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 13ريخ  مقاالً بتاسد برتيشويسدانون المتخصص في شئون االنترنت باالسيكتب األستاذ أنيك ج

  : أبريل يقول فيه

 إال أن ، هذا المستوي في بناء شبكة االنترنتلرغم من مرور أربعة عقود لنصل إلىأنه علي ا

 يدرالية األمريكية ومباركتها تسعىمراكز البحوث في بعض الجامعات وبموافقة من الحكومة الف

تبدو هذه الفكرة صعبه  وربما .ىإلزالة ونبذ وكنس كل ذلك والبدء من جديد إلنشاء شبكة أخر

 ولكن الكثيرون يؤمنون بأن مقاربة جديدة ونظيفة هي الحل الوحيد ، بل ربما تبدو سخيفة،التصديق

 والتحديات األخرى التي تسربته إلىولة مإلجابات وحلول حقيقية لموضوع األمان واألجهزة المح

بار أول تبادل للمعلومات  ليونارد كلينروك في األشراف علي اخترالشبكة منذ ساعات بروفيسو

  .1969 سبتمبر2بين جهازين في 

جر فأن شبكة االنترنت بالرغم من أنها تي من جامعة رويكما يقول برفيسور ديبانكر ريشد هرو

تعمل جيداً في كثير من الحاالت واألوضاع إال أنها كانت قد صممت في البداية علي ضوء 

وإذ لم تعد . نوع ما أن تظل تعمل جيداً حتى يومنا هذا مختلفة تماماً ولعلها معجزة من افتراضيات

ارتفاع أسعار وسائط  والشبكة محدودة ومقيدة ببطء التوصيالت وبطء معالجات الكمبيوتر

 أنه قد حان وقت إلعادة التفكير في  إعادة بناء الهيكل األساسي ىترن مراكز البحوث التخزين، فإ

ة استبدال معدات الشبكة وإعادة كتابة برامجها لتحسين حركة مكانيإتجاه قد يعني اللالنترنت وهذا ا

  .مرور المعلومات مستقبالً علي طريق البيانات فائقة السرعة الموجودة حالياً

حد التحديات التي تواجه إعادة بناء شبكة االنترنت هي ضرورة حفظ التوازن بين مصالح أن إ

ن داخل مختبراتهم ولكن  مركز البحوث يعملون المتخصصين في، فإ وألول مرة.الدوائر المختلفة

 كما أن فرض ، دوراً أكبر هذه المرةفالنشاط الصناعي يلعب. عكر تضارب المصالحبهدوء ال ي

القانون يبدو فعاالً ومؤكداً لتحقيق متطلبات القطاع الصناعي ضد من يقوم بسرقة أعمال 

  .ومجهودات اآلخرين
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كة االنترنت الحالية يرون أن محاوالت التجديد هذه هي ن من اآلباء المؤسسين لشبإن الكثيري

 ال تلبي كل االحتياجات المعاصرة التي نولوجيا الحالية لشبكة المعلوماتتمرينات صحية إذ أن التك

  .ظهرت مؤخراً

س معاطفهم ب الكثيرون من لى فلن يتوان،وما أن يبدو أن البحوث في هذا االتجاه هي بحوث واعدة

 حجرات الرسم والتصميم علي المسرح واالنخراط في هذا النشاط ى والدخول إلوأربطة أعناقهم

   .بجد ومثابرة

في بناء شبكة معلومات ) في الواليات المتحدة األمريكية(غب المؤسسة الوطنية للعلوم تربينما و

 Global Environment for لالسم االنجليزياً اختصار،)جيني (GENIبحثيه تجريبية تسمي 

Network Innovations ،ويل عدة مشاريع تعمل في نفس االتجاه في جامعات م بت أيضاًتقوم

" ةـــــتصميم شبكة االنترنت المستقبلي" أمريكية مختلفة وذلك من خالل ما يسمي ب

(FIND) Future Internet Network Design .تون يورد وبرسفنجرز وستاتأما جامعات روت

فهي من ضمن الجامعات التي تقوم ببحوثها ، للتكنولجياس ستشود ماساهمعوون يلنج ميكارو 

 ، من ضمنها إدارة الدفاعى، مؤسسات ووكاالت حكومية أخرم كما تقو،ومشاريعها الخاصة

  . الجديدمببحوث الستكشاف وتطوير هذا المفهو

رة  فهو يساند ويساعد البحوث المتعلقة بهذه المباد، لم يختلف عن الركباألوربياد تحوحتى اال

