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 خبر صحافي للنشر
 2102يونيو  22
 

 "سيسكو" تكشف في أحدث دراساتها البحثية عن توقعات مهمة
 معدل استخدام أضعاف 3حركة بيانات اإلنترنت  رفعيكأس العالم  عرض بطولة

 في البرازيل الشهرياإلنترنت 
 

 فريقيا األوسط الشرق في البيانات عبر اإلنترنت حركة  بين سنويا   بالمائة 20 مهّيأة للنمو وا 
 2102و 2102

 2102 العام بحلول في العالم بالمائة 21 من بأكثر ستنمو سنويا   البيانات عبر اإلنترنت حركة 

 الوضوح الفائق  ى تقنيةاإلقبال علUltra-HD/4K الذكية  كالسيارات وتقنيات األجهزة المترابطة
 الرئيسية النمو محركات من بين

 
 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

عن شركة "سيسكو" إن حركة البيانات عبر بروتوكول اإلنترنت في العالم سوف ت دراسة بحثية حديثة صادرة قال
بسبب االرتفاع المطرد في أعداد مستخدمي الشبكة العالمية  خالل السنوات األربع المقبلة أضعاف ةتنمو ثالث

 ، وتنامي مشاهدة مقاطع الفيديو عبر اإلنترنت.واألجهزة المتصلة بها، وسرعات االتصال عريض النطاق المتزايدة
 

 عن أن "2102و 2102عالميا  بين  ماتتوقعات وتبني الخدال: ™ةالمرئي الشبكاتمؤشر وكشفت الدراسة المعنونة "
فريقيا ستستمر في كونها األسرع نموا  على مستوى العالم في حركة بيانات اإلنترنت بين  منطقة الشرق األوسط وا 

 بالمائة. 22، إذ ستشهد نموا  بخمسة أضعاف وبواقع معدل نمو سنوي مركب قدره 2102و 2102العامين 
 

 2102ي كرة القدم في أنحاء المنطقة، عبر اإلنترنت، مباريات بطولة كأس العالم ويتابع عشرات الماليين من محب
الجارية حاليا  في البرازيل، كما يشاهدون أبرز أحداث المباريات واألهداف المسجلة. ومن المتوقع أن يوّلد تدفق 

البيانات عبر اإلنترنت، أي من حركة  1إكسابايت 2.2الفيديو والبث خالل بروتوكول اإلنترنت ألحداث كأس العالم 
وعالوة على  المستضيفة لكأس العالم هذا العام.المتولدة في الدولة  ما يعادل ثالثة أضعاف حركة البيانات الشهرية
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ذلك، فمن المتوقع أن تفوق حركة البيانات المتولدة من ستين ألف مشجع حاضر في الملعب ومتنقل لحضور 
مليون  42من جميع الهواتف الذكية في البرازيل البالغ عددها  2ي ساعة الذروةمعدل حركة البيانات ف ،المباريات
 هاتف.

 
إكسابايت شهريا  بحلول العام  022ومن المتوقع أن تصل حركة البيانات عبر بروتوكول اإلنترنت عالميا  إلى 

 :وتعادل هذه الحركة. 2102
 2.2  الفائق الوضوحفي البطولة بتقنية مليارات شاشة تبث في الوقت نفسه المباراة النهائية 

Ultra-HD/4K. 

 5.5  ثرونز"  فمليار مشاهد يتابعون الموسم الرابع من مسلسل "غيم أوGame of Thrones  عبر خدمة
 الفائق الوضوحمليار مشاهد يتابعونه بتقنية  0.5أو  HDالطلب" بتقنية الوضوح العالي عند "الفيديو 

Ultra-HD/4K. 

 كاردز"  فالموسم الثالث من "هاوس أو  بث العرض األول من House of Cards الفائق الوضوحتقنية 
Ultra-HD/4K  مليار شاشة في الوقت نفسه. 22عبر 

 421 رسالة نصية قصيرة. )مليون مليار( كوادريليون 

 2.5 ."تريليون مقطع "يوتيوب 

 
فريقيا "سيسكو" دراسةأبرز ما جاء في   حول الشرق األوسط وا 

 بمعدل، 2102حتى العام في الشرق األوسط  أضعاف 5 اإلنترنت بروتوكولالبيانات عبر  حركة ستنمو 
 .بالمائة 22 قدره مركب سنوي نمو

 نمو بمعدل، 2102و 2102ونصف بين العامين  أضعافخمسة  اإلنترنتالبيانات عبر  حركة تنموس 
 .بالمائة 20 يبلغ مركب سنوي

 بمعدل، 2102و 2102بين العامين  أضعافاإلنترنت سبعة  عبر بروتوكول الفيديوبيانات  حركة تنموس 
 .بالمائة 22 قدره مركب سنوي نمو

 سنوي نمو بمعدل، 2102و 2102بين العامين  أضعافثمانية  اإلنترنتعبر  الفيديو بيانات حركة ستنمو 
 .بالمائة 51 قدره مركب

 بروتوكولعبر  فيديوبيانات ال حركة منبالمائة  04.1يشّكل الفيديو بتقنية الوضوح العالي ما نسبته س 
 .2102 في بالمائة ..1 منصعودا  ، 2102 عامال في اإلنترنت
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 01 قدره مركب سنوي نمو بمعدل، 2102و 2102ضعفا  بين العالمين  02 المتنقلة البيانات حركة ستنمو 
 . بالمائة

 2102 في مليار 0.2 من ارتفاعا  ، 2102 عامال فياإلنترنت  بشبكة جهاز متصل مليار 2 هناك سيكون. 

