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 اشاره:

هايي شكوفا و مطرح خواهد  ها و روش جالب و ضروري است كه بدانند در چند سال آينده چه فناوريهاي كامپيوتري  مند شبكه براي هر فعال و عالقه

 هاي موجود را دست خوش تغيير و تحول خواهند كرد.  شد و فناوري

اداري و گسترده هاي خانگي،  تر شده و بر شبكه كرديم با مروري بر ده فناوري شاخص و مطرح كه در چند سال آينده پررنگ در اين مقاله سعي

 را ترسيم كنيم. 2115هاي كامپيوتري در سال  انداز شبكه ها سروكار دارند، به نوعي چشم هاي تجاري با آن تأثيرگذار خواهند بود و شركت
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NFC؛ گامي بلند در برد كوتاه 

NFC  سرنام(Near Field Communication( يك پروتكل ارتباطي با برد كوتاه ميان دو وسيله )به  )عنوان مثال، دو گوشي

كند. به طور ساده  است كه با استفاده از القاي مغناطيسي و امواج راديويي امكان ارتباط ميان آن دو وسيله را فراهم مي

فرض كنيد، گوشي همراه شما به كارت بليت مترو، كارت بانكي الكترونيكي، كارت حضور و غياب شركت و بسياري از 

 مانند مختلفي هاي حوزه در تواند مي و است  RFIDيك فناوري تكامل يافته  NFCود. كاربردهاي ديگر تبديل ش

 هويت، تشخيص هاي دستگاه پزشكي، الكترونيكي، و فيزيكي امنيت شخصي، اعتباري هاي كارت الكترونيكي، هاي پرداخت

مطرح و در سال  2114بار در سال  نخستين كه پروتكل اين. گيرد قرار استفاده مورد ها شبكه ارتباطات و بازاريابي و تبليغات

ها در حال استفاده و استقبال است و يكي از  ست به طور رسمي تدوين و منتشر شد، اكنون كم و بيش در برخي از محصوالت و چيپ 2111

ها و  ل از مؤسسه ژوپيتر، حجم پرداختنت و به نق  هايي است كه به يقين در ايران نيز درباره آن فراوان خواهيم شنيد. به گزارش مؤسسه سي فناوري

سازي  هاي تراشه يكي از غول Broadcomدالر خواهد بود، همچنين شركت  بالغ بر پنجاه ميليارد 2114در سال  NFCهاي مالي مبتني بر   تراكنش

هاي زيادي  مجهز خواهند بود. شركت NFCهاي جهان به  درصد گوشي ( نزديك به پانزده2112بيني كرده است، در سال آينده ) موبايل در جهان پيش

هاي موبايل عرضه كرده است( در حال تهيه و تدارك و  هاي الكترونيكي با دستگاه را براي پرداخت Google Walletمانند گوگل )اين شركت سرويس 

 كنند. ان قلمداد ميهستند و اين فناوري را يك عرصه تازه براي ارائه خدمات مورد توجه كاربر NFCهايي براي  ارائه سرويس

 

11.288ac  11.288وad سيم گيگابيتي هاي بي ، شبكه 

و  112211acباشيم. اكنون دو استاندارد  112211جديد  سيم بايد منتظر ورود تجهيزات با استانداردهاي هاي بي در شبكه

112211ad  در حال توسعه هستند كه هر دو حداقل سرعت هفتصد مگابيتي و حداكثر سرعت هفت گيگابيتي را در دستور

كند، اما  روي فركانس جديد شش گيگاهرتز كار مي 112211acها متفاوت است.  كار خود دارند، اما فركانس كاري آن

فركانس شصت گيگاهرتز توسعه دهند كه امكان ايجاد سعي دارند اين پروتكل را روي  112211adدهندگان استاندارد  توسعه

سيم فركانس كاري است. چون  هاي بي دهندگان شبكه ترين چالش پيش روي توسعه كند. بزرگ پذير مي تر را امكان سرعت باالتر روي فواصل نزديك

گيگاهرتز پيشتيباني  2،4ها فقط از فركانس  از دستگاهو فركانس كاري پنج گيگاهرتز، هنوز بسياري  112211nشاهديم كه با وجود انتشار استاندارد 