 Future Internet Research and، اختصاراً لFIREى وذلك من خالل برنامج يسم

Experimentationحكوميون أوربيون وباحثون من نمسئولوجتمع مؤخراً في زيورخ ، حيث ا 

  .مراكز األبحاث لمناقشة النتائج المبكرة لبرامجهم وأهداف تلك البرامج

 أن تحل ى الجديدة بالتوازي مع شبكة االنترنت الحالية إل أن تعمل الشبكة،ومن االحتماالت الواردة

صالح شاملة لكل معمار إ القيام بعملية ىفي نهاية المطاف أو ربما تؤدي البحوث الجارية إلمحلها 

 ما تزال في ةريذن كل هذه االتجاهات والمجهودات الج، فإولكن بالطبع. تها القائمةيالشبكة وهيكل

 وبافتراض أن الكنغرس ،ن المتوقع أن تؤتي ثمارها قبل سنوات وليس مى،مراحلها األول

ا ـلط التقديرات التي يراها قورو بارووحسب ،األمريكي قد وافقه علي توفير التمويل الالزم لذلك

 ستبلغ  GENIن تكلفة جيني ـ فإنفورد دير التنفيذي لمبادرة جامعة ستار الذي سيصبح المـ

 الحكومة األمريكية والجامعات والمراكز تصرفهيبلغ ما  بينما ، مليون دوالر359حوالي 

 حتى اإلنفاق أي أن ، مليون دوالر300الصناعية علي المشاريع الفردية والمتعددة ما يقدر ب 

 وقد يبلغ مع مرور الوقت بالببن الدوالرات لكي يتم ،ن من الدوالراتياآلن يبلغ عشرات المالي

  ."التراثية" الحاليةفي شبكة االنترنت " دالعتا"استبدال البرمجيات واألجهزة 
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 للباحثين في سنوات السبعينات  الدافئيقول مؤيدو تغير الشبكة الحالية أن العالم الحميمي العائلي

 لم يعد منسجماً مع حقائق واحتياجات ، كانوا يصنعون أسس شبكة االنترنتن حي،والثمانيات

النترنت األوائل نظامها علي أسس أخالقية قوامها  معماريو ا، فقد بنىاالنترنت التجاري الحالي

 لذا ؛ حيث كان هؤالء الرواد يعرفون بعضهم البعض ويثقون في بعضهم البعض،االستقامة والثقة

   .ها السريعنمورئيسياً ل  مفتاحاًوهي ميزات كانت ـ  بشكل كاملنةومر مفتوحةفقد تركوا الشبكة 

وغيرهم من ) الهاكرز( قراصنة الشبكة واسعةحر بحرية لدهم أنه سيأتي يوم يببخ يدور ولم يكن

ألن الشبكة لم يشيد بداخلها ) Spammersاالسبامرس ( الرواد الشبكة توالمضايقا األذىمسببي 

  ماذا لمن؟نظام ميكانزمي لمعرفة من أرسل 

كما أفترض مصممو الشبكة أن الحاسبات تعمل من أماكن ثابتة وموصولة علي الدوام وهي حالة 

 وغيرها PDAحيث تتكاثر أجهزة االبتوم والـ ، ال وجود لها اآلن إال في قليل جداً من الحاالت

 . فاقدة لإلشارات هنا وهناكىمن نقطة اتصال السلكية إلي أخر زفقمن األجهزة المحمولة وكلها ت

 ىولة وفي مدم قد أضافوا تحسينات للمساعدة في حسن أداء األجهزة المحالمهندسينوصحيح أن 

  . إلي زيادة التعقيد وقلل من األداءى ولكن ذلك أد،األمان بها

 فال يعدو األمر أكثر من مراهنة في لعبة القط والفأر بين حواجز األمان ،أما في مجال األمان

