
 کذام کؾْس پشعشػت تشیي ایٌتشًت سا داسد؟ 

 ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۱ اسدیجِؾت ۱۵جوؼَ 

 

- دسعت هثل داعتبى ُبی ػلوی . هیغش اعت - حتی کؾْسُبی دس حبل تْعؼَ- اهشّص دعتشعی ثَ ایٌتشًت دس اکثش ًمبط جِبى »

ثیبییذ اهیذّاس ثبؽین کَ دس جشیبى . تخیلی یک دَُ پیؼ، اهب ایي اهکبى ّ عشػت اتصبل ثَ ایٌتشًت دس ُوَ جب یکغبى ّجْد ًذاسد

ثَ گضاسػ خجشگضاسي داًؾجْیبى ایشاى  «.داًلْدُبی سّصاًَ ّ ثَ سّص سعبًی ًشم افضاسُبی هبى خبسج اص ایي حلمَ لشاس ًگیشین

،  پبیگبٍ ایٌتشًتي خجشآًالیي ثب اًتؾبس هطلت فْق دسثبسٍ ي ّضؼیت دعتشعي ثَ ایٌتشًت ّ عشػت آى دس كؾْسُبي هختلف، (ایغٌب)

 Mbps ثشای ُش کبسثش ّ پیک پٌِبی ثبًذ Mbps 17.5، کشٍ جٌْثی ثب هتْعط پٌِبی ثبًذ Akamai ثش اعبط گضاسػ»: آّسدٍ اعت

!  دلیمَ داًلْد کشد۳0تٌِب دس  (HD) ثب ایي عشػت هی تْاى یک فیلن هؼوْلی سا ثب ثبالتشیي کیفیت. دس ثبالتشیي سدٍ لشاس داسد 47.9

  ! ثبًی۳.۵َفکش هی کٌیذ داًلْد یک آٌُگ هؼوْلی چمذس طْل هی کؾذ؟ کوتش اص 

  آخرین رده این لیست از آن کدام کشور است؟

هیبًگیي عشػت کؾْسُبیی هبًٌذ کْثب، جضایش علیوبى، کْهْس، تیوْس ؽشلی، اسیتشٍ، چبد، ًیجش، هبلی، گیٌَ، عیشالئْى، ثشًّذی، 

فیلن داًلْد کشدى دس ایي هٌبطك ثیؾتش . اعت Kbps 300 صیش (صئیش عبثك)جوِْسی آفشیمبی هشکضی ّ جوِْسی دهْکشاتیک کٌگْ 

  . عبػت طْل هی کؾذ۳0اص 

 

  آمریکا در کجاي این لیست قرار گرفتو است؟

Akamai ثَ ایبالت هتحذٍ آهشیکب ثب هیبًگیي عشػت Mbps 5.8 داًلْد فیلوی ثب کیفیت. ستجَ عیضدُن سا دادٍ اعت HD  دس ایي

آهشیکبیی ُب ثب ایي پٌِبی ثبًذی کَ داسًذ، فمط هی تْاًٌذ . الجتَ ثَ طْس هتْعط ّ دس ؽشایط ثشاثش. کؾْس یک عبػت ّ ًین صهبى هی ثشد

  .یک فیلن سا دس صهبى ّالؼی اػ داًلْد کٌٌذ ّ ٌُگبم داًلْد ُن ًجبیذ کبس دیگشی اًجبم دٌُذ

 

  این اطالعات چگونو بو دست آمده اند؟

دس حبلت ًشهبل ثذعت آّسدى اطالػبتی ایي چٌیٌی . هْلؼیت جبلجی سا تجشثَ کشدٍ اعت Akamai ثشای ثذعت آّسدى ایي اطالػبت

اطالػبتی - ّ اسائَ دٌُذٍ خذهبت تلفي ُوشاٍ، داؽتي اسصیبثی ُبی هٌظن اص دادٍ ُبی هؾتشی ُب  ISP ًیبص ثَ ثشلشاسی استجبط ثب ُضاساى

ّ ُوچٌیي اًذاصٍ گیشی عشػت ػولکشد - کَ کوپبًی ُب هؼوْال اص تشط آؽکبس ؽذى آًِب ثشای سلجبیؾبى دّعت ًذاسًذ اسائَ دٌُذ 

ثَ ایي خبطش کَ یکی اص ثضسگتشیي ؽشکت ُبی تحْیل هحتْا دس جِبى اعت،  Akamai اهب .ایٌتشًتی کَ کبسثشاى تجشثَ کشدٍ اًذ، داسد

