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ويديو، همه چيز را 
نابود مى كند!

سيسكو رشد عظيم استفاده از اينترنت جهانى را پيش بينى مى كند

بر اســاس مشاهدات به دســت آمده از تأمين كنندگان اينترنتى سراسر جهان، سيسكو پيش بينى كرده  است كه تا سال 2017، ترافيك مصرفى ساالنه اينترنت 
جهانى در مقايســه با ســال 2012 كه فقط 528 اگزابايت (معادل1018 بايت) بود، به 1/4 زتابايت (معادل1021 بايت) خواهد رسيد. به اين ترتيب، 80 تا 90 
ــتگاه هاى سيار و تلفن  درصد از كل ترافيك مصرفى اينترنت، در قالب ويديو خواهد بود، اما منابع ديگر، نظير ارتباطات ماشين-به-ماشــين و توســعه دس

همراه، به اين ميزان افزايش مصرف اينترنت، كمك خواهند كرد. 

و  تلفن همراه  گوشى هاى  فروشندگان 
تلفن هاى هوشــمند، به رشد مصرف 
اينترنت در نواحى خاورميانه و آفريقا 
كمــك خواهنــد كرد. در كشــورهاى 
توسعه يافته كه بازار تلفن هاى هوشمند 
در آن ها اشباع شــده  است، ارتباطات 
ماشين-به-ماشين يكى از عوامل مؤثر 
در افزايش مصرف اينترنت به شــمار 

مى رود.

ســهم كمترى از ترافيك، از طريق 
مســافت  خطوط  عمومى  اينترنت 
دور نظير شبكه هاى تحويل محتوا، 
منتقل خواهد شــد. نمونه اى از اين 
شبكه ها، Akamai است كه محتواى 
رســانه هاى عمومى را به صورت 
مســتقيم به شــبكه هاى شــهرى 

ارسال مى كند.

داده هاى ويديو، بيشــترين ميزان ترافيك 
مصرفــى اينترنــت را در ســال 2017 به 
خــود اختصــاص خواهــد داد. در واقع، 
اين شــكل ها، ميزان واقعى تأثير داده هاى 
تصويرى بر ترافيــك مصرفى اينترنت را 
به خوبى نمايــش نمى دهنــد، در حالى كه 
بخــش بزرگــى از ترافيــك مربــوط به 
اشتراك گذارى فايل شامل اشتراك فيلم و 

نمايش هاى تلويزيونى است.
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