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گـزارش Akamai در مـورد وضعیـت اینترنـت در سـه 
ماهـه چهـارم سـال 2016 هفته گذشـته منتشـر شـد. 
بـه  اتصـال  جهانـی  سـرعت  متوسـط  اسـاس  بر ایـن 
اینترنـت بـا افزایـش 26 درصدی نسـبت به سـال قبل 

از آن بـه 7 مگابیـت در ثانیـه رسـیده اسـت.

کره جنوبی، درصدر
یـک بـار دیگـر کـره جنوبی بـا سـرعت اتصـال 26,1 
کشـور  پرسـرعت ترین  عنـوان  بـه  ثانیـه  در  مگابیـت 
شـناخته شـد. ایـاالت متحـده آمریـکا نیـز بـا سـرعت 
اتصـال 17,2 مگابیـت در ثانیه رتبه چهاردهم را کسـب 
کـرد کـه ایـن سـرعت نسـبت بـه سـال گذشـته 21 

درصـد افزایـش داشـته اسـت.

وضعیت اینترنت در آمریکا
بررسـی وضعیـت اینترنـت در ایـاالت متحـده آمریـکا 
نشـان می دهـد در سـه ماهـه چهـارم سـال گذشـته 
در  اتصـاالت  تمـام  از  درصـد   24 حـدود  میـادی 

نیویـورک 25 مگابیـت در ثانیـه یـا بیشـتر از آن بـوده 
اسـت کـه ایـن مقـدار در یـک سـال بـه 68 درصـد 
می رسـد. همچنیـن در مـدت زمـان مـورد نظـر بـرای 
20 درصـد از تمـام اتصاالت در کالیفرنیا سـرعتی باالتر 
از 25 مگابیـت در ثانیـه ثبـت شـده کـه در مقایسـه بـا 
سـه ماهـه چهارم سـال 2015 حـدود 67 درصد بیشـتر 
بـوده اسـت. با توجه به گـزارش Akamai در سـه ماهه 
چهـارم سـال 2016 حـدود 10 درصد از تمـام اتصاالت 
پهـن بانـد در دنیا نسـبت بـه اسـتاندارد 25 مگابیت در 
ثانیـه روند رو به رشـدی داشـته اند و این رونـد در طول 

یـک سـال بـه 45 درصـد نیز می رسـد.

پرسرعت ترین مناطق
منطقـه کلمبیـا در ایـاالت متحـده آمریکا کـه جمعیت 
کمـی دارد بـا میانگیـن سـرعت اتصـال 26,7 مگابیت 
اتصـال  لحـاظ  از  منطقـه  پرسـرعت ترین  ثانیـه،  در 
پرجمعیـت  ایالـت  مقابـل،  در  می باشـد.  اینترنـت  بـه 
ماساچوسـت، متوسـط سـرعت اتصـال 21,7 مگابیـت 

در ثانیـه را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. پـس از آن 
نیویـورک بـا سـرعت اتصـال 20,6 مگابیـت در ثانیه و 
کالیفرنیـا با سـرعت اتصـال 18,8 مگابیـت در ثانیه در 

می گیرنـد. قـرار  بعـدی  جایگاه هـای 

افزایش سرعت اینترنت همراه
سـرعت اتصـال بـه اینترنـت همـراه و نیـز اتصاالت 
IPv6 در سـه ماهـه چهـارم سـال 2016 رشـد قابـل 

مـورد  زمـان  مـدت  در  کرده انـد.  تجربـه  را  توجهـی 
اینترنـت  بـه  داده  اتصـال  سـرعت  متوسـط  نظـر، 
همـراه 7,9 مگابیـت در ثانیـه گـزارش شـده اسـت. 
در  اتصـاالت  تمـام  از  درصـد   25 بر ایـن  عـاوه 
 IPv6 اسـتاندارد  بر مبنـای  آمریـکا  متحـده  ایـاالت 
بـوده اسـت. اسـتفاده از این اسـتاندارد در هر سـه ماه 
تـا 19 درصـد افزایش می یابـد. به طور کلی سـرعت 
اتصـال بـه اینترنـت در سراسـر دنیـا رو بـه افزایـش 
بانـد  پهنـای  معیار هـای  تمامـی  سـال  هـر  و  اسـت 

نسـبت بـه گذشـته بهبـود پیـدا می کننـد.

