ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه راﻫﻨﻤﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۴۰و  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ

ﺟﺎده ﭘﻬﻦﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاﻧﯿﺪ!

ﻣﻬﺎﺟﺮت ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ و ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .از ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن،
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ و ﺣﺎﺻﻞﺧﯿﺰ ،آبوﻫﻮای ﺑﻬﺘﺮ ،ﻣﮑﺎنﻫﺎی اﻣﻦﺗﺮ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ و درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و دهﻫﺎ دﻟﯿﻞ
دﯾﮕﺮ از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه از ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ و آﺑﺰﯾﺎن ﺗﺎ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦﻫﺎ و
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﯾﮏ ﻣﻨﻘﻄﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و رﻧﺞ ﺳﻔﺮ ،ﺳﺮﻣﺎ
و ﮔﺮﻣﺎ ،ﺧﻄﺮات ﺑﯿﻦ راه ،ﮔﻢ ﺷﺪن و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪن را ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ .دﻧﯿﺎی
ﻓﻨﺎوری ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﻮچ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺮﮐﺖ از ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ ﯾﺎ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ
ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ راﯾﺞ و ﻋﺎدی اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۴۰و  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ« اﺳﺖ.
ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮد و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺒﮑﻪﮐﺎرﻫﺎ ،ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ و اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی آیﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ روی ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ؟
 5ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺎزه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﻗﺪﻣﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺗﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد؛ اﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ و ﭼﻨﺪ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ و
ﺑﻌﺪﺗﺮ ﭼﻨﺪ ده ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﻋﻤﺮی دو دﻫﻪای دارد .اﻧﻘﻼب اﻃﻼﻋﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ رﺧﺪاده در ﺷﺮوع ﻗﺮن ﺳﻪ ﻫﺰار و دﻫﻪ ۲۰۰۰
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ روزﺑﻪروز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد.
ﻣﺆﺳﺴﻪ  IEEEدر ﺳﺎل  ۱۹۹۹اﺳﺘﺎﻧﺪارد  802.3ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺗﺮﻧﺖ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  10GbEﺑﺎ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد  802.3aeﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺗﺮﻧﺖ ﻓﻮقﺳﺮﯾﻊ و ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﻬﺶ ﺷﺒﮑﻪای دﻫﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺳﺎل  ۲۰۰۲ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ از ﻫﻤﺎن اﺗﺮﻧﺖ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ دﻫﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ اﺣﺴﺎس
ﺷﺪ .ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﺎ ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌﯽ از اﻃﻼﻋﺎت روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎ و روﺗﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ از
اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ  IEEEدوﺑﺎره دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ و اﯾﻦﺑﺎر ﻫﺪفﮔﺬاریاش ﺗﺼﻮﯾﺐ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ و ﺣﺘﯽ ده ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  10Gﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ۲۰۱۰اﺳﺘﺎﻧﺪارد  802.3baﺑﺮای اﺗﺮﻧﺖ  40GbEو اﺗﺮﻧﺖ  100GbEﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ،
ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﺶ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه اﺑﻼغ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦﺑﺎر ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ و ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی از آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۲۰۱۱اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ،802.3bgﺳﺎل  ۲۰۱۴اﺳﺘﺎﻧﺪارد  802.3bjو ﺳﺎل
 ،۲۰۱۵اﺳﺘﺎﻧﺪارد  802.3bmﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

اﮔﺮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺳﺎدهای اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻫﯿﺎﻫﻮی اﺗﺮﻧﺖ  ۴۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ و  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۱ﺗﺎ  ۲۰۱۳اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ و راﺣﺘﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﺑﺰرگ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺪ و ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎزار از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺗﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ
 ۴۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺗﺎزه در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۵اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﮔﺮاﻧﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎد
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﺗﺮﻧﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ ،ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ ،درﮔﺎهﻫﺎ ،ﺳﺮورﻫﺎ و ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻬﺎﺟﺮت از
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺗﺮﻧﺖ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﻪ ده ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ اﯾﻦﻗﺪر ﮔﺴﺘﺮده و ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﮐﻮچ از  ۱۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﻪ  ۴۰و ۱۰۰
ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﭘﯿﺶ روی ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار داد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ و ﻓﯿﺴﺒﻮک را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﯿﺎنﺑﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺗﺮﻧﺖ ،ﺑﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  25Gو  50Gرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺪ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ و ورود ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺑﺎزار ،ورود
اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  25G/50Gو از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ دﯾﺘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وﯾﺪﯾﻮ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۴۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ و
 ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ آﻏﺎز ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻘﺮار و اﺟﺮای اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ
ﻧﯿﺰ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وارد اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪای و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
 ۴۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ و  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

کوچ از  ۱۰گیگابیت به  ۴۰و  ۱۰۰گیگابیت چالشهای متعددی پیش روی صنعت شبکه
قرار داد.

ﺑﺎ اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ اﺗﺮﻧﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪﯾﻢ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋهای ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪارک
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و در آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ درﺑﺎره ﭼﺮاﯾﯽ و دﻻﯾﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۴۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ و  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اراﺋﻪ ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎﻣﻞ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  10Gﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  40Gو  100Gﺑﻮدﯾﻢ
ﺗﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﺮده ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل از
اﺗﺮﻧﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﭘﯿﺶ رو ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﻓﺘﯿﻢ» :آﯾﺎ در ﻣﺮﮐﺰ داده ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  ۴۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ؟« و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ آﻣﺎر و ارﻗﺎم و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﮑﻮ ،دﻻﯾﻞ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۴۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ و  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.

ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ »راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻮچ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۴۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ و  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ« اﺧﺘﺼﺎص
دارد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺗﺮﻧﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ ،ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ ،درﮔﺎهﻫﺎ،
ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﻧﯿﻢﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار اﯾﺮان داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ و درﺑﺎره ﺳﺮورﻫﺎ و ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت
اﻧﻮاع ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ و ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺗﺮﻧﺖ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺧﻮاﻧﻨﺪه را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺪام
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺪام ﺗﺠﻬﯿﺰات و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ.

آیا در مرکز داده خود به سرعت  ۴۰گیگابیت بر ثانیه و بیشتر نیاز دارید؟

در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  25G/50Gو ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺷﺎن ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۴۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ و  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ .در واﻗﻊ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎزار ﺷﺒﮑﻪ ،ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻣﯿﺎن اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  ۵۰ ،۴۰ ،۲۵ ،۱۰و
 ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .دﻻﯾﻞ راﻧﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮاﮐﺰ
داده  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ و آﯾﻨﺪه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺗﺮﻧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ،ﻻزم اﺳﺖ از ﮔﺮوه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن »ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ« ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ؛
ﺑﻪﺧﺼﻮص آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ آذر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ وﻗﺖ ،دﻗﺖ و وﺳﻮاس ﺧﺎص ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﭘﺮوﻧﺪه را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدآوری ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورﻧﺪ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه رﺿﺎﯾﺖ ﻓﻌﺎﻻن
ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺒﮑﻪ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎریﮔﺮ ﻣﺎ در ﺗﺪاوم آن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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