َ ای)ایي ؽشكت کبسػ سا ثب خذهبت هؼکْط . ثَ ساحتی تْاًغت ایي اطالػبت سا ثذعت آّسد ثب ایي ایذٍ کَ اگش . ؽشّع کشد (آیٌ

ؽشکتی ثخْاُذ اطالػبتؼ سا دس آهشیکب یب دس عشاعش جِبى سّی ایٌتشًت ثگزاسد، چشا ثَ جبی عپشدى اطالػبت ثَ یک عشّس عشیغ 

رخیشٍ ًکٌذ؟ ایي کوپبًی اطالػبت سا ثَ صْست کبهال ؽفبف دس عشاعش جِبى  Akamai ، آًِب سا دسHQ رخیشٍ اطالػبت دس کوپبًی

ثَ ایي هؼٌی کَ ًَ تٌِب تمبضبُبیی ًظیش دسیبفت ّیذئْ، ثَ سّص سعبًی ًشم افضاسُب ّ داًلْدُبی سایگبى دس هیبى . هٌؼکظ هی کشد

احتوبال .  عشّس تْصیغ هی ؽذ، ثلکَ اکثش کبسثشاى ثشای دسیبفت ایي اطالػبت ًوی خْاعتٌذ ثَ ثخؾی اص ایٌتشًت هتصل ؽًْذ۱000

ثْد ّ فؼبلیت ُبی  Akamai اپل اص اّلیي عشهبیَ گزاساى .اطالػبت سا اص عشّی کَ ثیؾتش ثَ آًِب ًضدیک ثْد، دسیبفت هی کشدًذ

 ۱۵تجبسی آًِب دس طْل دَُ گزؽتَ ثَ حذی سًّك گشفت کَ تشافیک ّة عبیت ؽبى ثب دّ تشیلیْى تؼبهالت ایٌتشًتی دس سّص دس حذّد 
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َ ای کَ اص ؽشکت اپل ثَ دعت آهذ، چؾن اًذاص خْثی اص ایٌکَ چطْس .  دسصذ اص کل تشافیک ّة سا ثَ خْد اختصبؿ داد۳0تب  ًتیج

  .داد Akamai تشافیک ایٌتشًت دس همبیظ جِبًی سؽذ هی کٌذ ثَ

ایي کوپبًی فمط جشیبى ّیذئْیی ّ ثَ سّص سعبًی ُبی ًشم . ایي ؽشكت ُوچٌیي طیف گغتشدٍ اص هحتْای ّة سا پْؽؼ هی دُذ

َ ای)افضاسُب سا هذیشیت ًوی کٌذ، ثلکَ هبًٌذ یک عشّیظ اًؼکبعی  ثشای عبیت ُبی هختلف ّ حتی عبیت ُبیی هبًٌذ فیظ ثْک،  (آیٌ

  .طیف گغتشدٍ ای اص تشافیک عبیت ُب سا تحت کٌتشل داسد Akamai ثٌبثشایي. ػول هي کٌذ Netflix تْیتش ّ

 

  پرسرعت ترین کشورىا

َ ای کَ پشعشػت تشیي پٌِبی ثبًذ سا ثَ خْد اختصبؿ دادٍ اًذ ػجبستٌذ اص Akamai  ،10 ثش اعبط دادٍ ُبی   :هٌطم

 ثلژیک  -10سّهبًی  -9جوِْسی چک  -8ایشلٌذ  -7عْئیظ  -6لتًْی  -5ُلٌذ  -4ٌُگ کٌگ  -3ژاپي  -2کشٍ جٌْثی  -1

َ ای ّجْد داسد اعت، دس  Mbps 17.9 هتْعط پٌِبی ثبًذ کشٍ جٌْثی .الجتَ ثیي کشٍ جٌْثی ثب عبیش ایي کؾْسُب تفبّت لبثل هالحظ

. ثیؾتش اص ژاپي اعت ( دسصذ۹۲)اعت ّ ایي یؼٌی هتْعط پٌِبی ثبًذ کشٍ دّ ثشاثش  Mbps 9.1 حبلیکَ ایي سلن ثشای ژاپي تٌِب

، ژاپي ّ ٌُگ کٌگ تمشیجب هیبًگیي عشػت ثشاثشی ۲0۱۱دس عَ هبٍ آخش عبل . ثٌبثشایي کشٍ جٌْثی عشدعتَ ُوَ کؾْس ُبعت