هاي  اند. اتفاق بزرگ ديگر در شبكه قبلي متمركز شده  سيم با وجود امكان سوئيچ به فركانس پنج گيگاهرتز روي فركانس هاي بي كنند يا شبكه مي

اند كه با  دهندگان به شدت روي اين موضوع متمركز شده توسعه مديا است. سيم، باال رفتن كيفيت تبادل اطالعات صوتي و تصوير و مشخصاً مالتي بي

هاي بازي آنالين و ويديو آنالين را روي  ها سعي كنند سرويس و باال بردن قدرت و تعداد آنتن MU-MIMOو  MIMOهايي مانند  استفاده از فناوري

روانه بازار خواهند شد، اما به  2113سيم در اوايل سال  هاي بي روي شبكههاي با سرعت گيگابيتي  اندازي كنند. نخستين دستگاه فاي راه هاي واي شبكه

 شود. گير مي ها همه يقين يكي دو سال بعد از آن اين فناوري

 

HomePlug AV2.0 هاي مبتني بر برق ، نسل جديد شبكه 

واهيم خ HomePlug AV2.0 كنون دو نسل را پشت سر گذاشته و به زودي شاهد نسل جديد تا HomePlugهاي  فناوري

به طور رسمي منتشر شده و از  2112رود، در اوايل سال  شروع شده و انتظار مي 2119بود. توسعه اين استاندارد از سال 

ها حاكي از آن است كه  بيني مبتني بر آن وارد بازار شوند. به طور خاص، پيش Powerlineتجهيزات  2112نيمه دوم سال 

ها خواهد بود. در استاندارد جديد سرعت از سيصد مگابيت بر ثانيه به  ستگاهمحل رونمايي اين د CES 2013نمايشگاه 

 256و  156بيت به  121هاي امنيتي جديدي مانند افزايش طول كليد رمزنگاري اطالعات از  يافت و ويژگي ششصد مگابيت بر ثانيه افزايش خواهد

ثانيه برسند.  به سرعت يك گيگابيت بر PHYن هستند كه بتوانند با توسعه اليه بي دهندگان اين استاندارد خوش بيت را شاهد هستيم. البته توسعه

هاي برقي با فاصله كوتاه از يكديگر  است كه امكان ايجاد شبكه را ميان دستگاه HomePlug GreenPhyاستاندارد ديگر در حال توسعه در اين فناوري 

توانيد تمام تجهيزات برقي را به يكديگر شبكه كرده و بعد با يك روتر يا سوئيچ به  آشپزخانه مي كند. به عنوان مثال، با اين استاندارد در يك فراهم مي

هاي  ها، تلويزيون، پنل هاي مدار بسته، ترموستات گونه است كه دوربين اين HomePlugهاي  شبكه اصلي خانه متصل كنيد. دورنماي فناوري

شود. حتي اين شبكه به  سيم به يك شبكه سراسري متصل  هاي ديجيتالي و هر دستگاه ديگري بدون نياز به كابل يا تجهيزات بي خورشيدي، گيرنده

بزرگ درون شهري قابل كنترل و  WANهاي  راه دور و شبكهجود خواهد آمد، از هايي كه به و شود و با زيرساخت محدوده يك خانه نيز محسور نمي

 هدايت است.
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Wireless Electricity سيم ، برق بي 

اين فناوري سعي دارد با استفاده از امواج راديويي و منابع انرژي، قابليت شارژ الكتريكي تجهيزات برقي و به خصوص 

جي،  اريكسون، سامسونگ، ال از هشتاد شركت شامل نوكيا، سونيكند. در حال حاضر، بيش  هاي گجت و همراه را فراهم دستگاه

 استانداردسازي حال در( است شده آورده ها شركت اين فهرست wirelesspowerconsortium.com سي و... )در سايت تي اچ

Induction Coupling Charging  كند. براي  مي سيم فراهم متري به صورت بي هاي ميلي فناوري امكان شارژ تجهيزات همراه را از فاصلههستند. اين

 Powercastتوانيد گوشي موبايل خود را نزديك يك روتر قرار دهيد تا بعد از چندين ساعت شارژ شود. عالوه بر آن، شركت تازه تأسيس  نمونه، مي

