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ٔ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ )ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽAdvanced :
آرﭘﺎﻧﺖ )ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ (ARPANET :ﻣﺨﻔﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
 (Research Projects Agency Networkاوﻟﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﮓ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت در دﻧﯿﺎ ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ
ً
ﺑﻌﺪا
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﻓﺎﻋﯽ )آرﭘﺎ،
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ .ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ٔ
دارﭘﺎ( در وزارت دﻓﺎع اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﮓ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت در آرﭘﺎﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮﺣﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ دوﻧﺎﻟﺪ دﯾﻮﯾﺲ
و ﻻرﻧﺲ راﺑﺮت از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ ﺑﻮد .ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ دﻓﺎﻋﯽ را از آن ﺟﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﻞ
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺤﻘ ﻘﺎﺗ را از آن ﺟﺎ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ

ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را از آن ﺟﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آرﭘﺎﻧﺖ
 ۲۹اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ۱۹۶۹اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﯿﻦ راﯾﺎﻧﻪای ارﺳﺎل ﺷﺪ .در اﯾﻦ روز ،ﺟﯽ.ﺳﯽ.آر.
ﻟﯿﮑﻼﯾﺪر ،ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه  UCLAﺗﻼش ﮐﺮد واژﻫﯽ » «loginرا ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪی ﺑﯿﻦ راﯾﺎﻧﻪای ،ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪای دﯾﮕﺮ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎه
اﺳﺘﻨﻔﻮرد ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪی ﺑﯿﻦ راﯾﺎﻧﻪای آرﭘﺎﻧﺖ ) (ARPANETﻧﺎم
داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮد .ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﺣﺮوف  lو  ،oﺷﺒﮑﻪی
آرﭘﺎﻧﺖ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ و ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻼش ،ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .آرﭘﺎﻧﺖ ﻣﺨﻔﻒ ﻋﺒﺎرت
ﺷﺒﮑﻪی آژاﻧﺲ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ )Advanced Research
 (Projects Agency Networkاﺳﺖ.

ﻧﻘﺸﮥ ﻣﻨﻄﻘﯽ آرﭘﺎﻧﺖ ،ﻣﺎرس ۱۹۷۷

اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ  Packetﺑﻮد و از ﭘﺮوﺗﮑﻞ  TCP/IPاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد.
ﻫﺮ  ۲ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ،ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺷﺒﮑﻪی آرﭘﺎﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ آژاﻧﺲ ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی وزارت دﻓﺎع اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژهی آرﭘﺎﻧﺖ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و
ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻮرﮐﯿﻨﮓ اﺟﺎزه ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد ،ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺒﮑﻪای ﺑﺰرگﺗﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ CSNET
ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻮم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪﻣﺮور
ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺳﺎل  ،۱۹۹۰ﺷﺒﮑﻪی آرﭘﺎﻧﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ[۱].
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ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﯿﮏ ﭘﻼس  :آرﭘﺎﻧﺖ ) (ARPANETﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﺎرﯾﺦ =https://www tikplus com/article/ar) «2019-04-04
 (panet htmlوﺑﮕﺎه  tikplus comدرﯾﺎﻓﺖﺷﺪه در  ۴ﻣﯽ ۲۰۱۹
ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎARPANET (https://en wikipedia org/w/index php?title=ARPANET&» .

داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽﺷﺪه در  ۹ژوﺋﻦ ۲۰۱۳
) «oldid=532128388در
ٔ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از »&oldid=31343097آرﭘﺎﻧﺖ=«https://fa wikipedia org/w/index php?title
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