯾﻌﻨﯽ از »ﺷﺒﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ« آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ،
ﺗﺮﻣﯿﻨﺎلﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ ،ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ ،ﺳﺮورﻫﺎ و ﭘﯽﺳﯽﻫﺎ اﺗﺼﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ
ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﺎ  Backboneاداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در اﯾﻦﺟﺎ ،رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺘﺮاﮐﻤﯽ از
ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺗﺮاﻓﯿﮏ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ و ﺗﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ راه ﺧﻮد را ﺑﻪ
»ﺷﺒﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ« ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد.
وﻇﯿﻔﻪ روﺗﺮﻫﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ در دﺳﺘﺮسﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر درﺧﺖواره اﺳﺖ .روش ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻫﺮ روﺗﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﯿﮑﺮو ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ) (Routing Engineﺟﺪوﻟﯽ را
ﻧﮕﻪداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ
ﻓﻬﺮﺳﺖ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت اﺧﺬ ﺷﺪه از ﻧﻮدﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﺧﻮد  -ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻼﯾﻤﯽ از ﻣﺴﺪود
ﺷﺪن ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ  -ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرت ورودی ﯾﮏ روﺗﺮ وارد
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﯾﮕﺮی از ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﺗﻮر ارﺳﺎل ) (Forwarding Engineﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ و
ﺟﺪول ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ را ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮد ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ،ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﺻﻒ اﻧﺘﻈﺎر ﯾﺎ
ﺑﺎﻓﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در آنﺟﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ارﺳﺎل ﺑﻤﺎﻧﺪ .روﺗﺮ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ورودی ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺮار
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻣﺘﻌﺪدی دارد .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ زﯾﺎدی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺟﺪول ﺟﺴﺖوﺟﻮ و

ﺑﺎﻓﺮ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺣﺪود  80درﺻﺪ از ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺮدازﻧﺪه و ﺣﺎﻓﻈﻪ روﺗﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﮐﻨﺪ ﺑﻮدن و
ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ از دﯾﮕﺮ ﻧﮑﺎت ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺣﺎﻣﻞ اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﺪد ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪه ﺷﻮد .روﺗﺮﻫﺎ ﺑﻪﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری
از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ورودی اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﯾﮏ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل واﺣﺪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،روﺗﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺮﯾﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ دارد .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪوﯾﮋه در زﻣﺎن اوج ﺗﺮاﻓﯿﮏ داده ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا در آن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ
درون ﺑﺎﻓﺮ روﺗﺮ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﭼﻨﺎنﭼﻪ دادهﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻓﺮ روﺗﺮ ﺑﻪ ورود ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺮ اﻗﺪام
ﮐﻨﻨﺪ ،روﺗﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ،ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ وﯾﺪﯾﻮی
ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ )ﺻﺮفﻧﻈﺮ از داﺷﺘﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ زﻣﺎن اﻧﻘﻀﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ( ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺧﯿﺮ در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻤﯿﻞ .ﺑﻪﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺣﺠﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺴﺪاد ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺻﺪا و
ﻣﺮورﮔﺮ ﺷﻮد ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺮﯾﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در آن ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ واﺻﻞ ﻧﺸﻮد.

ﺣﺎل وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺒﮑﻪ ووداﻓﻮن در روﺗﺮدام
ﻫﻠﻨﺪ در ﺳﺎل  2012دﭼﺎر آﺗﺶﺳﻮزی ﺷﺪ ،ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد؟ در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪهآل دﯾﮕﺮ ،روﺗﺮﻫﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ را ﺑﺮای دور زدن ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ،ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺸﺘﻪ
ﻣﺴﺪود ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ روﺗﺮﻫﺎ از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺳﺮرﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺠﺪد و ارﺳﺎل زﻧﺠﯿﺮوار ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از
ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶﺳﻮزی ووداﻓﻮن 700 ،آﻧﺘﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺑﻮدﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﻪ روﺗﺮﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد  -ﺑﻪوﯾﮋه اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺪام ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و
ﮐﺪامﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮای ارﺳﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  -اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺮﯾﺎن اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ،روﺗﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮی را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﯾﮏ
ﻣﺴﯿﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﯾﮏ روﺗﺮ اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺣﺎوی
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی  IPTVﺑﻮده و ﻣﻘﺼﺪ آن ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺎﻫﻮارهای اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺎره ﻟﻐﻮ ارﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
در اﻧﺘﻬﺎ ،روﺗﺮﻫﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،از  Backboneﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل
ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ورود دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ و
وﻇﺎﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه وارد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ،دادن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺴﯿﺮدﻫﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ
ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﻧﯿﺎزی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﺰاﻣﺎ ً
روی ﺷﺒﮑﻪ اﺻﻠﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮان از ﻫﺮ ﻓﻨﺎوری ﺑﯽﺳﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ وایﻓﺎی ﯾﺎ ﺑﻠﻮﺗﻮث اﺳﺘﻔﺎده و