را طراحي  AR Contact lensesكند. در دانشگاه واشينگتن نيز پروفسور بابك پرويز، دستگاه   اي موبايل را شارژه تواند دستگاه دستگاهي ساخته كه مي

نيز دستگاه مشابهي ساخته  Powerbeamتواند انرژي الكتريكي را منتقل كند. شركت  مي Waveكوچك و امواج  هاي كرده است كه با استفاده از آنتن

هاي ديجيتالي را شارژ كند، اما به  هاي بسيار كوچك و قاب عكس هاي بلندگو، تلويزيون تواند دستگاه كند و مي مي ي را منتقلهاي ليزر انرژ كه با اشعه

شد و  خواهند بازار وارد سيم بي شارژ قابل همراه هاي دستگاه و تلويزيون موبايل، هاي گوشي بوك، نوت هاي دستگاه انواع  2113طور عملي در سال 

هاي كامپيوتري تعبيه شده و قابليت استفاده  ست اين فناوري در خودروها، تجهيزات اينترنتي و چيپ 2115و  2114هاي  اميدواريم كه در سال

 عمومي پيدا كند.

 

4Gسيم هاي بي ؛ نسل جديد شبكه 

داشته  3Gسيم كه قرار است سرعتي ده برابر سرعت  هاي بي زياد شنيديم. نسل جديد شبكه 4Gهاي اخير درباره  در سال

هاي موبايل، خودروها، تجهيزات مخابراتي و  ها، گوشي فون ها، اسمارت بوك ها، نت بوك باشد و در تجهيزاتي مانند نوت

هاي باورنكردني را به  دهنده اينترنت و همه وسايل ارتباطي ديجيتالي حضور داشته باشد و هر بخش آن سرعت سرويس

هاي خود  ( ساختارهاي مخابراتي و زيرساختVerizonو  AT & T ،Sprint ،T-mobileزرگ مخابراتي دنيا )دهنده ب كاربران هديه بدهد. چهار سرويس

رسد هنوز راه زيادي  اند، اما به نظر مي كرده ارائه 4Gهايي مانند موتوروال و سامسونگ نيز محصوالتي با پشتيباني از  اند. شركت كرده آماده 4Gرا براي 

كنند. هنوز در بسياري از كشورها اپراتورهاي  ري باقي مانده است و كاربران در كشورهاي مختلف بايد يكي دو سال ديگر صبربراي رسيدن به اين فناو

ها و محصوالت نهايي مورد استفاده كاربران  ندارند. همچنين برنامه 4Gاند و آمادگي حركت به سوي  نكرده را ارائه 3Gمخابراتي به طور كامل فناوري 

هاي  سيم با انبوهي از مزايا و ويژگي هاي بي نسل جديد شبكه 2115به يقين تا سال   افزار مورد نياز را در اختيار ندارند. به هر حال، شده و سختروز ن به

هاي منتشر شده روي  سوئيچ كنند. طبق گزارش 4Gدهنده شبكه و كاربران عمالً بايد به  هاي ارائه خواهد شد و شركت 3Gجديد جايگزين نسل 

 خواهند بود.متصل  4Gهاي  ميليون كاربر موبايل به شبكههفتصد  2115اينترنت در سال 

 

Green Computing محاسبات سبز ، 

ها و  درصد قدرت محاسباتي پردازنده ها از بيست ، به طور متوسط در شركتAll Things CRMبراساس گزارش مؤسسه 

هاي اين چنيني در يكي دو  ( است. گزارشStandbyبيش از هشتاد درصد در حالت آماده ) شود و كامپيوترها استفاده مي

  را پررنگ Green Computingكه در نهايت، يك مفهوم جديد به نام   سال اخير بارها منتشر شده و جلب توجه كرده

( مطرح شد. به EPAت امريكا )توسط آژانس محافظت از محيط زيس 1992بار در سال  كنند. اين مفهوم براي نخستين مي

كامپيوترها، سرورها،   هايي مانند مطالعه، طراحي، ساخت، استفاده و دور انداختن دستگاه»عبارت است از  Green Computingطور رسمي تعريف 

ي به طوري كه كمترين مصرف انرژي هاي محاسبات هاي شبكه و دستگاه  ها، چاپگرها، دستگاه نمايش هاي زيرساختي و موارد مشابه مانند صفحه  دستگاه

  گيري از سرورها و شبكه هاي گزارش ها و سيستم سازي، دستگاه هايي مانند محاسبات ابري، مجازي فناوري« يا زيان را براي محيط زيست داشته باشند.

