دﻻﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۴۰و  ۱۰۰ﮔﯿﮓ

آﯾﺎ در ﻣﺮﮐﺰ داده ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  ۴۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ؟

در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﯿﭻﮔﺎه از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽرود .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل
اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺮﻧﺖﻫﺎی  10ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻪ
ﻓﮑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺣﺎل ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی  40و  100ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ و ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ آﯾﺎ
زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۴۰و  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ« اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ
ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺑﺎب ﻣِﺖﮐﺎﻟﻔﯽ و دِﯾﻮ ﺑﺎﮔﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺷﺮﮐﺖ »زﯾﺮاﮐﺲ« اﺧﺘﺮاﻋﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣِﺖﮐﺎﻟﻔﯽ دﮐﺘﺮای اﻓﺘﺨﺎری از ﻫﺎروارد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ .اﯾﻦ اﺧﺘﺮاع ،اﺗﺮﻧﺖ ﺑﻮد .اﺗﺮﻧﺖ در آن زﻣﺎن ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ
 94.2ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ داﺷﺖ .در اﮐﺜﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ،ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ،ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎری رخ داده اﺳﺖ 15 .ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  Dial-upو ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ،
ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺿﺮوری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اوﺿﺎع ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ در
ﻣﻨﺰل دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ .ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ،
ﭘﺨﺶﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،ﻟﭗﺗﺎپ ،ﺗﺒﻠﺖ و در آﯾﻨﺪهای ﻧﻪﭼﻨﺪاندور ،ﻟﻮازم ﻣﻨﺰل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﺨﭽﺎل ،ﻻﻣﭗ ،ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و
اﻣﺜﺎل آنﻫﺎ ،در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﭘﺮرﻧﮓ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ،ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻨﺰل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه راﻫﻨﻤﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۴۰و  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ
ﺟﺎده ﭘﻬﻦﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاﻧﯿﺪ!
در ﻣﺮﮐﺰ داده ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ارﺗﺒﺎطﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دراپﺑﺎﮐﺲ ،ﺑﻪ
ﻏﯿﺮ از ﺷﻤﺎ ،ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺮﮐﺰ داده ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺠﯿﻢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ »ﺳﯿﺴﮑﻮ« ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهای ،آﻣﺎرﻫﺎ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎﯾﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ و ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺒﮑﻪ اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ) Cisco Visual Networking Index (VNIﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ آﻣﺎر ،ﺣﺠﻢ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ  IPدر ﻫﺮ ﻣﺎه ،از  5.72اﮔﺰاﺑﺎﯾﺖ در ﺳﺎل  2015ﺑﻪ  194اﮔﺰاﺑﺎﯾﺖ در ﺳﺎل  2020اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ.

شکل  :1رشد حجم
ترافیک  IPدر
جهان

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ در ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﻧﻮع آن در ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ رﺷﺪ
ﺳﺮﯾﻊ ﺣﺠﻢ ﺗﺒﺎدل داده ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﯾﺎ ﭘﻮرت اﺳﺖ .اﺟﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺳﺮور ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﻬﺮهوری از ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺠﻢ ﺗﺒﺎدل داده در ﺧﻮد ﻣﺮﮐﺰ داده را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ .ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪای
از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ داﺧﻠﯽ ﻣﺮﮐﺰ داده ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﺮاﮐﺰ داده اﻣﺮوزی اﻏﻠﺐ از ﺳﺎﺧﺘﺎر  Tree-tierﺑﺎ ﺳﻄﻮح Core
 ،Aggregationو  Accessاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻘﺪر از ﻻﯾﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ  Accessﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻻﯾﻪ  Coreﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﺠﻢ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  vMotionﺷﺮﮐﺖ » «VMwareﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎﺗﺶ از ﯾﮏ ﺳﺮور ﺑﻪ ﺳﺮور
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد Storage Virtualization ،ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻣﺮﮐﺰ داده ﻣﺤﺒﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ،ﺣﺠﻢ
ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت را اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ .ﺣﻀﻮر راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ﻧﯿﺰ در رﺷﺪ ﺣﺠﻢ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ
ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی از ﺳﯿﺴﮑﻮ ﺑﺎ ﻧﺎم  Cisco Global Cloud Index Report، 73درﺻﺪ از ﺗﺮاﻓﯿﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ دادهﻫﺎی
اﺑﺮی در داﺧﻞ ﺧﻮد ﻣﺮﮐﺰ داده اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ ﺗﺒﺎدل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و

ﺳﺮورﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ،دﯾﺘﺎﺑﯿﺲﻫﺎ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آنﻫﺎ ،ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی از
ﺳﺮورﻫﺎ و  Replicationاﯾﺠﺎد و ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.

شکل  :2پیشبینی
استفاده از
پورتهای  40و
 100گیگابیت
بر ثانیه در
سرورها

ﻇﻬﻮر ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع در راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ،ﻫﻤﭽﻮن »ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ« ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﯽ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺗﺮ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﯿﻂ اﺑﺮی از ﻧﺮماﻓﺰار ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ» .ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ« و »زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ داده ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺮونﺑﻪﺻﺮﻓﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ« ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﺗﺎ اﯾﻦ
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻠﺖ آن ﻧﯿﺰ راﺣﺖ ﺷﺪن از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﺼﺐ ﻧﺮماﻓﺰار و ﻣﻬﻢﺗﺮ از
ﻫﻤﻪ ،در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آن اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ،از ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺗﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﮐﺎرﺑﺮان و اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﺎر ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻗﻄﻌﺎ ً ﻇﻬﻮر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در رﺷﺪ ﺣﺠﻢ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ،ﻫﻤﭽﻮن » «Fog Computingﯾﺎ ﻫﻤﺎن راﯾﺎﻧﺶ ﻣﻪ ،ﻇﻬﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت
در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارﻧﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺑﻪﺧﺼﻮص داﺧﻞ ﻣﺮﮐﺰ داده ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮد.