  .ومخترقها

شكل جيد إذا بولة يمكن أن تعمل من األجهزة المح، فإوردفنك ماكيون من جامعة ستانبيوكما يقول 

 عقب  على رأساًسينقلب إال أن األمر ،السريع صغيراً من طريقة مرور البيانات ءجزكانت تشغل 

 ثقوب خطيرة في أنظمة نشأ كما ست،وستغرق معالجات الكمبيوتر وتنكسر وتتوقف بشكل مستمر

  .ولةم هذه األجهزة المحلهمن طريق مرور البيانات تشغ% 90األمان إذا كان 

 ولن ،تحديات جديدة إزاء ضمان اإلرسال السليم للتطبيقات المختلفةستواجه شبكة االنترنت الحالية 

 الشبكة في شئ أن يقتصر عملها علي بعض النشاطات مثل تحسين أداء البريد اإللكتروني أو فيدي

  .اسماً وحرجاح من األعمال التي ال يشكل الزمن فيها عامالً هغير

 أو Tele Comenferenceد بواسطة فلو فكرنا في طبيب يريد إجراء عملية جراحيه عن بع

  ففي،مكالمة ألحد أنظمة الطوارئاالنترنت ويريد إجراء بعميل مشترك في خدمة تلفون متصل 

نقل طريقة " هذه الحاالت فأن أي تأخير ولو كان صغيراً في مراحل نقل المعلومات خالل مثل

 فيه كل  وأنه سيأتي يوم ستكونةً خاصـها مسألة حياة أو موت إن. الًت سيكون قا،"البيانات السريع

 ن مقاربة الوضع الحالي والعمل على وبدالً م.مرتبطة بشبكة االنترنتأنواع األجهزة الحساسة 

ن مراكز البحوث أصبحت ، فإتحتاج فيها إلي تحسيناء تحسينات علي الشبكة في كل مرة إجر

ستوعب أي تكنولوجيا مستقبلية األجدى إعادة تصميم نظام الشبكة بأكمله ليو أنه من األفضل ىتر
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 ى وذلك عل،ح ذلك في إعجاز ما قام به الرواد األوائل لشبكة االنترنتد وال يقـقد تظهر للوجود 

 حيث كانت الحسابات بطيئة جداً وذات معالجات ضعيفة ال ،الرغم من الصعوبات التي واجهتهم

قد اتخذت عدة مؤسسات قراراتها  ل.ى أقوةي علي معالجة الحسبات الالزمة والمطلوبة لوثقىتقو

سسيكو  من مؤسسة ىديف فكما يقول بروسي .علي ضوء تطور التكنولوجيا الحالي والمستقبلي

 فإذا كنا نملك اآلن . علي منظور تقني مختلفبنيةلقد اتخذنا عدة قرارت م" ،ألنظمة الكمبيوتر

استقالل تلك الميزات  التفكير في ال نبدأ واع المهام بسرعة عالية ، فلماذاالقدرة علي أداء كل أن

 ). بها شبكة االنترنت الحالية الموروثةيعنيو(التي نملكها " التراثية"هذه الشبكة بدالً من التقيد ب

 هذا االنتقال من وضع شبكة  نحققن سؤالً محورياً رئيسياً يتبادر لألذهان وهو كيف، فإوبالطبع

تصارع مراكز ي الوضع الجديد؟ وهو السؤال الذي االنترنت الحالية إلي الشبكة الجديدة أو إل

  ونعرف أين نعتقد أنه سينتهي بنا المطافدعونا أوالً نحدد": فماكيون يقول. البحوث  لإلجابة عليه

وعند ذلك  سنة القادمة، 15ل الشبكة خالل ال ولماذا سيكون شكإزاء ما نريده من شبكة االنترنت، 

  ".لموصل إلي لذلكفقط يمكن أن نحدد ما هو المسار ا

 يتساءل عن الحاجة إلي مرحلة انتقالية علي اإلطالق ويقول ،أحد رواد االنترنت، وكولكن كلينر

 منها ستدخل في طيات ولكن أجزاءلن تكون بالتأكيد هي االنترنت، " يالجين" GENIأن شبكة 

ل إلي التطور الذي أي أن طبيعة التفكير هنا تمي، "وذلك خالل تطورها الطبيعي ،شبكة االنترنت