 ۲.۶ دسصذی سا ًؾبى هی دٌُذ، عشػت پٌِبی ثبًذ ٌُگ کٌگ ۱0داؽتٌذ؛ ُشچٌذ دس حبلیکَ کَ ًوْداسُب ثشای ژاپي سؽذ عبلیبًَ 

هب هؼوْال ایي طْس فکش هی کٌین کَ پٌِبی ثبًذ هٌجؼی اعت کَ ُویؾَ دس دعتشط هشدم اعت ّ سّص ثَ  .دسصذ کبُؼ سا ًؾبى هی دُذ

 کؾْس عبل ثَ عبل عشػت ایٌتشًت خْد سا ثِجْد ۱0ایي حمیمت داسد کَ ُوَ ایي . سّص ظشفیت ثیؾتشی سا ثَ آًِب اسائَ هی دُذ

 پٌِبی ثبًذ ایٌتشًت ؽبى استمب ۲0۱۱هی ثخؾٌذ، اهب کشٍ جٌْثی ّ ژاپي تٌِب کؾْسُبیی ثْدًذ کَ ثیي عَ هبٍ عْم تب عَ هبَُ اخش عبل 

 ۱۴تب  12عبیشیي کبُؼ ُن داؽتٌذ ثَ خصْؿ جوِْسی چک ّ ٌُگ کٌگ کَ ُش عَ هبٍ ثَ عَ هبٍ پٌِبی ثبًذؽبى . پیذا کشدٍ ثْد

ایي کبُؼ هی تْاًذ دالیل هختلفی داؽتَ ثبؽذ کَ ایي گضاسػ لصذ ًذاسد ّاسد جضئیبت آى ؽْد ّ ثَ خبطش  .دسصذ کبُؼ پیذا هی کشد

ثغیبسی اص کؾْسُب . ُب، اسائَ دٌُذگبى خذهبت ّ کبسثشاى ًِبیی گفت ّگْ ًکشدٍ اعتISP هغتمیوب ثب خْد Akamai داؽتَ ثبؽیذ کَ

َ ای طجیؼی ؽکغتَ ؽْد ثَ طْس . ثَ حذی کْچکٌذ کَ اهکبى داسد پٌِبی ثبًذؽبى ثَ ساحتی ثب عیگٌبل یک کوپبًی ثضسگ یب حتی حبدث

هثال عشػت ایٌتشًت کؾْس لیجی کَ لجل اص اًمالة . هؾبثَ، تغییشات ّ دگشگًْی ُبی عیبعی ُن هی تْاًذ سّی پٌِبی ثبًذ تبثیش ثگزاسد

دس همیبط گغتشدٍ تش، پٌِبی ثبًذ ایٌتشًت حتی ثَ ایي خبطش کَ هشدم  . دسصذ افضایؼ پیذا کشدٍ اعت۲۵0ثْد،  Kbps 256 آى تٌِب

اهب فبکتْس هِن دیگشی . اعتفبدٍ هی کٌٌذ ُن هوکي اعت کبُؼ پیذا کٌذ Wi Fi سّص ثَ سّص ثَ جبی تلفي ثبثت ثیؾتش اص هْثبیل ّ ؽجکَ

 ًفش داؽتَ ۹هثال اگش ؽوب  .کَ ثبیذ ثَ آى تْجَ کشد، ایي اعت كَ اعتفبدٍ اص هیبًگیي ثشای اسائَ آهبس، ُویؾَ ثبػث اًحشاف هی ؽْد

اعتفبدٍ هی کٌذ، هیبًگیي آى  Mbps 20 ثَ ایٌتشًت ّصل هی ؽًْذ ّ تٌِب یک ًفش ثبؽذ کَ اص عشػت Mbps1 ثبؽیذ کَ ثب عشػت

 ًفش ثبػث ًبدیذٍ گشفتي تجشثَ ّالؼی عشػت اکثشیت ۱0پظ صحجت اص هیبًگیي عشػت ایٌتشًت ایي  .Mbps 3 تمشیجب هی ؽْد

  .هی ؽْد

  .داسًذ، هشتت ؽذٍ اعت Mbps 5 ثٌبثشایي لیغت دیگشی ُن آّسدٍ این کَ ثَ تشتیت ایٌکَ چَ هیضاى اص کبسثشاى عشػت ثبالی

 داًوبسک  -10جوِْسی چک  -9سّهبًی  -8لتًْی  -7عْئیظ  -6ثلژیک  -5ٌُگ کٌگ  -4ژاپي  -3ُلٌذ  -2کشٍ جٌْثی  -1