گيرند. موضوع انرژي يكي از  سبز را دربرمي دهنده مصرف انرژي همگي مفهوم محاسبات هاي جديد كاهش ها و فناوري و در نهايت استفاده از دستگاه

هاي خانگي مانند  سيم و حتي دستگاه هاي كابلي و بي هاي سرور، شبكه فاكتورهاي مهم در چند سال آينده خواهد بود و طراحي مراكز داده، اتاق

داده هستيد يا مديريت يك شركت بزرگ را برعهده ها را تحت تأثير قرار خواهد داد. اگر جزء گروه طراحي شبكه يا مراكز  نمايش چاپگرها و صفحه

 هاي سبز آماده كنيد. اكنون خود را براي استفاده از فناوري داريد، از هم

 

Cloud Computing  ،ابري حاسباتم 

و به طور خاص دنياي شبكه را در چند سال آينده تحت تأثير قرار داده و آينده  IT دنياي كه فناوري ترين مهم شك، بدون 

 Cloudهاي كالود است. شركت اينتل در آخرين كنفرانس  اين صنعت را نيز بيش از حال متحول خواهد كرد، فناوري

Computing  ترنت شامل انواع ميليارد اتصال اين 15نزديك به  2115كه در سال  با بيان اين 2111در مارس سال

بيني كرده كه  هاي جاسازي شده و... در كنار صدها هگزابايت اطالعات روي اينترنت خواهيم داشت، پيش هاي همراه، خودرو، تلويزيون، دستگاه دستگاه

http://www.wirelesspowerconsortium.com/
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ها و استفاده  هاي قانوني دولت لشهاي كالود است. اينتل در اين كنفرانس سه مشكل كنوني كالود را امنيت، چا تنها راه باقي مانده استفاده از فناوري

سازي اين سه مشكل اصلي باشد. اينتل آينده كالود را در  ها در چند سال آينده بايد معطوف به برطرف گويد كه تمام تالش داند و مي مؤثر و بهينه مي

Cloud Gaming هاي بزرگ  مديا با حجم زياد در شبكه هاي صوتي و تصويري، اشتراك اطالعات مالتي وجوي بسيار سريع كليپ و موتورهاي جست

نيز طي  IDCهاي كالود خواهد بود. مؤسسه تحقيقاتي  نقاط اوج فناوري 2115بيند و معتقد است، سال  كالود مي شهري و افزايش امنيت و بهينه بودن

درصد  6/23اطالعات مبتني بر كالود سازي  هاي عمومي و ذخيره سرويس 2115تا سال  2111يك گزارش در اكتبر امسال، عنوان كرده از سال 

خواهند  درصد رشد 9/21گيرند،  هاي بزرگ مورد استفاده قرار مي هاي خصوصي كالود كه توسط شركت افزايش خواهند يافت. همچنين سرويس

 است. بيليون دالر تخمين زده شده 6/22نزديك به  2115هاي كالود در سال  داشت. در اين گزارش تراكنش مالي روي فناوري

 

Network TV اي هوشمند هاي شبكه ، تلويزيون 

اي هوشمند است. تا  هاي شبكه كند و شكوفا خواهد شد، تلويزيون هايي كه در چند سال آينده رشد مي يكي ديگر از فناوري

هاي  وارد مرحله جدي خواهد شد و شبكه 2112كنون براي اين سرويس بسترسازي و استانداردسازي شده است و از سال 

هاي  كنند. از سوي ديگر، شركت شكل هوشمندتري عرضه اينترنت و به و IPكنند تصاوير خود را روي بستر  مختلف سعي مي

هاي بزرگي مانند ياهو و  صدد ساخت و ارائه تجهيزات مرتبط با اين عرصه هستند. شركت سازنده محصوالت ديجيتالي نيز در

هاي  ه طور خاص، شش درصد از كل كاربران شبكهكنند. ب هاي خاص خود را روي اين بستر ارائه مي گوگل نيز در اين ميان بيكار ننشسته و سرويس