در سالهای اخیر ،شاهد رشد سریع در حجم ترافیک و نوع آن در مرکز داده بودهایم.
مجازیسازی یکی از دلایل رشد سریع حجم تبادل داده بر روی یک لینک یا پورت است.
اجرای چندین ماشین مجازی بر روی یک سرور باعث شده است بهرهوری از یک لینک
افزایش یابد

در داﯾﺮه اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺮﮐﺰ داده ،ﺑﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﻪ از ﺳﻤﺖ ﺳﺮور ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻟﺒﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ارﺳﺎل ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ،
درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ،ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻤﺎل  -ﺟﻨﻮب اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺑﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﺮﮐﺰ داده در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ و
از ﯾﮏ ﺳﺮور ﺑﻪ ﺳﺮور دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ،ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺮق  -ﻏﺮب ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻧﺎمﮔﺬاری ،ﻧﺤﻮه ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮان و ﺳﺮورﻫﺎ در ﺳﻄﻮح
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻣﺮﮐﺰ داده ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮاﻓﯿﮏ

ﺷﺮق  -ﻏﺮب در ﻣﺮﮐﺰ داده ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ  40ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و  100ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮﺛﺎﻧﯿﻪ را
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ دو ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺮاﻓﯿﮏﻫﺎی ﺷﺮق  -ﻏﺮب و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه از اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﻨﮏﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی  40و  100ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ آﻣﺎر ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺣﺪود  15ﻣﯿﻠﯿﻮن از ﺳﺮورﻫﺎی ﺟﻬﺎن از ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی  10ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ و ﺣﺪودا ً ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺮور از ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی  40ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش از  Information Weekﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﻠﺴﻮن ،ﻫﺮ ﺳﺎل ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎﺑﺮان )در ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ(  50درﺻﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ  21ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
دوﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﺷﮑﻞ ﺳﻪ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﻠﺴﻮن ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ،در
ﺳﺎل  ،2018ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

شکل  :3پیشبینی
قانون نیلسون
از سرعت مورد
نیاز کاربران

رﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﺮان
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﯾﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
اراﺋﻪدﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ دﻧﯿﺎ ،ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و
آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﮐﺪام از آنﻫﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮصﺑﻪﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﭘﺎرات و ﻓﯿﻠﻤﯿﻮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ،
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ رﻏﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻧﺴﻞﻫﺎی
ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﻪروز ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺮﮐﺰ داده ،ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮی را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﮔﻮاه ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی رﺷﺪ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ در اﯾﺮان دارد .اﯾﻦ رﺷﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﻢ در ﻣﺮاﮐﺰ داده ،ﻫﻢ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮاﻧﺖ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

شکل  :4پیشبینی
وزارت
ارتباطات و
فناوری
اطلاعات از
میزان
سرمایهگذاری
در حوزه فناوری
اطلاعات

ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﭼﻬﺎر ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺳﺎل  ،1399ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت از  20ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  67ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﻬﻢ دﯾﺘﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺖ ،ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  1399ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﺧﯿﺮا ً
وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺷﺎﻫﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ  50درﺻﺪی ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻗﺒﻞ ﺑﻮدهاﯾﻢ .در ﺳﺎل  ،1394در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود 32.8
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در اﯾﺮان ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ  45.3درﺻﺪی اﺳﺖ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره
ﻗﺒﻞ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ در اﯾﺮان از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع
ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ،رﻏﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﭘﺲ ﻗﻄﻌﺎ ً در آﯾﻨﺪهای ﻧﻪﭼﻨﺪاندور در اﯾﺮان
ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﻇﻬﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎز ﻫﻢ ﺣﺠﻢ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت را
اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

آﯾﻨﺪه ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ
ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً روی ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺒﮑﻪ اﻋﻤﺎل
ﺷﻮد .آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻫﻢ در اﯾﺮان و ﻫﻢ در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ،
ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی  40و  100ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی
ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ ،ﺳﺮﻋﺖ 40
ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺮونﺑﻪﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ .ﻋﺪهای ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﺑﻞﮐﺸﯽﻫﺎ از ﻧﻮ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از  10ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  100ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ
ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات و رﻓﻊ ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ظهور سرویسهای متنوع در رایانش ابری ،همچون »نرمافزار به عنوان سرویس«،
باعث شده است کاربران به جای نصب یک نرمافزار به صورت محلی ،ترجیح دهند به
صورت متمرکزتر و از طریق محیط ابری از نرمافزار خود استفاده کنند

ﯾﮑﯽ از راهﺣﻞﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Link Aggregationاﺳﺖ .ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﻮرت ﮔﺬر داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﯾﮏ ﭘﻮرت ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً
ﻣﻌﺎدل ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻤﺎم ﭘﻮرتﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ روش ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﭘﻮرتﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز،
ﮐﺎﺑﻞﮐﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .روﺗﺮﻫﺎ و دﯾﻮارهﻫﺎی آﺗﺶ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻮرتﻫﺎی  10ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﭘﻮرتﻫﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از  Link Aggregationرا ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی
 40و  100ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻗﺪم ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪی،
ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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