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شـرکت سیسـکو پیـش بینی کـرده اسـت در طول 5 
سـال آینـده کاربران اینترنـت از 3/3 بـه ۴/6 میلیارد 
نفـر افزایـش پیـدا خواهـد کرد بـه عبـارت دیگر 58 
درصـد از جمعیـت جهـان تا آن زمـان آنالین خواهند 

بود. 

افزایش ترافیک ویدئوی اینترنتی	

بـر اسـاس ایـن گـزارش از سـال ۲016 تـا ۲0۲1 
اتصـاالت ماشـین بـه ماشـین )M2M( از 17/1 بـه 
بـه   M2M رسـید.  خواهـد  دسـتگاه  میلیـارد   ۲7/1
تجهیـزات موجـود در هـر شـبکه ایـن امـکان را می  
دهـد تـا بـا یکدیگـر تبـادل اطالعـات کننـد و بدون 
کمـک دسـتی از سـوی انسـان کار خـود را انجـام 
دهنـد. ایـن ارتبـاط اغلـب بـرای نظـارت از راه دور 
اسـتفاده مـی  شـود. همچنیـن در این مـدت میانگین 
سـرعت پهنای بانـد از ۲7/5 به 53 مگابیـت در ثانیه 
مـی رسـد و مشـاهدات ویدئویی با 9 درصـد افزایش 

تشـکیل  را   IP ترافیـک  کل  حجـم  از  درصـد   8۲
خواهنـد داد. انتظـار مـی رود تعداد کاربـران ویدئوی 
اینترنتـی نیز از 1/۴ به 1/9 میلیارد نفر برسـد. رسـانه 
هـای در حـال ظهور ماننـد ویدئوهای زنـده اینترنتی 
شـامل ویدئوهای شـخصی در شـبکه های اجتماعی 
و نـرم افزارهـای تلویزیـون  تـا سـال ۲0۲1 بـه طور 
تقریبـی 15 برابـر خواهد شـد و 13 درصـد از ترافیک 
ویدئـوی اینترنتـی را بـه خـود اختصـاص مـی دهند. 
بـه طـور کلـی نرخ سـاالنه ترافیـک سراسـری IP از 
در  زتابایـت   3/3 بـه  در سـال ۲016  زتابایـت   1/۲
سـال ۲0۲1 افزایـش خواهـد یافـت. می تـوان گفت 
ترافیـک IP تـا سـال ۲0۲1 ماهانه بـه ۲78 اگزابایت 
خواهـد رسـید در صورتـی کـه در سـال ۲016 ایـن 

مقـدار در مـاه 96 اگزابایـت بوده اسـت. 

رشد 2/4 برابری اینترنت اشیاء	

بـرای اولیـن بـار در 1۲ سـالی که شـرکت سیسـکو 

ترافیـک اینترنـت را پیـش بینـی مـی کنـد، بیـش 
هـای  برنامـه  از   M2M اتصـاالت  از  نیمـی  از 
کاربـردی اینترنـت اشـیاء پشـتیبانی مـی کننـد کـه 
ترافیـک  کل  از  درصـد   5 حـدود   ۲0۲1 سـال  تـا 
داد.  خواهنـد  اختصـاص  خـود  بـه  را   IP جهانـی 
فنـاوری اینترنـت اشـیاء شـامل خانـه هـای متصل 
و خودروهـای هوشـمند از 5.8 میلیـارد اتصـال در 
سـال ۲016 به 13/7 اتصال در سـال ۲0۲1 خواهد 
رسـید. همچنیـن دسـتگاه هـای متصل بـه اینترنت 
همـراه و Wi-Fi تـا سـال ۲0۲1 حـدود 7۲ درصـد 
بـا  کـرد.  خواهنـد  اشـغال  را  اینترنـت  ترافیـک  از 
تغییـرات جهانـی دنیـای دیجیتال کـه بـر میلیاردها 
مشـتری و کسـب و کار تاثیـر دارد، امنیـت شـبکه 
بـرای حمایـت از آینـده اینترنـت ضـروری بـه نظـر 
می رسـد. در همین راسـتا شـرکت سیسـکو بـا ارائه 
انـواع تجهیزات و خدمـات امن اتصاالتـی با کیفیت 
بـاال، قابـل اعتمـاد و ایمـن بـرای مشـتریان خـود 

می کنـد. فراهـم 

شکایت همچنان باقی است
رشیـد     زارعی 

گزارش سیسکو از افزایش ترافیک IP و اینترنت اشیاء تا سال 2021

از آن جـا کـه افـراد به دنبـال بهتریـن کیفیت برای 
اسـتفاده از خدمـات هسـتند، ممکـن اسـت رضایت 
کافـی از طـرف آن ها وجود نداشـته باشـد و همواره 
انتقـاد از خدمـات ارائـه شـده ادامـه داشـته باشـد. 
بنابرایـن مـی تـوان گفـت هیـچ گاه شـکایات تمام 
مدیرعامـل شـرکت  راسـتا  همیـن  در  شـود.  نمـی 
ارتباطـات زیرسـاخت ضمـن اعـالم تـالش دائمـي 
بـراي پایـش شـاخص هاي کیفـي اینترنـت گفـت: 
»هیـچ وقـت هیچ شـبکه اي میـزان شـکایت هایش 
شـامل  اینترنـت  کیفیـت  نمي رسـد«.  صفـر  بـه 
یـک زنجیـره اسـت کـه بخشـی از آن مربـوط بـه 
دهنـده  ارائـه  بـه  مربـوط  بخشـی  و  زیرسـاخت ها 
خدمـات می شـود کـه کاربـر سـرویس مـورد نیـاز 

