ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم
2018؛ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ  4.2ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ
رﺳﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۷ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ً
اﺧﯿﺮا ﮔﺰارﺷﯽ از وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
دو ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﺎری  Hootsuiteو We Are Social
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ  2018ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه ﮐﻪ ﻃﯽ اﮐﺘﺒﺮ  ،2018ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  4.2ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ در

ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ  7درﺻﺪ از ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎر در اﮐﺘﺒﺮ  2017ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه ﮐﻪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﻮﻻی ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﻣﺴﺎل 68 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ  1.5درﺻﺪی را ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
اﮐﺜﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﺧﻮد آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ.

از ﻧﻈﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ از رﯾﺰش ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﯿﺎن

ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻮان ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد .اﻣﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
رﺷﺪی ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ دارد .ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2018ﺣﺪود  3.4ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن

ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ  10درﺻﺪ از ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2017
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺑﯿﻦ ﺳﺎل  2017ﺗﺎ اﮐﺘﺒﺮ  ،2018ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  320ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺪﯾﺪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ً
ﺣﺪودا
ﮐﺮده اﻧﺪ و اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﺪ 5.1 ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ
آﻧﻬﺎ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف دﯾﺘﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 3.8 ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ دﯾﺘﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺮاد ﺿﻤﻨﺎً در ﺳﻪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ 20 ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ  150ﻫﺰار دﻻری در ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎه ﺟﻮﻻی ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻨﻮز ﺳﻬﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺼﻒ دارد اﻣﺎ ﺳﻬﻢ دﺳﮑﺘﺎپ ﻫﺎ و
ﻟﭙﺘﺎپ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ  2درﺻﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده؛ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ از ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺖ.
ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﺎ  5ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺗﺒﻠﺖ،
از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺼﻮﺻﺎً در زﻣﯿﻨﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ ،ﺑﺮرﺳﯽ آب و ﻫﻮا و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﻣﺼﺪاق دارد .اﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮر
ﮐﺎری ،ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز ﺑﻪ دﺳﮑﺘﺎپ ﯾﺎ ﻟﭙﺘﺎپ ﺧﻮد ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط
ﺟﻬﺎن ﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدم از دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ؛
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
دارﻧﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