آهشیکب دس . ثَ ایٌتشًت هتصل هی ؽًْذ، اّل اعت Mbps 5  دسصذؽبى ثب عشػت ثبال8۵کشٍ جٌْثی ثبص ُن ثب داؽتي کبسثشاًی کَ 

َ ای ثبالتش اص   دسصذ اص ۴۴ دعت یبفتَ اعت؛ دّاصدُن، اهب ایي ستجَ ٌُْص ثشای سعیذى ثَ جبیگبٍ دُن ثب ۱۳ایي همبیغَ ثَ ستج

  .ثَ ایٌتشًت ّصل هی ؽًْذ، کن اعت Mbps 5 کبسثشاًی کَ ثب عشػت ثیؾتش اص

 

  پرسرعت ترین شيرىا

Akamai دس عطح جِبًی  .تالػ کشد تب اطالػبتی ُن دسثبسٍ ؽِشُب ثذعت آّسد ّ ًتبیجی کَ حبصل ؽذ ثغیبس تؼجت ثش اًگیض ثْد

ژاپي دس ساط ُوَ ؽِشُبی جِبى لشاس داسد، اهب ثب داؽتي پٌِبی ثبًذی کَ ثَ جبی داؽتي اتصبالت طْالتی هذت ّ پبیذاس، ؽجکَ تٌِب 

 ؽِش سا دس هیبى ؽِشُبي پشعشػت اص ًظش عشػت ۳۶ژاپي دسعَ هبٍ آخش عبل پیؼ،  .لبدس اعت تکَ تکَ اطالػبت سا دسیبفت کٌذ

  .کشٍ جٌْثی دس همبم ؽؾن ّ آهشیکب دس همبم چِبسم لشاس داسد. ایٌتشًت، ثَ خْد اختصبؿ داد



 

 

 

  درباره موبایل چطور؟

اص آًجبیی کَ ثیؾتش هشدم دس صًذگی سّصهشٍ خْد ثشای اعتفبدٍ اص ایٌتشًت ثَ هْثبیل ُبی ؽبى اتکب هی کٌٌذ، احغبط هی ؽْد کَ 

کَ " عًْی اسیکغْى"ثشای ثذعت آّسدى اطالػبتی دس ایي صهیٌَ اص  Akamai .همذاسی اص تشافیک ثبالی ایٌتشًت ثَ ایي ػلت اعت

ثیؾتش ایي اطالػبت دسثبسٍ حوالت صْست گشفتَ تْعط . یکی اص ثضسگتشیي عبصًذگبى تجِیضات پٌِبی ثبًذ هْثبیل اعت، کوک گشفت

َ ُبی تشافیکی دس ایتبلیب اص طشیك ۲۴آیب ثبّس هی کٌیذ ایتبلیب دس ایي صهیٌَ عشدهذاس ثبؽذ؟ . کبسثشاى تلفي ُوشاٍ ثْد  دسصذ اص کل حول

  . دسصذ دس همبم دّم لشاس داؽت۹.۲چیي ثب  .هْثبیل ُب صْست گشفتَ ثْد

  کوتاه از پينای باند

ًؾبى داد کَ دعتشعی ثَ ایٌتشًت پش  Akamaiگضاسػ . آیٌذٍ ُویي جبعت، فمط ثشاثش تمغین ًؾذٍ اعت: ّیلیبم گیجغْى هی ًْیغذ

اهشّص . عشػت دس عشاعش جِبى سؽذ عشیؼی داؽتَ اعت ّ تمشیجب اکثش کبسثشاى ُش سّص ثَ پٌِبی ثبًذ هتْعط دعتشعی پیذا هی کٌٌذ

دسعت هثل داعتبى ُبی ػلوی تخیلی یک . هیغش اعت - حتی دس کؾْسُبی دس حبل تْعؼَ- دعتشعی ثَ ایٌتشًت دس اکثش ًمبط جِبى 

َ ُب، ُیچ پشعؾی دسثبسٍ ظشفیت ُبی پٌِبی ثبًذ ثی پبعخ ًوبًذٍ اعت. دَُ پیؼ   .اهشّص دس ػصش جذیذ استجبطبت ّ سعبً

ثیبییذ اهیذّاس ثبؽین کَ دس جشیبى داًلْدُبی سّصاًَ ّ ثَ سّص . اهب ایي پٌِبی ثبًذ ّ عشػت اتصبل ثَ ایٌتشًت دس ُوَ جب ّجْد ًذاسد

  «.سعبًی ًشم افضاسُبی هبى، خبسج اص ایي حلمَ لشاس ًگیشین

 

 


