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جودة الخدمة و“حيادية الشبكة”
إن ما تقدمه شبكة االتصاالت من التطبيقات اليت يتوقعها املشرتكون وبالسرعة املتعهد هبا ومجيع السمات املعلن 

عنها، يتوقف على جودة اخلدمة.
وهذا املفهوم هو من صميم لوائح االتصاالت الدولية اليت تنص على “أن تتعاون اإلدارات يف إنشاء 

وتشغيل وصيانة الشبكة الدولية بغية توفري جودة خدمة مرضية1”، وأن “توفر وتصون، إىل أبعد حد ممكن، 
جودة خدمة دنيا2”.

ووفقاً للمعاهدة، نشر االحتاد الدويل لالتصاالت كتيبات وما يقرب من 200 معيار من املعايري التقنية 
)تدعى “التوصيات”( السارية حالياً بشأن جودة اخلدمة. وتغطي هذه التوصيات معلمات من قبيل:

• سرعة )معدل البيانات( شبكات النفاذ
• االزدحام يف الشبكات األساسية

• التأخري يف اإلرسال )الكمون(
• التغيري يف مهلة معاجلة البيانات
• فقدان املعلومات أثناء اإلرسال.

غري أن حتدياً رئيسياً لتحديد جودة اخلدمة نشأ منذ اعتماد لوائح االتصاالت الدولية يف 1988. وكان هناك 
حتـواًل جذريـاً من الشبكـات التقليديـة القائمـة على قنـوات اخلدمـة املكرسـة، أو شبكـات منفصلـة لكل خدمـة. 

والتوجه يف الوقت احلاضر، هو بنية حتتية واحدة تقوم على بروتوكول اإلنرتنت لتقدمي مجيع اخلدمات، سواء 
خدمات الصوت أو الفيديو أو البيانات – وباستخدام جهاز واحد على حنو متزايد.

تقليدياً، كانت املسؤولية املتعلقة جبودة اخلدمة يف االتصاالت الدولية تتقامسها شبكات االنتهاء الوطنية. بيد 
أنه يف الشبكات احلديثة القائمة على الرزم، تكون معلمات اجلودة غري حمددة يف معظمها واملسؤولية املتعلقة جبودة 

اخلدمة مل تعد واضحة. وأساساً، متثل اخلدمات يف بيئة بروتوكول اإلنرتنت تطبيقات تنفذ يف جهاز املستعمل 
والشبكات ذاهتا ال تستطيع التحكم على حنو تام يف جودة ما جيري تقدميه من طرف إىل طرف.

أصبحت املشكلة أكثر إحلاحاً مع الزيادة اهلائلة يف االتصاالت املتنقلة اليت قد تشمل التوصيالت اهلجينة مع 
الشبكات واملطاريف السلكية. ويضاف إىل ذلك أن الشبكات أصبحت مزدمحة بشكل متزايد بسبب الطفرة يف 
حركة البيانات )خاصة الفيدوية(. وهناك حاجة إىل هنج جديدة للهيكل اجلديد ألنظمة االتصاالت املتاحة اليوم.
وبغية االستمرار يف توفري جودة خدمة مناسبة، ميكن ملشغلي الشبكات ومقدمي اخلدمات بناء املزيد من البىن 

التحتية – ولكن ذلك يتطلب استثمارات ضخمة للتعامل مع النمو اهلائل املتوقع يف حركة االتصاالت. ويتمثل 
احلل املوازي يف إدارة احلركة: جعل األنظمة أكثر كفاءة، واحلد كذلك من كمية البيانات اليت ميكن إرساهلا، وحتديد 

األولوية لكل من املرسل واملستقبل. ويرد أحياناً يف املناقشات املتعلقة “حبيادية الشبكة” كيفية تقييد احلركة على 
شبكات بروتوكول اإلنرتنت أو ما إذا كان ينبغي تقييدها.
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حيادية الشبكة
جرت إدارة احلركة دائماً إلعطاء األولوية لالتصاالت يف حاالت الطوارئ مثاًل. ولكن توجد شواغل حول بعض 
األساليب اليت تؤثر على جودة اخلدمة املقدمة للمستهلك. فعلى سبيل املثال، قد تكون بعض أنواع أو مصادر 