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮری ﻫﻢزﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﻤﺎم ﺗﺮﻣﯿﻨﺎلﻫﺎ اﻋﻢ از
ﺗﺒﻠﺖ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ،ﺧﻮدرو ،ﺗﻮﺳﺘﺮ ،ﻣﺴﻮاک و ...ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪﺟﺎی ﺗﺮﻣﯿﻨﺎلﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ
ارﺳﺎل و رﻟﻪ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺎرﮔﺬاری آﻓﻼﯾﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺤﻠﯽ از روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ را ﻃﯽ اﻧﺘﻘﺎل در ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ  (IPTVآزاد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ،ﮔﻠﻮﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ را دور زده و درﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎری ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی
ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.

تجربیات بهدست آمده نشان میدهند که میتوان بر پیشرفتهای حاصل در حوزههای
هوش مصنوعی )شامل الگوریتمهای شناخت الگو( ،استنتاج آماری و تکنیکهای
یادگیری سعی و خطا بهعنوان ابزارهای سودمند برای مهندسان تکیه کرد.

ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ و ﺗﺮﻣﯿﻨﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ )ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺮﻣﯿﻨﺎلﻫﺎ( ﺑﻪ روشﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮی
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ .ﯾﮏ روش ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ در ﻃﺒﯿﻌﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻏﯿﺮارادی اﻧﺴﺎن.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻨﻔﺲ ،ﮔﺮدش ﺧﻮن ،دﻣﺎ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎریزا و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن را
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ )ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻧﺎم آن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ( ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮارادی و ﺑﺪون داﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫﯽ و
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻏﯿﺮارادی ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼﻻت
و اﻗﺪام ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ در ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺪن آن ﻫﻢ ﭘﯿﺶ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺪری ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﺿﻤﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ ﺑﺰرگ و آبدار را
ﻧﻮش ﺟﺎن ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﺑﺮای آﻏﺎز ﻫﻀﻢ اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ ،ﻣﻌﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ از اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه را ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎده ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ :ﮔﻮﺷﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﯿﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ .در واﻗﻊ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻐﺰ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه دارد ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ورودیﻫﺎﯾﯽ از دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺰه ،ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ،ﺳﻄﺢ و ﻣﯿﺰان ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪای و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺑﺪن اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻫﻤﺒﺮﮔﺮی ﮐﻪ ﺧﻮردﯾﺪ ،ﺣﺎوی ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﻀﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﯾﺎ ﺣﺬف
ﺷﻮد ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺧﻮن و اﻧﺮژی ﺑﺮای اﻣﻮرات ﻣﻬﻢﺗﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮار از دﺳﺖ ﯾﮏ
دﺷﻤﻦ ﻧﺪارد؟ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻋﻀﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در آن واﺣﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮارادی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪن را ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﺮوز ﯾﮏ اﺧﺘﻼل در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻮد از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺗﻮﺳﻂ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،روﺗﺮﻫﺎ ،ﺳﺮورﻫﺎ و ﺗﺮﻣﯿﻨﺎلﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪﺟﺎی ﮐﺎر
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ،ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﻞ آن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از آﺗﺶﺳﻮزی ووداﻓﻮن ﺷﺎﻫﺪ آن
ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

وقت آن رسیده است تا هوشمندی بیشتری به اینترنت اعطا کنیم .این کاراز طریق
طراحی روش جدیدی برای انتقال دادهها میسر خواهد بود .در این راه ،مهندسان به
الهام گرفتن از طبیعت روی آوردهاند.

ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ و ﻓﻮرواردﯾﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻏﯿﺮارادی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﺣﺎل ﺟﺴﺖوﺟﻮ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻤﮑﻦ در ﺟﻬﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﻮزهﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻋﺼﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آیﺑﯽام ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ (Monitor Analyze Plan Execute (MAPE،ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎدهﺗﺮ،

»ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ« ﻧﺎم دارد .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺎر وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ:
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﯾﮏ روﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﺗﺮی ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﻧﻮع دادهﻫﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،ﺗﻌﺪاد ﻧﻮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
آن ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻤﺎم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ آن را ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻤﺎم دادهﻫﺎ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
آﯾﺎ ورودیﻫﺎ از اﻟﮕﻮی ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﻮد ،آﯾﺎ روﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ از ﻋﻬﺪه آنﻫﺎ ﺑﺮ
ﺑﯿﺎﯾﺪ؟ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﯾﮏ روﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل دادهﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ
دادهﻫﺎی ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ روﺑﻪرو ﺷﻮد ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎﻓﺮ روﺗﺮ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺳﺮرﯾﺰ ﺷﻮد ،ﻗﺪرت و
ﺗﻮان روﺗﺮ را ﺑﺮای ﭘﺮدازش اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ» ،ﻃﺮﺣﯽ« ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ وﯾﺪﯾﻮی ورودی ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺠﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ(
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺳﺮور ارﺳﺎلﮐﻨﻨﺪه وﯾﺪﯾﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺮخ ﺟﺮﯾﺎن وﯾﺪﯾﻮ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﯾﺎ
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت از ﯾﮏ ﻧﻮد دﯾﮕﺮ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ» ،ﻃﺮح« ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺟﺮا درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .دﺳﺘﻮرات اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در ﺟﺪول ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺠﺪد روشﻫﺎی ﺻﻒﺑﻨﺪی ،ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﻣﺨﺎﺑﺮه ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺎل
ﻣﺘﻔﺎوت دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺨﺎﺑﺮه ﯾﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻤﮑﻦ ،اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎ را ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ  MAPEﮐﻠﯿﺪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن روﺗﺮﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮدﻫﺎی ﻣﺠﺎور و ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﺻﻼح
ﺷﺪه ،در داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻣﻔﯿﺪی را در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺎدوﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻮدﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮری ) (Meshﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را
از ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮرﭼﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻮرﭼﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﯿﻦ ،ﻧﻈﺎرت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ »ﻏﺒﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ« ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺣﺲﮔﺮ
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت را در ﺳﻄﺤﯽ وﺳﯿﻊ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ارﺳﺎل و ﻣﺨﺎﺑﺮه
دادهﻫﺎ را ﺑﻪﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﻏﯿﺮارادی ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺮوز اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ﻧﻔﻮذ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ و اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﯾﮏ روﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ روﺗﺮﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ
آﻣﻮزش و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻗﻮه ادراک ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق روی دﻫﺪ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ادراک اﻧﺴﺎن
ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻏﯿﺮارادی ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ادراﮐﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﻮپ را روی ﻫﻮا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺟﺎیﮔﯿﺮی ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻗﺒﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮپ ﺑﺸﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ از ادراک ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﻗﯿﻘﺎ ً از آن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ ﭘﯿﺶرﻓﺖﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
)ﺷﺎﻣﻞ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻟﮕﻮ( ،اﺳﺘﻨﺘﺎج آﻣﺎری و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﻌﯽ و ﺧﻄﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮای
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت داده ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﯿﺎﻣﻮزد ،آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻨﻔﺮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪ را ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ.
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﮐﺎری ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ادراﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮای
ﺷﺮوع ﻣﺪﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﺧﺮ دﻫﻪ  1990ﻣﯿﻼدی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ رادﯾﻮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﻧﺎم
ﭼﺮﺧﻪ ادراک ﯾﺎ  (OOPDAL) Observe Orient Plan Decide Act Learnﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ  MAPEدر
ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮارادی OOPDAL ،ﺑﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ دادهﻫﺎی ﺣﺲﮔﺮ داﺧﻠﯽ و ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی
ﻧﻮدﻫﺎی ﻣﺠﺎور آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ادراﮐﯽ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ،ﺑﺮای اﺟﺮای ﯾﮏ ﻃﺮح »ﺗﺼﻤﯿﻢ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در آﺧﺮ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر
داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻼم ﺑﻪ ﻧﻮدﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ »اﺟﺮا« ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﺎنﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻓﻮریﺗﺮ
ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ »ﺗﺼﻤﯿﻢ« و »اﺟﺮا« را از دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﺎرج ﺳﺎزد .در

ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ »ﻣﯽآﻣﻮزد«.

برای دستیابی به یک اینترنت کارآمدتر به وجود پروتکلهای مسیریابی و
فورواردینگ جدیدی نیاز است که عملکردی مشابه با سیستم عصبی غیرارادی داشته
باشند.