دهد كه تا پايان سال  اين سهم به يازده درصد خواهيد رسيد. تحقيق ديگري نيز نشان مي 2115هستند، اما در سال  IPTVتلويزيوني روي بستر 

 IPTVميليون  113داشته و به تعداد درصد  21،3يك رشد  2115داشت، اما در سال  خواهد وجود شده ثبت  IPTVميليون  54نزديك به  2111

گيرد، اما در سال  چهل درصد كل ترافيك اين شبكه را در بر مي 2111دهد، ويديو روي اينترنت در سال  رسد. همچنين گزارش سيسكو نشان مي مي

ديك طرفداران و كاربران زيادي خواهد هايي كه در آينده نز دهند، يكي از سرويس درصد خواهد رسيد. اين آمار و ارقام همگي نشان مي 62به  2115

 است. IPTVشود،  داشت و با استقبال خوبي مواجه مي

 

Virtualization  ،سازي  مجازي 

سازي و كاهش مصرف انرژي با يكديگر عجين  هاي مراكز داده، كالود، مجازي اي رسيده كه فناوري ها به نقطه توسعه شبكه

هاي مراكز داده  رود، در چند سال آينده فناوري طور كه انتظار مي ها را مجزا از هم در نظر گرفت. همان توان آن اند و نمي شده

ها با استقبال بيشتري مواجه  سازي نيز در نتيجه آن هاي مجازي داشته باشد، فناوريهاي قابل توجهي  و كالود پيشرفت

جويي براي يك شركت يا  تواند تا چهل سرور فيزيكي صرفه افزار مي خواهد شد. نصب ده ماشين مجازي روي يك سخت

كرد و اين  خواهند  سازي استفاده هاي مجازي سترده از فناوريهاي بسيار گ ده تا پانزده درصد شبكه 2112شبكه داشته باشد. به گزارش گارنتر در سال 

سازي باعث شده اين فناوري تا كنون  بسيار بيشتر خواهد شد. گارنتر در اين گزارش خود آورده كه مشكالت موجود در مجازي 2115موضوع در سال 

داري سرورهاي فيزيكي و افزايش  اندازي و نگه هاي راه و افزايش هزينههاي آينده با توجه به ضرورت كاهش مصرف انرژي  زياد موفق نباشد، اما در سال

دهنده  هاي توسعه بياورند و شركت سازي روي ها مجبورند كه به سوي مجازي مديا روي اينترنت و باال رفتن ترافيك، شركت شديد اطالعات مالتي

 هاي بهتري ارائه دهند. يژگيوسازي نيز ناچار خواهند شد محصوالت با كيفيت و  هاي مجازي فناوري

 

Quantum Network هاي كوانتومي ، شبكه 

هاي آينده كافي  براي درك وضعيت اينترنت و وب در سال 2115گزارش سيسكو درباره حجم اطالعات روي اينترنت در سال 

هر زاتابايت برابر با هزار اگزابايت است و هر اگزابايت نزديك به هزار « روي اينترنت به يك زاتابايت خواهد بود. IPترافيك »است: 

به طور متوسط نزديك به پنجاه مگابايت بر ثانيه خواهد بود و تحقيقات انجام  2115است. پهناي باند اينترنت در سال  ترابايت

نزديك به يك ترابايت باشد. بنابراين، مشخص است  2115هاي كابلي در سال  عت شبكهشود كه سر شده، با اين هدف انجام مي

هاي مختلفي در اين چند  اي نزديك جوابگوي كاربران باشد. به همين دليل، مفاهيم و تئوري كه اينترنت با وضعيت فعلي نخواهد توانست در آينده

سازي اطالعات و مفاهيم  است. اين مفهوم بر افزايش سرعت و تغيير شكل ذخيره Quantum Networkها  سال اخير مطرح شده است كه يكي از آن

كند و اميدوار است كه با علم كوانتوم و به طور مشخص رايانش كوانتومي ساختار اطالعات و در نهايت اينترنت را  مي هاي ديجيتالي صفر و يك كار بيت

 اتفاقات جديدي براي اينترنت باشيم.هاي آينده بايد منتظر اخبار و  تغيير دهد. در سال

 