  .م بمرور الوقت وليس الثورة التي تغلب األمور رأساً علي عقبيت

بل أن جامعة برنستون وا أقلية منبوذة، عودلقد بدأ مؤيدو تغير االنترنت أكثر جرأة اآلن ولم ي

ري ذون لديها مشروع جيلج ميبينما جامعة كارن ،"ت البنبال"تشغل اآلن شبكة اختباريه تسمي 

 .سنوات 5دة لم ويستمر ،2010 عام "GENI""وسيبدأ بناء شبكة جيني . 100×100ه سميجديد ت

كما أنها تقيم ،  مشروعا24ً قد مولت العام الماضي ما يقرب من "فايند"ن ، فإوفي نفس الوقت

في نهاية " جيني "GENI من التمويل لبحوث يمكن أن يتم اختبارها علي ىمكانية جولة أخرإ

  .األمر

 ، أي التي تركز علىوغيرها) 2( يتجاوز مشروعات مثل االنترنت GENI جيني ن مشروعإ

إعادة تصميم للشبكة الحالية أي ن ، فإ وبالطبع.احتياجات الجيل الثاني من السرعة لشبكة االنترنت

 مما يجعل ى، حيث تعمل عدة شبكات علي نفس المجر،"ةئلياالخ"ستتضمن ميكاينزمات ما يسمي 

البيانات بطريقة جديدة واستبدال " رزم"مكانية تشكيل حزم أو إوأيضاً  .ثيراً جداًاالنتقال أسهل ك

  .روتوكول جديدب بTCP/IPبرتوكوالت االتصاالت المعروف ب 

 االنترنت الحالي فهو مفتوح إلعادة  أو إعادة تصميم تصميمبخصوص اقتراحن أي ، فإشكل عامبو

ون في مراكز البحوث بالعديد من األفكار الغريبة  وقطعاً سيأتي الباحثـالنظر فيه ولالختبار 
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 وكل ذلك مفتوح للتقييم والنظر واالختبار ،والمثيرة والمبتكرة والتي ال عالقة لها بالشبكة الحالية

فقد أدت وستؤدي " و الدكتور نبيل علي  مصطفي قاسمستاذار وكما يقول األيومن ثم االخت

 ولعل أهم وأول ما يميز عالمنا ،" في المجتمع اإلنسانيتكنولوجيا المعلومات إلي تغيرات عديدة

 ، العوالم التي سبقته هو تلك الثورة التي حدثت في مجال االتصاالت والمعلومات والوسائطنع

الذي أنجزه العالم المعاصر في تلك النقلة في تكنولوجيا ون التقدم لزختي الكثيرون أصبح ىحت

 ثورة ، وإلى تحديث جديدىلعالم ينطلق إلي مجال جديد وإل اىوها نحن نر. االتصاالت والوسائل

 سيقف العقل العربي حائراً بعقل مترهل ورؤى مشوهة ينتظر ليتسلم علي الجاهز لهف .جديدة

خالصة فكرة اآلخرين ويظل أسيراً للتبعية الفكرية والعلمية واإلبداعية والتكنولوجية وعدم مواكبة 

ضامرة ال  دون ارتقاء علمي حقيقي وبحوث يات األكاديميةقلترحركة تطور العلم والركون إلي ا

 ذلك ... أمام غربلة الترشيح العلمي المحكم ليس فيها غير النقل والتكرار وربما التزييف تصمد 

  .هو التحدي الحقيقي

  

               

  عباس محمد حسن. د

TEXTE ORIGINAL 
OK, now let's scrap the Internet! 
That's the idea researchers are exploring -- really 

html.14rebuildnet_311617/business/com.nwsource.seattlepi://http 

By ANICK JESDANUN 
THE ASSOCIATED PRESS 

NEW YORK -- Although it has already taken nearly four decades to get this far in 
building the Internet, some university researchers with the federal government's blessing 
want to scrap all that and start over. 

The idea may seem unthinkable, even absurd, but many believe a "clean slate" approach 
is the only way to truly address security, mobility and other challenges that have cropped 
up since UCLA professor Leonard Kleinrock helped supervise the first exchange of 
meaningless test data between two machines on Sept. 2, 1969. 

