ﮔﺎمﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ راﻫﮑﺎر ﺑﺮون رﻓﺖ از ﻣﺸﮑﻼت راﯾﺞ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ،اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راهﺣﻞﻫﺎی
ﻫﻮشﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺎﺋﻖ آﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راهﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮ
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﻨﺪ
ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺪان ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻐﺰ و ﺑﺪن اﻧﺴﺎن از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و آنرا
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ ،در ﻋﻤﻞ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ زﯾﺴﺘﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﺑﺎدی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ واﻗﻌﯽ آن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮده و در ﻋﻤﻞ ﯾﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﻫﻮشﻣﻨﺪﺳﺎزی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﮔﺎم زﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﺎم اول ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺴﯿﺮدﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات روی ﺷﺒﮑﻪ اﺻﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺗﻮان از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻠﻮﺗﻮث ﯾﺎ وایﻓﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﯾﻦ دو ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
را ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮری ﻫﻢزﻣﺎن را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﻢ .اﯾﻦ راهﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از اﺑﺰارﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻮن ﻻﻣﭗﻫﺎ ،ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎتﻫﺎ ،ﭘﺮﯾﺰﻫﺎی ﺑﺮق ،ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ارﺳﺎل و رﻟﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎرﮔﺬاری آﻓﻼﯾﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺤﻠﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮری ) (Mesh Networkاﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ از ﭘﻬﻨﺎی
ﺑﺎﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ در ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارد ،ﺧﻼص ﺷﻮد .ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ) (IPTVاز
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺧﻮد در ﻗﺎﻣﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی
ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻫﻮشﻣﻨﺪی را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ از ﮔﻠﻮﮔﺎهﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺬر ﮐﺮده و در ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﺮﯾﺎن اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ )زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ( اﻧﺘﻘﺎل
داده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
در ﮔﺎم دوم ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻗﯿﻖ و ﻫﻮشﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮ دادهﻫﺎ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
روشﻫﺎی دﻗﯿﻖﺗﺮی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯽ آنﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ آن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻨﻔﺲ ،ﮔﺮدش ﺧﻮن ،دﻣﺎ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺪن ﻣﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ
ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﯽ آنﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ روی آنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺎل
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر )ﻏﯿﺮ ارادی( ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺧﺘﻼﻻت و اﻗﺪام ﺳﺮﯾﻊ در ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺪن ،ﻗﺒﻞ از آنﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی

زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ
ﺷﺒﮑﻪای را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤﯿﻊ دادهﻫﺎ ﺷﺪه )ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﯿﺖﻫﺎب و ﺷﺮﮐﺖ داﯾﻦ رخ
داد( ﯾﺎ ﮔﺮهای را از ﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪازد ) .ﺣﻤﻠﻪای ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻗﻠﺐ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻫﺪف ﻗﺮار داد و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮنرﯾﺰی
ﻗﻠﺒﯽ ﺷﻬﺮت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد( .در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﻣﺎ ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﺣﻤﻼت ﺑﺎﻋﺚ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﯾﺎ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل ﺟﺪﯾﺪی در ﺷﺒﮑﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺎ از ﺑﺮوز ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﯾﻢ .اﻣﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﺴﯿﺮﯾﺎبﻫﺎ ،ﺳﺮورﻫﺎ و ﺗﺮﻣﯿﻨﺎلﻫﺎی
ﺷﺒﮑﻪ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻟﮕﻮی ﺧﺎص ﺧﻮد ﺳﻌﯽ در ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﯾﮏ
ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ .در ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﺟﺪی ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﻞ،
آﺗﺶﺳﻮزی ﯾﺎ زﻟﺰﻟﻪ ،ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪی در دﺳﺘﺮس
ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اوﺿﺎع ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮرش را ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
ﻣﺎ را ﺑﺮ آن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺣﻮزه ﻋﺼﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ اﻣﯿﺪ
آنﮐﻪ راهﮐﺎر ﺟﺎﻣﻌﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

آیﺑﯽام ﭘﯿﺸﮕﺎم در ﻋﺮﺻﻪ اراﺋﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ آیﺑﯽام اﯾﺪه ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﺮﺧﻪ ﻧﻈﺎرت-ﺗﺤﻠﯿﻞ-ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﺟﺮا ) (MAPEﺳﺮﻧﺎم Monitor-
 Analyze-Plan-Executeرا ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد داده اﺳﺖ .ﭼﺮﺧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﺮﺧﻪ داﻧﺶ از آن ﻧﺎم ﺑﺮده
ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد ﺷﺪه از ﺳﻮی آیﺑﯽام ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺗﻤﺎﻣﯽ دادهﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ آﯾﺎ ورودیﻫﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺎﺣﺸﯽ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ورودی
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎبﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ از ﻋﻬﺪه ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮآﻣﺪه و
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻄﺎﺑﻖ را ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﯾﮏ روﺗﺮ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در ﯾﻮﺗﯿﻮب را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ
 240ﺑﺎز ﮐﺮده و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ را در ﺣﺪ  1080اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ روﺗﺮ
را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺮرﯾﺰ ﺑﺎﻓﺮ ﺑﺮای روﺗﺮ رخ ﻧﺪﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب را ﺑﺮای
ﭘﺮدازش اﯾﻦ اﺳﺘﺮﯾﻢ وﯾﺪوﯾﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎری زﯾﺎدی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻨﺎوری
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
در ﮔﺎم ﺳﻮم ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ..ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،در ﺣﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﻪ
ﺳﺮوری ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺳﺘﺮﯾﻢ ﮐﺮدن دادهﻫﺎی وﯾﺪوﯾﯽ اﺳﺖ ،اﻃﻼع داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮخ اﺳﺘﺮﯾﻢ دادهﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را
ﮐﻢ ﮐﺮده ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ دادهﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮه دﯾﮕﺮی و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﯾﮕﺮی
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
در ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم ﻃﺮح آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
دﺳﺘﻮرات اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﮑﺴﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮات و اﺻﻼﺣﺎت در ﺟﺪول ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ
ﯾﮑﺴﺮی ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ دوﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺠﺪد ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮدﮐﺎر و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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