خـود را از آن دریافـت می کنـد. بخـش سـوم ایـن 
یـا  اپراتـور  توسـط  خدمـات  ارائـه  تـداوم  زنجیـره 
شـرکت موردنظـر می باشـد. بـرای بررسـی کیفیـت 
اینترنـت بایسـتی بـه سـه عنصـر ایـن زنجیـره بـا 
طریـق  از  می تواننـد  کاربـران  داشـت.  توجـه  هـم 
خدمـات  بـا  آنالیـن  نظارتـی  سـامانه  بـه  مراجعـه 
ارائـه شـده و رده بنـدی کیفیـت آن هـا آشـنا شـوند 
و فعالیـت شـرکت سـرویس دهنـده را رصـد کرده و 
در صـورت نارضایتی نسـبت به شـکایت یـا تعویض 
ارائه دهنـده خدمـات اقـدام کننـد. مطالبـه بهتریـن 
کیفیـت اینترنـت از سـوی کاربـران اتفـاق مثبتـی 
اسـت کـه می توانـد باعـث افزایـش کیفـی خدمات 

اینترنتـی شـود. 

مدیریت فایل
محیط برنامه را کامال شخصی سازی نمایید

اولین نرم افزار این هفته درباره مدیریت دســتورات CDM  می باشــد. نرم افزار
Take Command  بــا ایجاد یک محیط گرافیکی و کاربــردی کار با CDM  را 
برای کاربران آســان تر می کند و امکانات فراوانی را در اختیار آنها قرار می دهد. این 
نرم افزار امکانات بســیاری از جمله نمایش فایل ها و پوشــه ها و امکان جستجو در 
میان آنها، انجام تمامی فرمان های ویندوز از جمله کپی، حذف، انتقال، جایگذاری و 
... و بیش از 170 فرمان جدید را در اختیار کاربران قرار می دهد. همچنین این برنامه 
به تنهایی مانند ابزاری برای برنامه نویسی بوده که شامل IDE با ویرایشگر پیچیده 
و دیباگر دســته ای است که عملیاتی مانند حلقه ها، سوئیچ، خطا و پردازش، سیستم 
نظــارت و بیش از 640 متغیر و عملکرد را در خــود دارد. از مهم ترین ویژگی های 
ایــن نرم افزار می توان به دارا بودن تمامی امکانات خــط فرمان همراه با مدیریت 

فایل اشاره کرد. 
حجم فایل : 31/7 مگابایت

 www.jpsoft.com

امور جوشکاری
بدون اتالف وقت اقدام به تولید و چاپ نمایید

پیشــنهاد نرم افزاری بعدی این هفته به مدیریت امور جوشــکاری اختصاص دارد. 
نرم افــزار Weldassistant  بدون اتالف وقت می تواند اقــدام به تولید و چاپ 
کرده و یا از WPS اســتفاده کند. این برنامه محاســبات و بهینه سازی هزینه های 
جوشــکاری را نیز انجام می دهــد. این نتایج می تواند به صورت روزانه و ســریع 
اعمال شــده و صرف نظــر از مکان، چه در یک کارگاه یا دفتــر و یا در کارگاه های 
ساختمانی بدون هیچ منبع اضافه ای کار کند. کارفرما می تواند یک دید کلی از مدارک 
جوشــکارها و اینکه آیا در حال حاضر آماده به کار هستند داشته باشد. همچنین این 
نرم افزار می تواند مشــخصات فرآیندهای جوشکاری  از جمله قالب آماده WPS را 
تولید کند. ضمن اینکه پایگاه داده و فرایندهای ورود به سیســتم وابســته  باعث 

می شوند که شما به WPS  مورد نظرتان سریع تر برسید.  
حجم فایل : 198/43 مگابایت
www.eldassistant.com

مقایسه فایل ها
به مقایسه دایرکتوری ها در شبکه بپردازید

آخرین نرم  افزار پیشــنهادی این هفته درباره مقایسه همه جانبه دو فایل می باشد. 
UltraCompare  Professional  نرم افزاری قدرتمند جهت مقایســه دو فایل 
و محتویات آن ها با یکدیگر طراحی شــده است. به کمک این نرم  افزار تنها کافی 
است شما دو فایل را به برنامه معرفی کنید و سپس به کمک ابزارهای این نرم  افزار 
می توان عملیات مقایســه را انجام داد. به عنوان مثال با وارد نمودن دو فایل متنی 
به برنامه و انجام عمل مقایســه، نرم افزار تمامی کلمــات و جمالتی که با یکدیگر 
تفاوت دارند را با رنگ های مختلف نمایش می دهد. در قسمت مقایسه کردن پوشه ها 
شما می توانید به مقایســه دایرکتوری ها در شبکه بپردازید و همچنین فایل هایی با 
پســوندهای zip را به صورت هرچه بهتر و دقیق تر با یکدیگر مقایسه کنید که این 

عمل به کاربران کمک می کند تا تفاوت های بین آنها را مشاهده کنند. 
حجم فایل : 35/38 مگابایت
www.ultraedit.com

ترافیک 3 برابر می شود

پیشنهادهفته