The Internet "works well in many situations but was designed for completely different 
assumptions," said Dipankar Raychaudhuri, a Rutgers University professor overseeing 
three clean-slate projects. "It's sort of a miracle that it continues to work well today." 

No longer constrained by slow connections and computer processors and high costs for 
storage, researchers say the time has come to rethink the Internet's underlying 
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architecture, a move that could mean replacing networking equipment and rewriting 
software on computers to better channel future traffic over the existing pipes. 

Even Vinton Cerf, one of the Internet's founding fathers as co-developer of the key 
communications techniques, said the exercise was "generally healthy" because the current 
technology "does not satisfy all needs." 

One challenge in any reconstruction, though, will be balancing the interests of various 
constituencies. The first time around, researchers were able to toil away in their labs 
quietly. Industry is playing a bigger role this time, and law enforcement is bound to make 
its needs for wiretapping known. 

The National Science Foundation wants to build an experimental research network known 
as the Global Environment for Network Innovations, or GENI, and is funding several 
projects at universities and elsewhere through Future Internet Network Design. 

Rutgers, Stanford, Princeton, Carnegie Mellon and the Massachusetts Institute of 
Technology are among the universities pursuing individual projects. Other government 
agencies, including the Defense Department, have also been exploring the concept. 

The European Union has also backed research on such initiatives, through a program 
known as Future Internet Research and Experimentation. Government officials and 
researchers met last month in Zurich, Switzerland, to discuss early findings and goals. 

A new network could run parallel with the current Internet and eventually replace it, or 
perhaps aspects of the research could go into a major overhaul of the existing 
architecture. 

These clean-slate efforts are still in their early stages, though, and aren't expected to bear 
fruit for 10 or 15 years -- assuming Congress comes through with funding. 

Guru Parulkar, who will become executive director of Stanford's initiative after heading 
the science foundation's clean-slate programs, estimated that GENI alone could cost $350 
million, while government, university and industry spending on the individual projects 
could collectively reach $300 million. Spending so far has been in the tens of millions of 
dollars. 

And it could take billions of dollars to replace all the software and hardware deep in the 
legacy systems. 

Clean-slate advocates say the cozy world of researchers in the 1970s and 1980s doesn't 
necessarily mesh with the realities and needs of the commercial Internet. 

"The network is now mission critical for too many people, when in the (early days) it was 
just experimental," Zittrain said. 



 
org.forall-sudan.www 

 

 7

The Internet's early architects built the system on the principle of trust. Researchers 
largely knew one another, so they kept the shared network open and flexible -- qualities 
that proved key to its rapid growth. 

But spammers and hackers arrived as the network expanded and could roam freely 
because the Internet doesn't have built-in mechanisms for knowing with certainty who 
sent what. 

The network's designers also assumed that computers are in fixed locations and always 
connected.  

That's no longer the case with the proliferation of laptops, personal digital assistants and 
other mobile devices, all hopping from one wireless access point to another, losing their 
signals here and there. 

Engineers tacked on improvements to support mobility and improved security, but 
researchers say all that adds complexity, reduces performance and, in the case of security, 
amounts at most to bandages in a high-stakes game of cat and mouse. 

Of course, a key question is how to make any transition -- and researchers are largely 
punting for now. 

"Let's try to define where we think we should end up, what we think the Internet should 
look like in 15 years' time, and only then would we decide the path," said Nick 
McKeown, co-director of Stanford's clean-slate program.  

"We acknowledge it's going to be really hard but I think it will be a mistake to be deterred 
by that," McKeown said. 

Kleinrock, the Internet pioneer at UCLA, questioned the need for a transition at all, but 
said such efforts are useful for their out-of-the-box thinking. 

"A thing called GENI will almost surely not become the Internet, but pieces of it might 
fold into the Internet as it advances," he said. 

Princeton already runs a smaller experimental network called PlanetLab, while Carnegie 
Mellon has a clean-slate project called 100 x 100. 

Construction on GENI could start by 2010 and take about five years to complete.  

Once operational, it should have a decade-long lifespan. 

 