ماوس برجسته
نشانگر ماوس را با پروژکتور نمایان تر نمایید

اولیـن پیشـنهاد نـرم  افـزاری ایـن هفتـه بـه هایایـت کـردن نشـانگر مـاوس مربوط 
می شـود. PointerFocus یـک نرم افـزار کاربـردی بـرای برجسـته و هایایـت کردن 
نشـانگر مـاوس در وینـدوز می باشـد. در صورتـی که مشـغول بـه تدریس یـک مبحث 
نـرم  افـزاری هسـتید و قصـد معرفـی و یـا آمـوزش یـک راه حـل نرم افـزاری را داریـد 
گاهـی نیـاز اسـت بـا توجه به شـرایط نحـوه آمـوزش خصوصـا حیـن کنفرانـس و یا از 
طریـق پروژکتـور نشـانگر مـاوس را بـرای نشـان دادن نحـوه انجـام عملیات برجسـته 
و نمایـان کنیـد. بـرای ایـن کار می توانید بـا اسـتفاده از این نرم افـزار به راحتی نشـانگر 
مـاوس را بـرای نمایش بهتر برجسـته کرده و آن را با اسـتفاده از انـواع ابزار های کنترلی 
موبایلـی و درون صفحـه کلیـد کنتـرل کنیـد. همچنیـن شـما می توانیـد بـا تعیین یک 

نقطـه در حاشـیه صفحـه با اسـتفاده از ابـزار رسـم، توضیحاتـی را با ماوس بنویسـید.
www.download.cnet.com حجـم فایـل: 0.676 مگابایـت

تغییر فرمت
در یک فلش دو پارتیشن مختلف داشته باشید

ــت  ــر فرم ــت تغیی ــه ای جه ــه برنام ــه ب ــن هفت ــدی ای ــنهادی بع ــزار پیش ــرم  اف ن
ــردی اســت کــه  ــزاری کارب ــرم  اف فلــش ممــوری اختصــاص دارد. UFD Format ن
بــرای تغییــر فرمــت فلــش ممــوری بــه فرمت  هــای دلخــواه بــه کار مــی رود. ایــن 
ــا توجــه بــه حجــم بســیار کم خــود قابلیت  هــای زیــای را در خــود جــای  نرم  افــزار ب
ــورد  ــت م ــاب فرم ــد از انتخ ــت و بع ــاده اس ــیار س ــزار بس ــا نرم  اف ــت. کار ب داده اس
نظــر خــود بایــد تنهــا دکمــه فرمــت دیســک را بزنیــد. شــما فلــش ممــوری خــود را 
بــا فرمــت جدیــد ماننــد fat32 یــا iso و برخــی فرمت  هــای دیگــر تحویــل خواهیــد 
ــوی  ــد من ــزار می توانی ــن نرم  اف ــتفاده از ای ــا اس ــر آن ب ــاوه ب ــن ع ــت. همچنی گرف
ــن  ــت جالب تری ــوان گف ــا می ت ــد ام ــاد کنی ــان ایج ــای دلخواهت ــا ویژگی  ه ــوت ب ب
ــف در یــک فلــش اســت  ــکان ایجــاد دو پارتیشــن مختل ــزار ام ــن نرم  اف ــت ای قابلی

ــت. ــر اس ــم نظی ــوع خود ک ــه در ن ک
www.reboot.pro حجـم فایـل: 1.5 مگابایـت

ساخت پانوراما
از عکس های مشابه، پانورامای با کیفیت تهیه کنید

ــد. ــا می باش ــای پانورام ــاخت عکس  ه ــاره س ــه درب ــن هفت ــزار ای ــن نرم  اف آخری
آن  از  اســتفاده  بــا  کــه  اســت  جالبــی  نــرم  افــزار   Teorex PhotoStitcher

