ﺳﺮدرﮔﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎب از ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  ۵۰ ،۴۰ ،۲۵ ،۱۰و  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ

اﺗﺮﻧﺖ در ﺧﻂ ﺳﺮﻋﺖ :ﮐﺪام اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ؟

ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  40GbEو  100GbEدر ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺗﺮﻧﺖ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻮچ و اﺳﺘﻘﺮار روی
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ اﺳﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی
ﺷﺒﮑﻪ ،ﻧﺒﻮد ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺒﺪل و دردﺳﺮﻫﺎی ارﺗﻘﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺷﮑﺎف ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯿﺎن ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۴و
 ۲۰۱۵اﺳﺘﺎﻧﺪارد  25GbEﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﮔﻮﮔﻞ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و
ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎی آن وارد ﺑﺎزار ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۴۰و  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ« اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ
ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ دارد .در اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  25/50GbEﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ و دﻻﯾﻞ ﮐﻮچ ﺑﻪ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ در ﻣﯽ  ،۲۰۱۰اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IEEE 802.3baﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﺑﻠﯽ اﺗﺮﻧﺖ دو ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد دﯾﺪﻧﺪ و درﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی دو ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ  ۴۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ و  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ
ﺑﺎز ﺷﺪ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻧﯿﺎزﻫﺎی روزاﻓﺰون ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺒﮑﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎی
رده ﺑﺎﻻی  top-of-rackﺗﺎ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺒﮑﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺟﻬﺶ ﺑﺰرﮔﯽ
اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﺣﺎﻟﯽ رﻗﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۱۰ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۱۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﮐﻮچ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از  ۱۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﻫﺮ روز
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﺪ .ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪﺷﺪت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﮑﻪای ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی
ﻣﺠﺰای از ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮاﮐﺰ داده دﯾﮕﺮ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻋﻈﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺠﻬﯿﺰات  ۴۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد و اﯾﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪﮐﻨﺪی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۴۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎد و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  50/25ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺻﺪر آنﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ،ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ ،ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖاﻓﺰاری دﯾﮕﺮ
راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻮچ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۴۰و  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ )ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ(

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  25/50GbEآﻣﺎدهاﻧﺪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻮچ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  50/25ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ و در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اواﯾﻞ
ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻘﺮار اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﭼﯿﭗﺳﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد از

ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۵آﻣﺎده و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﺮودﮐﺎم« ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻮﯾﯿﭻ  StrataXGS Tomahawk Ethernetو ﺷﺮﮐﺖ
» «Mellanoxﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﺧﻮد روی اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ۲۵/۵۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ درﻫﺎی ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ از
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﯾﻨﺘﻞ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ً روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت را
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ روی ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﻨﺎوری و اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎد
اﺿﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ،اﯾﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و
ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪی اﺳﺖ .اﺳﺘﺎﻧﺪارد  25GbEﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺪه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن اﻓﺰودن ﯾﮏ ﺧﻂ ﻟﯿﻨﮏ ۱۰
ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ دﯾﮕﺮ روی ﻫﻤﺎن ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻗﺒﻠﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۴۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ
را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺧﻂ  ۱۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﻓﺰوده ﺷﻮد .ﻣﻮرد آﺧﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖاﻓﺰار
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ دارد.

دلایل زیادی برای طولانی شدن استقرار شبکههای  ۴۰گیگابیت وجود دارد که
هزینههای زیاد و البته توسعه استاندارد جدید شبکههای  ۲۵/۵۰گیگابیت در صدر
آنها قرار دارند

ﺣﺮﮐﺖ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۱۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۲۵ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪای  ۱.۵ﺑﺮاﺑﺮی روﺑﻪرو اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ
ﺷﺒﮑﻪ را  ۲.۵ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎزار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
روی ﺧﻮش ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۴۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادهاﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ورود ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ۲۵ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ (1
ﺗﮑﻨﯿﮏ  Lane Aggregationﺑﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ۲۵ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎدهای ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ  ۵۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ دو ﺧﻂ  ۲۵ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ و ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ،ﭼﻬﺎر ﺧﻂ  ۲۵ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺒﮑﻪ  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﻫﻤﺎن
ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ را دارد ﮐﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد  100GbE IEEEروی آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ روش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺗﺮﻧﺖ
ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺳﺘﻘﺮار و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺘﻬﺎﺑﻪاﻧﺘﻬﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،در ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﺧﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺰ داده و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻼود اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺮونﺑﻪﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ.

شکل  :۱نحوه
پیادهسازی شبکههای
 ۴۰و  ۱۰۰گیگابیت
با کانکشنهای  ۱۰و
 ۲۵گیگابیتی

از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎر در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی را دارﻧﺪ .ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف »ﺳﯿﺴﮑﻮ« و »دل« در ﺑﺎزار

ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﺒﮑﻪ  ۵۰ ،۴۰ ،۲۵ ،۱۰و  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﻦ ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎ را ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺟﻮﻧﯿﭙﺮ« و »آرﯾﺴﺘﺎ« ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ را ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ(۲

شکل  :۲نمونهای از
سوییچهای آماده در
بازار برای انواع
شبکههای ،۲۵ ،۱۰
 ۵۰ ،۴۰و ۱۰۰
گیگابیتی

ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم  Gigabit Ethernet Consortium 25از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  25GbEﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی
ﺷﺒﮑﻪ اﻧﻮاع ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎ و ﺳﯿﻠﯿﮑﻮنﻫﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻪ و وارد ﺑﺎزار ﮐﺮدهاﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﺮای ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﭘﺬﯾﺮش و اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۲۵و  ۵۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ در
ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻤﯿﻊ ﭼﻬﺎر ﺧﻂ ﺷﺒﮑﻪ  ۲۵ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺳﻼت  PCI Express 4.0در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ GT/s 16
ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺑﺘﻮان روی ﺳﺮورﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ
ﻗﻄﻌﯿﺖ ﮔﻔﺖ ،اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎی ردهﺑﺎﻻی ﺷﺒﮑﻪ از ﮐﺎﻧﮑﺸﻦﻫﺎی  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﺮوژه OCP
در ﭘﺮوژه  Open Compute Projectsﺷﺮﮐﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻧﯿﺰ از ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎی  40GbE Wedgeاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ  Trident IIﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮودﮐﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﺗﺠﻤﯿﻊﺷﺪه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ذﮐﺮﺷﺪه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﺗﺠﻤﯿﻊ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﻧﮑﺸﻦ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش ﺑﺮﺳﺪ) .ﺷﮑﻞ  (3ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
اﯾﻦ ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶﻓﺮض از  ۱۶درﮔﺎه  40GbEﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﭘﺮوژه  OCPﺣﺪود ﺷﺶ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﺑﺎ
ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی  ۱۲۸درﮔﺎه  40GbEﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی  10Gﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺑﻂﻫﺎی  25GbEرا ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺳﺎده ﺑﻪ راﺑﻂ  100GbEﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ ﭼﻬﺎر( ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﺪف اﺻﻠﯽ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را از اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎی
 Wedgeدر ﭘﺮوژه  OCPذﮐﺮ ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ ﻫﺰاران ﺳﻮﯾﯿﭻ  Wedgeدر ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮده و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎی  Wedgeﻣﺪلﻫﺎی  100GbEاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً از ﻣﺰاﯾﺎ و ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ.

شکل  :۳نمونهای از
کارتهای توسعه
فیسبوک برای
سوییچهای 40GbE
 .Wedgeمیتوان روی
هر سوییچ چندین
کارت توسعه نصب و
ظرفیت شبکه را
توسعه داد.

ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺎﻧﮑﺸﻦﻫﺎی ﻧﻮری  400GBﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﺪ و ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IEEE 802.3bs 400GbE Ethernetﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد .ﻫﻨﻮز در
ﻫﯿﭻﺟﺎی دﻧﯿﺎ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  400GbEاﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه و ﻫﯿﭻ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﯾﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات دﯾﮕﺮی ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺪ اﺗﺮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

شکل  :۴نمونهای از
سوییچهای اختصاصی
فیسبوک با
درگاههای ۱۰۰
گیگابیتی که به
طور گسترده در
پروژه  OCPو مراکز
داده فیسبوک
استفاده میشوند.

ﮐﺪامﯾﮏ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﺳﺆال اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﮐﺪام اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺳﺮﻋﺖ را اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮوﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺗﺠﻤﯿﻊ ﮐﺎﻧﮑﺸﻦﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﮑﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﯿﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺴﺎزﯾﺪ؟
در وﻫﻠﻪ اول ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻓﻨﺎوری و ﻧﺴﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮوﯾﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ،ﭼﺮﺧﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد اﯾﻨﺘﺮﮐﺎﻧﮑﺸﻦﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ داﺧﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﻨﺪﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺳﺮﯾﻊ و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰودن ﭼﻨﺪ ﻟﯿﻨﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ در ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺳﺮاغ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  25/50GbEو ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزیﺷﺪه اﯾﻦ رده ﺑﺮوﯾﺪ.

هنوز در هیچجای دنیا از استاندارد  400GbEاستفاده نشده و هیچ سوییچ یا
تجهیزات دیگری برایش ساخته نشده است ،اما فیسبوک میخواهد این کار را عملی
کند و پیشگام توسعه و استقرار استاندارد جدید اترنت باشد

ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ :ﺑﻪ ﻣﺮور و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎی  40GbEو 100GbE
ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵۰درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎل از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  ۱۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ
 25/50GbEاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﻬﯿﻪ و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی اﺗﺮﻧﺖ رﻓﺖ .در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻨﺪ و در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﮐﺎﻧﮑﺸﻦﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺮاﮐﺰ داده و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯽدرﻧﮓ ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪﺷﺪت ﺑﺎ اﻓﺖ روﺑﻪرو ﮐﻨﺪ و دانﺗﺎﯾﻢ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۵۰ ،۴۰ ،۲۵ ،۱۰و  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﻫﺪف و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آﯾﻨﺪه و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﭼﺮﺧﻪ ﻧﻮﺳﺎزی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۴۰و ۱۰۰
ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IEEE 802.3baﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎ و روﺗﺮﻫﺎ ،ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ ،ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ و راﺑﻂﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺟﻬﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
اﺟﺎزه اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯿﺰﺑﺎن اﻃﻼﻋﺎت دهﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  ۲۵ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﺗﺠﻤﯿﻊ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻧﮑﺸﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮﺳﯿﺪ .در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  OCPﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ
ﻓﯿﺴﺒﻮک از ﮐﺎﻧﮑﺸﻦﻫﺎی  ۲۵ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺗﺮﻧﺖ ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ  ۴۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﻫﺮ دو ﻃﺮح ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ را ﻣﺪﻧﻈﺮ دارد ،ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ  ۴۰ﯾﺎ
 ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ از ﺻﻔﺮ در ﮐﻨﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﮏ رؤﯾﺎی ﺗﺤﻘﻖﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
دادﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
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