 من بالمائة 11 (فاي واي)ال االتصال الالسلكينقاط ة أو ثابتيشّكل االتصال باإلنترنت عبر الخطوط الس 
 .2102 في اإلنترنت بروتوكولالبيانات عبر  حركة إجمالي

 ( لمنطقةفي ا اإلنترنتالبيوت المتصلة ب مجموع من بالمائة 5.0) نترنتاإلب بيت متصل ماليين 2 يوّلدس
 .2102 فيبيت  222,222 منصعودا  ، 2102 فيمن البيانات  شهريا   غيغابايت 011 من أكثر

 
 بشأن حركة البيانات وتبني الخدمات عالميا   "سيسكو" دراسةأبرز ما جاء في 

 عامال بحلولف المقبلة؛ السنوات في ا  جذري تحوال   اإلنترنت بروتوكولالبيانات عبر  حركة تكوينيشهد س 
الشخصية غير الحواسيب  أجهزة من ،مرة ألولالبيانات،  حركة من العظمى الغالبيةستنشأ ، 2102
 للمرة السلكيةالبيانات عبر نقاط االتصال الالسلكي حركتها عبر الخطوط  حركةتتجاوز سكذلك . المكتبية
 .يمعيار لوضوح الذو ا الفيديوحركة بيانات أكثر مما سيوّلده  الوضوح يوّلد الفيديو عاليوس، األولى

 22نشأت ، 2102 عامال فيف. 2102 عامال بحلولالبيانات  حركة غالبية والمحمولةالمتنقلة  األجهزةتقود س 
األجهزة  حصةفستنمو ، ذلك ومع. الحواسيب الشخصية المكتبية غير أجهزةالبيانات من  حركة من بالمائة

 .2102 معاال بحلولبالمائة  50المتنقلة من حركة البيانات إلى 

 حركة من بالمائة 01األجهزة المتصلة باإلنترنت عبر نقاط االتصال الالسلكي واألجهزة المتنقلة توّلد س 
بالمائة، أما  05 الثانيةو ، بالمائة 10تكون حصة األولى سو  ؛2102 عامال بحلول اإلنترنتالبيانات عبر 

 .اإلنترنتالبيانات عبر  حركة إجمالي من فقط بالمائة 22فستمثل  حصة الخطوط الثابتة

 بحلول ا  مليار  0.4 لىمستخدم إ مليار 0.2 من ، وذلكنموا  خدمات اإلنترنت المنزلية  أسرع الفيديو يصبحس 
2102. 

 خدمات اإلنترنت  أسرع الشخصيةمن خالل األجهزة المكتبية أو  التي تتمّ  الفيديو عبر المؤتمراتتصبح س
 .2102 بحلولمليونا   222إلى  2102 في خدممست مليون 20 منالتجارية نموا ، وذلك 

 
فريقيا"سيسكو" من  ةالمرئي الشبكاتمؤشر آثار توقعات   على مقدمي خدمات اإلنترنت في الشرق األوسط وا 

  لمقدمي ، تقنية الوضوح العالي والوضوح الفائق مثل، المتقدمة الفيديو خدماتالذي تشهده  تطورالقد يخلق
الطلب القوي من المستخدمين  واصلويت. وّسعالت وقابلية النطاق عرضب لقعتت جديدة متطلباتالخدمات 

لجميع و  أنحاء الشبكة عبر المتطورة الفيديو خدمات علىمستخدمي األجهزة المتنقلة و  المنزليين والتجاريين
 .للنجاح رئيسية عواملك والسعروسهولة االستخدام  الخدمة جودةالتركيز على  معاألجهزة  أنواع
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   عبر اإلنترنت بتقنيات الوضوح العالي  الفيديو مؤتمرات مثل، لفيديوتبني الشركات لحلول ااستمرار حّفز قد ي
انقسام  مع الفيديو لنقل اإلنترنت من واالستفادة االفتراضيةالبيئة الشبكية  في ا  أكبرنمو  ،الطلب عند والفيديو

 .متفوقين خدمات ومقدمي خدمات مقدميالشبكة بين 

  فيه مستخدمو واصلي الذي الوقت فينموا  سريعا   خدماتها واعتمادتبني شبكات الجيل الرابع قد ينمو 
 .والمتنقلة الثابتة مشبكاته من ومحتوى مماثلين خدمةب لمطالبةالمتنقلة ا اتفو اله

