دﻫﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﮐﺪام ﻧﺴﻞ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻌﻠﻖ دارد؟

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﺮاﺑﯿﺘﯽ؛ آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ!

ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی  40و  100ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻠﻮغ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪزودی ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎ در
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎ ،ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪه
اﺳﺖ و در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ اﻋﻼم اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آنﻫﺎ از ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻇﻬﻮر آن ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۴۰و  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ« اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ
ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  100ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهاﯾﻢ ،در آﯾﻨﺪهای ﻧﻪﭼﻨﺪاندور اﻣﮑﺎن
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﺗﮏﻻﯾﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  100ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ وﺟﻮد دارد .اﺳﺘﺎﻧﺪارد  25ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و
 50ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺗﮏﻻﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪزودی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2012ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺷﺮوع
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  400ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ .ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﮔﻮﮔﻞ اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﺑﻪ »ﺷﺒﮑﻪ
ﺗﺮاﺑﯿﺘﯽ« را اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ .دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  400ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻌﻠﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺮاﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﺎﻟﻪای از اﺑﻬﺎم اﺳﺖ .در
اﺑﺘﺪا ،ﻫﺪف ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  400ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل  ،2016ﺳﺮﻋﺖ  200ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Agilent، Google، Intelو  Verizonدرﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺮده و
ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2017اوﻟﯿﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  400ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ  IEEEاﻋﻼم ﺷﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

دو ﻧﯿﺮوی ﭘﯿﺸﺮان ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺗﺮﻧﺖ 100G
آﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻨﺎوری  100Gدر ﺻﻨﻌﺖ روﻧﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟
 IEEEاز ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻣﺴﯿﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎ و ﺳﺮﻋﺖﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ:

 اﺗﺮﻧﺖ  400ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ: :400GBase-SR16ﻣﺴﺎﻓﺖ  100ﻣﺘﺮ ﺑﺮ روی  16ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری  ،Multi-modeﻫﺮﮐﺪام ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  25ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ

ﺛﺎﻧﯿﻪ.
 :400GBase-DR4ﻣﺴﺎﻓﺖ  500ﻣﺘﺮ ﺑﺮ روی ﭼﻬﺎر ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری  ،Single-modeﻫﺮﮐﺪام ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  100ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ
ﺛﺎﻧﯿﻪ.
 :400GBase-FR8ﻣﺴﺎﻓﺖ دو ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ روی ﻫﺸﺖ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری  Single-modeﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺳﺮﻋﺖ 50
ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﯿﻨﮓ  CWDMﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
 :400GBase-LR8ﻣﺴﺎﻓﺖ  10ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ روی ﻫﺸﺖ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری  Single-modeﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام از ﺳﺮﻋﺖ  50ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ
ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﯿﻨﮓ  CWDMاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

شکل :1
نسلهای
مختلف
ماژولها
ی 400
گیگابیت
بر
ثانیه

  200ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ: :200GBase-DR4ﻣﺴﺎﻓﺖ 500ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻬﺎر ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری  Single-modeﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام از ﺳﺮﻋﺖ 50
ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
 :200GBase-FR4ﻣﺴﺎﻓﺖ دو ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻬﺎر ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری  Single-modeﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺳﺮﻋﺖ 50
ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ و ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﯿﻨﮓ  CWDMاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 :200GBase-LR4ﻣﺴﺎﻓﺖ  10ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻬﺎر ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری  Single-modeﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام از ﺳﺮﻋﺖ 50
ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﻣﺎﻟﺘﯽﭘﻠﮑﺴﯿﻨﮓ  CWDMﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎ درﺑﺎره ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮاﺑﯿﺘﯽ ،ﺧﺒﺮ از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آن در ﺳﺎل  2022ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ
 400ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﻪ ﻧﺴﻞ از ﻣﺎژولﻫﺎی  CFPﺑﺮای
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎژولﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم  CDFPﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻦ CD
ﻣﻌﺮف ﻋﺪد  400اﺳﺖ .ﻧﺴﻞ اول اﯾﻦ ﻣﺎژولﻫﺎ  CDFPو  CFP4ﻫﺴﺘﻨﺪ CDFP .ﯾﮏ ﻣﺎژول ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  16ﻓﯿﺒﺮ
ﻧﻮری  25ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﻣﺎژولﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ،ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﺎژول  CFP4اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺪل ﻧﯿﺰ در ﮐﻞ از  16ﻋﺪد ﺳﺮﻋﺖ  25ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺴﻞ دوم آن ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
از ﻧﻮع  CFP2اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺸﺖ ﻻﯾﻦ  50ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﻞ آن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺎل
 2022در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﺮاﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻧﻮع  CFP4ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻦ 100
ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﺴﻞ از اﯾﻦ ﻣﺎژولﻫﺎ در ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪهاﻧﺪ .از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺎژولﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎژول
 CDFPﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ را دارد و ﻣﺎژولﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎژولﻫﺎی  CDFPﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺗﺮاﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را در دو ﮐﻼس ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎژول CDFPای ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ،دارای دو اﻧﺪازه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﺎژول ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﻧﻮع اﺳﺘﺎﯾﻞ A
اﺳﺖ و ﭘﻨﺞ وات اﻧﺮژی ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻮع ﺑﺰرگﺗﺮ آن از ﻧﻮع اﺳﺘﺎﯾﻞ  Bاﺳﺖ و  10وات اﻧﺮژی ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
اﯾﻦ آﺧﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﺎژول  CDFPﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪزودی ﻣﺎژولﻫﺎی  CDFP2و  CDFP4ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

در حالی که گمانهزنیها درباره سرعت ترابیتی ،خبر از دستیابی به تکنولوژی آن
در سال  2022میدهند ،سرعت  400گیگابیتی بهسرعت در حال توسعه است .جالب است
بدانید که تاکنون سه نسل از ماژولهای  CFPبرای پشتیبانی از این سرعت پیشبینی

شده است

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎژولﻫﺎ ،ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  400ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻮﻋﯽ از
ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ً در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد  MPOاﺳﺖ .در ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﯾﻦ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر،
ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ردﯾﻒ 12ﺗﺎﯾﯽ ﯾﺎ دو ردﯾﻒ 12ﺗﺎﯾﯽ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ،از دو ردﯾﻒ 16ﺗﺎﯾﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اوﻟﯿﻪ آن در ﺷﮑﻞ  2ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ از  400GBase-SR16ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺨﺼﻮص
ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی  Multi-modeﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

شکل :2
نمونه
پیشنهاد
ی
کانکتور
های
 MPOبا
پشتیبان
ی از
سرعت  400گیگابیت

ﺳﺨﻦ آﺧﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ از  400ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ 1.6 ،ﺗﺮاﺑﯿﺖ
ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻦ  400ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﮐﻤﯽ زود ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺗﺮﻧﺖ ﻃﯽ ﺷﻮد و در ﺧﺼﻮص ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻮل
 400ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮد .ﻗﻄﻌﺎ ً ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮاﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  10ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ در دﺳﺖ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
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