ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ  ۲۰۱۶ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در
اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
ﺷﺮﮐﺖ  Akamaiﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﻓﺘﺮ اﺻﻠﯽ اش ﻫﻢ
درﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ﻗﺮار دارد ،اﻣﺮوز ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ« در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل
 2016را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﮔﺰارش در واﻗﻊ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺴﺖ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزی ﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ رﯾﻮدوژاﻧﯿﺮو )ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻣﺴﺎل در ﺑﺮزﯾﻞ

ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد( ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻣﺬﮐﻮر ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم  2015ﺣﺪودا  12درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ رﻗﻢ  6.3ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان  23درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ رﻗﻢ 29.0
ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺻﺪرﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻢ  8.6درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  2015ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی دوم و ﺳﻮم اﯾﻦ ﺟﺪول را ﻫﻢ دو ﮐﺸﻮر ﺣﻮزه اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻧﺮوژ و ﺳﻮﺋﺪ .ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﻇﺎﻫﺮا ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺒﻠﯽ اش را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ
اوج ﺳﺮﻋﺖ اﺗﺼﺎل را در اﺧﺘﯿﺎر دارد )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  146.9ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ( ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﯿﺰ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺼﻠﯽ  8.3درﺻﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﺸﻮر/ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮔﺰارش  64ﺻﻔﺤﻪ ای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه داده ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط
ﺷﺒﮑﻪ و آﻣﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ارﺗﺒﺎط ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ در داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﺴﺨﻪ  6ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ) (IPv6ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ  4آن ) (IPv4ﻫﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ ده ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارد ،و در ﻋﻮض رﺗﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺟﺪول را از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ  IPv6ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده

و ﻧﺎﻣﺶ را ﻗﺒﻞ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ژاﭘﻦ ﻗﺮار داده.
ﺷﻤﺎر آدرس ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد  IPv4ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻇﺎﻫﺮا ﺗﻨﻬﺎ  808ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﺰل ﻓﺼﻠﯽ  0.2درﺻﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و  1.8ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان
ﺑﺮآورد ﺷﺪه در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم  2015اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻼﻣﻨﺎزع از ﻧﻈﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ IPv6
اﺳﺖ و  36درﺻﺪ از ﮐﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی  Akamaiاز ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ  3.1درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺰل داﺷﺘﻪ.
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ  4ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 73
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ  5.4درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  2015اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ،ﻣﺠﺪدا ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻧﺮخ ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 97درﺻﺪ ﺑﺮای آن ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮔﺮدد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺠﺪدا در رده ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﻬﻦ

ﺑﺎﻧﺪ  15 ،10و  25ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ.

در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی  Akamaiو ارﯾﮑﺴﻮن ﺷﺮﯾﮏ آن،

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ در ﺑﺎزه  27.9ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﺎ  2.2ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اوج ﺳﺮﻋﺖ اﺗﺼﺎل ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ از  171.6ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ در

آﻟﻤﺎن ﺗﺎ  11.7ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﮐﺸﻮر ﻏﻨﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده.

 Akamaiﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ دو ﻣﺮورﮔﺮ اﻧﺪروﯾﺪی ﻣﻬﻢ ﯾﻌﻨﯽ وب ﮐﯿﺖ اﻧﺪروﯾﺪ و ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ
ﮐﺮوم ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  58درﺻﺪ از ﮐﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺮاﻓﯿﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ روی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
ﺳﯿﺎر را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﻓﺎری روی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﭘﻞ ﺗﻨﻬﺎ  33درﺻﺪ از

ﮐﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