می توانیــد تصاویــر پانورامــا ایجــاد کنیــد. قبــل از شــروع کار بــا اســتفاده از 
ــه  ــزار را ب ــرم  اف ــا ن ــرای کار ب ــای الزم ب ــد مهارت  ه ــوزش می توانی ــمت آم قس
ــرای ایجــاد  ــن ب ــل از ای ــت مشــکلی نداشــته باشــید. قب ــن باب دســت آورده و از ای
ــاج  ــژه ای احتی ــای وی ــی و مهارت  ه ــای عکاس ــه دوربین  ه ــا ب ــر پانورام تصاوی
بــود امــا رفتــه رفتــه بــا ارائــه برخــی نــرم  افزار هــا از جملــه ایــن مــورد کار بســیار 
ــارت خاصــی  ــه مه ــاز ب ــزار ســاده اســت و نی ــا نرم  اف ــر شــده اســت. کار ب راحت ت
ــا  ــل هســتید ت ــه مشــابه هــم هســتند و مای ــی را ک ــد عکس  های ــد. شــما بای نداری
ــر  ــد و تصوی ــرار دهی ــر ق ــار یکدیگ ــد را در کن ــاد کنی ــا ایج ــر پانورام ــک تصوی ی

ــد. ــل بگیری ــود تحوی ــر خ ــورد نظ ــت م ــت و کیفی ــا فرم ــی را ب نهای
www.ephotozine.com حجـم فایـل: 17 مگابایـت

 اتفاقات خوب نوروزی برای اینترنت
مصوبـه کاهش 20 درصدی تعرفه پهنـای باند ارتباطات 
داخل کشـور، هفته گذشـته در کمیسیون تنظیم مقررات 
و ارتباطـات رادیویـی نهایـی شـد. بـا نهایـی شـدن این 
مصوبـه که هدف آن توسـعه خدمات داخلـی و محتوای 
بومی در بسـتر شـبکه ملی اطاعات و به دنبال آن رشـد 
اقتصـادی اسـت، هزینـه تمام شـده خریـد پهنـای باند 
بـرای اپراتور هایی که ترافیـک داخلـی را ارائه می دهند، 
کاهـش پیـدا می کند. بنا به گفتـه معاون وزیـر ارتباطات 
ارتباطـات  بانـد  پهنـای  تعرفـه  درصـدی   20 کاهـش 
داخلـی از اول فروردیـن سـال 96 قابـل اجـرا اسـت. از 
دیگـر مصوبـات کمیسـیون سـازمان تنظیم مقـررات و 
ارتباطـات رادیویـی می توان بـه یکسان سـازی ترافیک 

 ،IP اینترنـت همـراه و ثابت، ایجاد شـبکه ملـی ترانزیت
تکمیـل روش اجـرای دسـتورالعمل تفکیـک ترافیـک 
داخلـی و خارجـی و ارائـه یکسـان بـه تمامی شـرکت ها 
و نیـز تعیین کف قیمت بـرای ترافیک خارجـی و داخلی 
جهـت ارائـه تخفیـف بـه کاربـران اشـاره کـرد. مجموع 
ایـن مصوبـات بـه تولیـد داخلـی ترافیـک کمـک کرده 
و ارائـه ترافیـک داخلـی قابـل توجهـی را بـرای کاربران 
امکان پذیـر می کنـد. اگرچـه بـا تغییـر روش محاسـبه 
ترافیـک ADSL، تعـداد کمـی از کاربران که ارسـال زیاد 
دارنـد، بـا افزایـش 10 درصـدی قیمـت روبـه رو خواهند 
شـد اما بـا کاهـش 50 درصدی قیمـت ترافیـک داخلی 
تفـاوت چندانـی نسـبت بـه گذشـته ایجـاد نمی شـود.

رشیـد     زارعی 

پیشنهادهفته

 گزارشی از وضعیت اینترنت در سه ماهه چهارم سال 2016

 افزایش سرعت اتصال