در ﯾﮏ روﺗﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻟﻮپﻫﺎی  OOPDALﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻟﻮپ  MAPEاﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ )ﮐﺎدر »ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ« را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ادراﮐﯽ ﻣﯽآﻣﻮزد ،ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺻﻼح اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ داﻧﺶ ﺑﻮده و ﻫﻢزﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ روﺗﺮ را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن داده
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺸﺎﺑﻪ روﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﻫﺸﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻋﻀﻼت ﺑﺎزو را ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎزی ﮐﺮدن و
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮپ آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻨﻮز راه ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ً ادراﮐﯽ ﺣﺘﯽ در
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﭘﯿﺶ دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪرت ﭘﺮدازش ،ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻃﯿﻒ رادﯾﻮﯾﯽ( را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی
را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .اﯾﻦ دﺳﺖآوردی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺴﺖ .اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ از وﯾﺪﯾﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ روی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻮﺟﻮان را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ
ﺗﺠﺎری ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺷﻤﺎ ﻓﺮﯾﺰ ﺷﺪن ﺗﺼﻮﯾﺮ را در
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎﺷﺎی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ راﯾﮕﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه
اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣﻦ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﺎوری آﯾﻨﺪﻫﻮون ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶرﻓﺖﻫﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎ »اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺟﻌﺒﻪ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪ را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن را ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻒ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺎﻣﻞ زﻣﺎن ﺗﺄﺧﯿﺮ،
ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﯾﻮ ،دﻗﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻧﺮخ ﻓﺮﯾﻢ را ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی
ﺣﺴﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺮﻣﯿﻨﺎلﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮع ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاد ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ و
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ ﻧﻤﺎﯾﺶ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻠﻔﻮﻧﯿﮑﺎ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪوﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  IPTVروی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ )ﺑﺎ دﻗﺖ ﺣﺪود  90درﺻﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺎرﺑﺮان در ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ( ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن آﻣﻮزش ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارد .در
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺳﻌﯽ و ﺧﻄﺎ ﻣﯿﺰان ﻧﺮخ داده ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮی ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮزد .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه اﯾﻦ ﻣﺪل اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را روی ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﺒﮑﻪ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ وﯾﺪﯾﻮ ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﯾﻦﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن وﯾﺪﯾﻮ را دﯾﺪه
ﯾﺎ ﻧﻪ ،اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻨﻮز راه ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮش ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﭘﯿﺶ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ روی
ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺗﻼشﻫﺎ ﻫﻢاﯾﻨﮏ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ و ﻓﯿﺲﺑﻮک از
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺎ ،اﻧﺠﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺪفﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ رادﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ »ﮔﻮش دادن« ﺑﻪ اﻣﻮاج ﻫﻮا ،ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و
ﻗﺪرت ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن دﯾﮕﺮی در ﺣﺎل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
 ad-hocﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ و ﺧﻮدروﻫﺎی اﻣﺪادی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ اﺑﺪاﻋﺎت
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺰ راه ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2030ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻋﻤﻞ و ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی دروﻧﯽ ﺧﻮد را ﮐﻢﮐﻢ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺒﮑﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ زﻧﺪه ﺳﯿﺎرهﻣﺎن در ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻨﻮع دادهﻫﺎ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﺟﺘﻨﺎب
از ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن راهﺣﻞﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد
دارد ﺗﺎ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

 -1ﻫﺮ ﻧﻮد ﺷﺒﮑﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،ﻟﻮازم آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز وارد ﺑﺎزار
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻫﺮ ﻧﻮد در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮری ) (Meshﻗﺎدر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪﺻﻮرت آﻓﻼﯾﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮏ را روی ﺷﺒﮑﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی
ﺳﯿﺎر ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
 -2ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب و ﻓﻮرواردﯾﻨﮓ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی داده ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪﺷﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺻﻒ
اﻧﺘﻘﺎل را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ در روﺗﺮﻫﺎی  Dumpﺟﺎﺳﺎزی ﺷﺪهاﻧﺪ ،وﻟﯽ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪﺟﺎی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻣﺠﺰا ،ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ(.
 -3ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮارادی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ و ﻓﻮرواردﯾﻨﮓ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮپﻫﺎی  MAPEﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ دادهﻫﺎی ﺣﺴﯽ داﺧﻠﯽ و ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ از دﯾﮕﺮ ﻧﻮدﻫﺎ ،ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را »ﻃﺮاﺣﯽ« و آن را
»اﺟﺮا« ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -4ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ادراﮐﯽ روﺗﺮﻫﺎ را در ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی
 OOPDALﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی وﻇﺎﯾﻒ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه و »ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت« ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ »ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ« اﺧﺬ» ،اﺟﺮا« و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ »آﻣﻮﺧﺘﻪ« ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﺑﺰارﻫﺎ
راﺳﺎ ً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی در ﺳﻄﺢ ﺷﺒﮑﻪ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
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