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 OpenSignalﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮد ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ  ،اﭘﻞ و ﻫﻮاوی ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
 4Gرا در  ۴۰ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ  ۷۰.۴ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و ﻋﺮاق ﺑﺎ  ۶.۶ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ
در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮐﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ درﯾﺎﻓﺖ داده را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ .ﭘﺲ از ﮐﺮه ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻧﺎدا و ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺑﺎ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۶۷.۱و  ۶۵.۴ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ در رده ﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ

ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻗﺒﻼ ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮد در اﯾﺮان را  ۱۳.۴ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻋﻼم
ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﻫﺰاران ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در آن ﺷﺮﮐﺖ داده ﺷﺪه ،ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺎی  4Gﭼﻬﺎرده ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ از ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﺮوژ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ درﯾﺎﻓﺖ داده ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۸.۲ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ و ۱۴

ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ از آﯾﻔﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ژاﭘﻦ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﭼﯿﻨﯽ  ۲۵ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﮐﻪ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در اﻣﺎرات و ﺗﺎﯾﻮان آﯾﻔﻮن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ای داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۱۴.۷ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ و ۸

ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ را داﻧﻠﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﺮخ داﻧﻠﻮد داده ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻮاوی در

ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ دو رﻗﯿﺐ دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد.

ﺳﺮﻋﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ در ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻮدم ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آﻧﻬﺎ

ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ را ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﭘﺮﭼﻤﺪار ،ﻣﯿﺎن رده و اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﭘﺮﭼﻤﺪار رﺗﺒﻪ اول را از آن ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﯾﮕﺎه اول در

ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎن رده ﻫﺎ و ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﭘﻞ و ﻫﻮاوی ﻣﯽ رﺳﺪ.
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