 اتلتطبيقالتقديم المتواصل ل لدعم الكفاية فيه بما ومرنة ذكية اإلنترنت بروتوكول شبكات تكون أن نبغيي 
 معفي عملية التنسيق  الخدمة مقدمي منوينشط كثير . والمتنقلة الثابتة لشبكاتعلى ا اتهاتحديثو  الجديدة
 .عن خدمات غيرهم خدماتهم لتمييز التطبيقات مطوري

 
فادي يونس، مدير المبيعات اإلقليمي ومدير إدارة خدمات المتعاملين لدى اعتبر وفي تعليقه على هذه الدراسة، 

 الفيديو وظهور شبكات تدعم قدرات تنقلية أكبر على المتزايد والطلب ل شيء"لكنترنت اإلأن ما ي عرف بـ" ،"سيسكو"
من  ةمؤشر الشبكات المرئي توقعات عليها دراسة   التي سلطت الضوء   الرئيسيةالتوجهات  أبرز بين من، 4Kبتقنية 

 المستقبل وفي اليوم ،األوسط الشرق في الخدمات يلمقدم كبيرة فرصا   تمثلقال إنها  التيو  ،العام هذا" سيسكو"
 ينلمستهلكالشهية المفتوحة لدى ا القدم لكرة العالم كأس مثل الكبرى الرياضية األحداث أبرزت، وأضاف: "القريب

 الخدمات وبات مقدمو ،ثابتة أومتنقلة  أجهزة باستخدام ، سواءاإلنترنت عبر أفضل مشاهدةالشركات لالستمتاع بو 
 .لعمالئهم" محسنةاستخدام  تجربةإتاحة  شأنها من جديدة مبتكرة تقنية حلولللحصول على  يسعون

 
 -انتهى-

 
 للمحررين معلومات

 "سيسكو"مؤشر الشبكات المرئية من  توقعاتالمنهجية المتبعة في إعداد دراسة 
 على" 2102و 2102التوقعات وتبني الخدمات عالميا  بين ™: مؤشر الشبكات المرئيةالدراسة " تعتمد 

 علىو . المتنقلةالتي تّمت على أرض الواقع بشأن استخدام البيانات  والدراسات المستقلين المحللين توقعات
وتبني الخدمات  اإلنترنت بروتوكولعبر البيانات  حركةب الخاصة "سيسكو" تقديراتب نيت  األساس هذا

المتبعة في  لمنهجيةل مفصل على وصف (اهأدن الرابطعبر )ويشتمل التقرير الكامل للدراسة . عالميا  
 . إعدادها

  ترحب "سيسكو" بوسائل اإلعالم والمحللين والمدونين ومقدمي خدمات االتصاالت وواضعي التشريعات
سنادها إلى مصدرها. )  :المصدر" مثلوغيرهم من المهتمين، الستخدام الدراسة مع اإلشارة إليها باسمها وا 

 ."(2102و 2102التوقعات وتبني الخدمات عالميا  بين ™: يةمؤشر الشبكات المرئدراسة "
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 عبر  اإلنترنت بروتوكولفي البيانات  حركة نمو " علىسيسكوهذه الدراسة التنبؤية المحّدثة من " ملتشت
 سابق وقت في صدرتيكمل الدراسة التي ، وهو ما وتوجهات تبني الخدمات ذات الصلة الثابتةالخطوط 

 .العام هذا من

 
 د من المعلوماتلمزي

 بمنطقة الشرق األوسط «سيسكو»أخبار 
http://www.cisco.com/web/ME/about/news/index.html 

 «سيسكو»معلومات عن 
http://www.cisco.com   

 

 

 :كة سيسكونبذة عن شر 
تعمل شركة "سيسكو"، الرائدة عالميا  في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق المالية "ناسداك" تحت 

، على مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلية من خالل إثبات أن تحقيق NASDAQ: CSCO) الرمز
لما هو غير متصل. لمتابعة أخبار سيسكو، الرجاء اإلنجازات المذهلة يكون عبر تمكين االتصال الشبكي 

 .  http://thenetwork.cisco.comزيارة 
### 

سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو الشركات التابعة لها 
 . ويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر الموقع في الواليات المتحدة وبالد أخرى

www.cisco.com/go/trademarks إن كافة العالمات التجارية األخرى المذكورة في هذه الوثيقة هي ملك.
 .بين سيسكو وأي شركة أخرى ألصحابها. إن استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة

 
 لالستفسارات اإلعالمية

 فراس حمزة
 واليس لالستشارات التسويقية

 1950 390 4 971+هاتف: 
mc.com-cisco@wallis 

http://www.cisco.com/web/ME/about/news/index.html
http://www.cisco.com/web/ME/about/news/index.html
http://www.cisco.com/
http://www.cisco.com/
http://thenetwork.cisco.com/
http://www.cisco.com/go/trademarks
mailto:cisco@wallis-mc.com
mailto:cisco@wallis-mc.com

