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بر اساس گزارش Akamai در حال حاضر استرالیا 
از لحاظ حداکثر سرعت اتصال به اینترنت در میان 
کشــورهای دنیا در جایگاه ۶۴ و از لحاظ متوســط 
ســرعت اتصال به اینترنت در رتبه ۵۰ قرار گرفته 

است. 

افزایش	حداکثر	سرعت	اتصال	

در ســه ماهه اول ســال ۲۰۱۷، حداکثر ســرعت 
اتصال به اینترنت در اســترالیا بــه ۵۵/۷ مگابیت 
در ثانیه رســید که نســبت به مدت مشابه در سال 
گذشته ۲۷ درصد افزایش داشته است. این سرعت 
کمتر از یک سوم حداکثر سرعت اتصال به اینترنت 
در ســنگاپور می باشد. ســنگاپور از لحاظ حداکثر 
سرعت اتصال به اینترنت در میان دیگر کشورها در 
جایگاه اول قرار دارد و ســرعت ۱۸۴/۵ مگابیت در 
ثانیه را برای خود ثبت کرده است. ماکائو با سرعت 
۱۳۲ مگابیت در ثانیه، مغولستان با سرعت ۱۳۱/۱ 

مگابیــت در ثانیه، هنگ کنگ بــا ۱۲۹/۵ مگابیت 
در ثانیه و کره جنوبــی با ۱۲۱ مگابیت در ثانیه در 
رتبه های بعدی از لحاظ حداکثر ســرعت اتصال به 

دارند.  قرار  اینترنت 

افزایش	متوسط	سرعت	اتصال	

متوسـط سـرعت اتصـال بـه اینترنـت در اسـترالیا، 
 ۱۱/۱ میـالدی  جـاری  سـال  اول  ماهـه  سـه  در 
مـدت  بـه  نسـبت  کـه  بـوده  ثانیـه  در  مگابیـت 
مشـابه در سـال گذشـته ۲۶ درصد افزایش داشـته 
اسـت. در ایـن مـدت کـره جنوبی با سـرعت ۲۸/۶ 
مگابیـت در ثانیـه، نـروژ بـا سـرعت ۲۳/۵ مگابیت 
در ثانیـه، سـوئد با سـرعت ۲۲/۵ مگابیـت در ثانیه، 
هنـگ کنـگ بـا سـرعت ۲۱/۹ مگابیـت در ثانیـه 
ثانیـه  در  مگابیـت   ۲۱/۷ سـرعت  بـا  سـوئیس  و 
برتریـن کشـورها از لحـاظ متوسـط سـرعت اتصال 

بـه اینترنـت بـوده اند. 

سرعت	پهنای	باند	و	اینترنت	همراه	

۱۹ درصــد از جمعیت اســترالیا در ســه ماهه اول 
ســال۲۰۱۷ از پهنای بانــد ۱۵ مگابیــت در ثانیه 
اســتفاده کــرده اند کــه از این لحاظ اســترالیا در 
جایــگاه ۴۷ ام قرار می گیرد. همچنین ۳۵ درصد از 
مردم این کشــور به پهنای باند ۱۰ مگابیت در ثانیه 
دسترسی داشــته اند که از این لحاظ رتبه ۵۰ را به 
خود اختصاص می دهــد. ۸۱ درصد از کاربران نیز 
از پهنای باند ۴ مگابیــت در ثانیه بهره برده اند که 
در این صورت رتبه ۶۱ را کســب می کند. در زمینه 
اینترنت همراه، متوسط ســرعت اتصال به اینترنت 
در استرالیا ۱۵/۷ مگابیت در ثانیه می باشد. سرعت 
پهنای باند اینترنت همــراه در انگلیس ۲۶ مگابیت 
در ثانیــه، در قبــرس ۲۴/۲، در آلمــان ۲۴/۱، در 
ســوئیس ۲۲/۴، در فنالند ۲۱/۶، در فرانسه ۱۷/۴، 
در نروژ ۱۷/۳، در دانمارک ۱۶/۶، در بلژیک ۱۶/۲ 

و در رومانی ۱۵/۹ مگابیت در ثانیه است.

وضعیت اینترنت در سه ماهه اول سال 2017

در نیمه راه
رشیـد     زارعی 

خدمـات  دهنـده  ارائـه  اپراتورهـای  گذشـته  سـال 
اینترنـت در کشـور ملـزم شـدند در راسـتای تکمیـل 
شـبکه ملـی اطالعـات، ترافیـک داخل و بیـن  الملل 
را از هـم تفکیـک کننـد تـا امـکان اعمـال تعرفـه 
سـازمان  اسـاس  ایـن  بـر  شـود.  فراهـم  متفـاوت 
فنـاوری اطالعـات و شـرکت مخابـرات بـا همکاری 
شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت باید شـرایطی را فراهم 
مـی کردنـد تـا ترافیـک داخلی شـرکت مخابـرات به 
صـورت جـدا از ترافیـک بیـن  الملـل این شـرکت در 
دسـترس سـایر اپراتورهـا قـرار گیـرد. هفته گذشـته 
مدیـرکل روابط عمومی شـرکت مخابـرات از اجرایی 
شـدن ایـن طـرح بـرای ۱۵ اسـتان کشـور خبـر داد 
و اظهـار امیـدواری کـرد بـه زودی در سـایر اسـتان  