احلركة حمبذة مقارنة بأخرى أو حمظورة متاماً.
ميكن ملقدمي خدمات اإلنرتنت والشركات اليت تقدم التطبيقات أو احملتوى أن تربم اتفاقات فيما بينها لتقدمي 
جودة خدمة أفضل إلرساالهتا عرب الشبكة، مما يؤثر سلباً على املستهلكني اآلخرين. مث هناك ما يسمى خبدمات 

over the top( OTT( )مثل Skype( اليت يتم تشغيلها عرب الشبكات باإلضافة إىل توفري النفاذ األساسي إىل 

اإلنرتنت. وقد يسعى املشغلون إىل فرض رسوم لالحتفاظ بنسبة مئوية من السعة هلذه اخلدمات - هذه السعة اليت 
لن تكون متاحة للنفاذ العام إىل اإلنرتنت.

وميكن هلذه التطورات أن جتعل نفاذ املستعملني إىل بعض املواقع أو اخلدمات على اخلط أصعب وأبطأ. ولذا، 
هل ينبغي ملشغلي شبكات بروتوكول اإلنرتنت السعي إىل احلصول على إيرادات من خالل توفري جودة خدمة 

أعلى بسعر أعلى، حىت وإن كان لذلك تأثري على املستهلك املتوسط؟
أوصت الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2010 يف املبادئ التوجيهية بشأن أفضل املمارسات لتمكني 
النفاذ املفتوح3 بأال يسمح املنظمون هبذا االختالف إال عندما يكون هناك ما يربره موضوعياً. وشرع العديد من 

املنظمني يف مشاورات عامة بشأن ممارسات متيز بني طرائق معاجلة تدفقات البيانات املختلفة.
ويف الوقت نفسه، جيب النظر يف اآلثار املالية مبعناها األوسع. إذ يلزم توفري اإليرادات الالزمة لتغطية تكاليف 

توسيع الشبكات اليت تساهم يف النمو االقتصادي العام. ولكن حسب ما يرد يف بعض الدراسات، مل يعد من 
احملتمل أن يتمكن املشغلون من حتقيق اإليرادات الالزمة عن طريق توفري الشبكات األساسية وشبكات النفاذ 

.OTT حصراً. وهذا يف الوقت الذي يتزايد فيه الدخل من خدمات
هناك مقرتحات ملراجعة لوائح االتصاالت الدولية لالستجابة هلذه التغيريات اليت تشهدها التكنولوجيا 

واألسواق. وبوجه خاص، جرى اقرتاح االستعاضة عن التعبري “جودة خدمة دنيا” يف املادة 3.4 بالتعبري “جودة 
خدمة مرضية”، وينبغي أن تكفل اإلدارات الشفافية يف هذا اجملال حبيث يتسىن للمستهلك معرفة ما حيصل عليه 
من خدمات بالضبط. ويف الوقت احلاضر، ميكن ملستعمل اإلنرتنت العادي معرفة ما إذا كان التوصيل اخلاص به 

بطيئاً بسبب ازدحام حركة االتصال، أو بسبب التقنيات الدولية اليت يستخدمها املشغل أو مزود خدمة اإلنرتنت. 
وسوف جتتمع اإلدارات الستعراض لوائح االتصاالت الدولية يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية يف 2012 

)WCIT 12(. وميكن للقرارات املتخذة يف املؤمتر واليت تؤثر على جودة اخلدمة وحيادية الشبكة أن تؤثر على تطور 

النفاذ إىل اإلنرتنت مستقباًل، ونوعية التجربة اليت ميكن أن نتمتع هبا على اخلط.
–––––––
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