هـا نیـز اجرایـی می  شـود. با اجـرای طـرح تفکیک، 
کیفیـت اینترنـت بهبـود خواهـد یافـت و قیمـت آن 
کاهـش مـی  یابـد کـه در حـال حاضـر بـرای ۲۰۰ 
سـایت پربازدیـد داخلی شـامل خبرگزاری  ها، سـایت 
 هـای علمـی، بانک  هـا و سـایت  های ورزشـی قابل 
اجـرا مـی باشـد. بـه طـور کلـی تفکیـک اینترنـت 
نیازمنـد زیرسـاخت های فنی اسـت که بایـد برای آن 
سـرمایه  گـذاری شـود. بنابرایـن ممکن اسـت اجرای 
طـرح در اسـتان هـای باقـی مانـده کمـی زمـان بـر 
باشـد. در همیـن راسـتا زارعیـان معـاون مشـتریان 
ایـران اعـالم کـرده اسـت اگـر  شـرکت مخابـرات 
در اسـتانی تفکیـک زمـان بیشـتری بگیـرد حجـم 

بیشـتری بـه مشـترک داده مـی  شـود.

ثبت غواصی
وقایع و اطالعات در غواصی را تجزیه و تحلیل نمایید

اولیـن نرم افـزار پیشـنهادی ایـن هفتـه را بـه برنامـه ای جهـت مدیریـت غواصی 
اختصـاص داده ایـم. Diving Log نرم افـزاری پیشـرفته در زمینـه ثبـت وقایـع و 
مدیریـت غواصـی می باشـد. ایـن برنامه توانایـی بارگذاری بـر انواع وب سـایت ها 
را دارد. شـما می توانیـد اطالعـات الزم ماننـد مـکان و زمـان را در برنامـه وارد کنید 
تـا بـا توجه به شـرایط موجـود، این اطالعـات تحلیـل و تنظیم شـود. همچنین این 
نرم افـزار قـادر اسـت اطالعـات درج شـده را در قالـب نمودارهـا، جـداول و انـواع 
چارت هـای آمـاری نمایـش دهد. بـا این وجـود کاربـران می توانند با بهـره گیری از 
ایـن ابزارهـا کارهـای خود را تجزیـه و تحلیل کنند. ضمـن اینکه ایـن نرم افزار قادر 
بـه پشـتیبانی از فرمت هـای پـی دی اف، اکسـل  و ... می باشـد. یکـی از قابلیت های 

ویـژه ایـن نرم افـزار همگام سـازی با انواع گوشـی های هوشـمند اسـت. 
حجم فایل : 36 مگابایت
www.dive-logs.com

طراح منو
برای فیلم های مورد عالقه خود منوی ویرایش ایجاد کنید

 پیشـنهاد نرم افـزاری بعـدی این هفتـه درباره طراحـی منوی دی وی دی می باشـد.
 DVD نرم افـزار پیشـرفته ای در زمینـه طراحـی منـوی Sony DVD  Architect

می باشـد. ایـن نرم افـزار توانایی سـاختن منو بـرای فیلم هـای مورد عالقه شـما را 
دارد. همچنیـن ایـن برنامـه با داشـتن چندین منوی آمـاده زیبا بـرای طراحی کردن 
منوهـای جدیـد دی وی دی بـه شـما ایـده می دهـد. ویژگـی کاربـردی دیگـر این 
برنامـه تغییـر دادن یـا ویرایش منوهـای آماده موجود در خود برنامه اسـت. سـونی 
دی وی دی بـا هـر وینـدوزی سـازگار اسـت. نسـخه جدیـد ایـن برنامـه در حالت 
اسـتاندارد بـرای اجـرای دی وی دی و دیسـک های Blue-ray بـا کیفیـت بـاال، به 
خوبـی کار می کنـد. بـه کمک ایـن برنامه می توانیـد به کل یا قسـمتی ازفیلـم مورد 

عالقه تـان زیرنویـس اضافـه کنید. 
حجم فایل : 165 مگابایت
www.vegascreativesoftware.com

مدیریت هارد
میزان دقیق و حقیقی سرعت هارد را مشاهده نمایید

آخریـن نرم افـزاری کـه ایـن هفته به شـما معرفـی خواهیم کـرد، به مدیریـت هارد 
اختصـاص دارد. Zentimo xStorage Manager  نرم افـزاری کاربـردی اسـت در 
زمینـه صرفـه جویـی در زمـان و توسـعه توانایی هـای کاربـر در هنگام کار کـردن با 
درایوهـای قابـل حمـل، فلـش درایوهـا و دیگر دسـتگاه هایی کـه با پـورت USB به 
سیسـتم وصل می شـوند. در این نرم افزار منـوی مدیریت ابزار وجـود دارد که وظایف 
پرکاربـرد تغییـر نـام درایو، دیدن انـدازه و حجـم حافظه خالـی درایو، تغییـر آیکون 
مربـوط بـه درایو و پنهان سـازی یـک درایو از منـو را به عهـده دارد. همچنین یکی از 
مشـخصات مهـم این برنامه بررسـی و تسـت صحیح سـرعت درایو اسـت. به دلیل 
اینکـه تسـت سـرعت اکثـر درایوها با سـرعت خوانـدن و نوشـتن یک فایـل بزرگ 
روی آنها اندازه گیری می شـود و غالبا عدد سـرعت نشـان داده شـده حقیقی نیست، 
ایـن نرم افـزار به کمـک کاربـران آمده تا انـدازه گیری دقیق سـرعت را نشـان دهد. 
حجم فایل : 5 مگابایت
www.zentimo.com

جهش کانگورویی استرالیا

پیشنهادهفته


