ิ โก ้คาดการใชแบนด์
้
็ ตาไบต์ ในปี 2561
ซส
วด
ิ ธ์อน
ิ เทอร์เน็ตจะแตะระดับ 1.6 เซต

ร า ย ง า น ค า ด ก า ร ณ์ Cisco® Visual Networking
Index™ ทั่วโลกและการปรั บใช้ บริ การสาหรั บปี 2556 ถึง 2561
ชี ว้ ่ า แทรฟฟิ กอิ น เทอร์ เน็ ต โปรโตคอล (ไอพี ) ทั่ วโลกจะ
เพิ่ มขึ ้น เกื อ บ 3 เท่ าใน 5 ปี ข้ างหน้ า เนื่ องจากมี ผู้ ใช้
อินเทอร์ เน็ ตและอุปกรณ์ พกพาเพิ่มมากขึน้ การบริ การบรอด
แบนด์ ท่ ีมีความเร็ ว มากขึ น้ และการรั บชมวิดีโ อเพิ่ มมากขึ น้
แทรฟฟิ กไอพีท่ ัวโลกสาหรั บเครื อข่ ายพืน้ ฐานและเครื อ ข่ าย
โมบายล์ คาดว่ าจะแตะระดับ 1.6 เซ็ตตาไบต์ ต่อปี * หรื อกว่ า
1.5 ล้ านล้ านกิ ก ะไบต์ ต่ อ ปี ภายในปี 2561 และคาดว่ าแทร
ฟฟิ กไอพีสาหรั บปี 2561 จะมากกว่ าแทรฟฟิ กไอพี ทัง้ หมดที่
เกิดขึน้ ทั่วโลกในปี 2527 – 2556 (1.3 เซ็ตตาไบต์ )
ส่วนประกอบของแทรฟฟิ กไอพีจะเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
ในอีกไม่กี่ปีข้ างหน้ า โดยในช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์ แทรฟฟิ ก
ส่วนใหญ่จะเกิดจากอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล (พีซี)
เป็ นครัง้ แรกในประวัติ ศาสตร์ ของอิ นเทอร์ เน็ต แทรฟฟิ ก Wi-Fi จะ
มากเกินกว่าแทรฟฟิ กบนเครื อข่ายพื ้นฐาน และวิดีโอความละเอียด

สูง (HD) จะสร้ างแทรฟฟิ กมากกว่า วิดีโอความละเอี ยดมาตรฐาน
(SD)
นอกจากนี ้ Internet of Everything จะเติบโตเพิ่มมากขึน้
และภายในปี 2561 จะมีการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (Machine-toMachine หรื อ M2M) เกือบเท่ากับจานวนประชากรทั่วโลก ขณะที่
รถยนต์ อัจฉริ ยะ (Smart Cars) จะมีโมดูล M2M เกือบ 4 โมดูลต่ อ
รถยนต์หนึง่ คัน
ฟุตบอลโลก 2014 ผลักดัน ปริ ม าณการใช้ ง านแบนด์ วิ ธ
อินเทอร์ เน็ต (แทรฟฟิ กอินเทอร์ เน็ต) จากการเริ่มต้ นเมื่อวันพฤหัสบดี

ที่ 12 มิถุนายน คาดว่าจะมีประชาชนหลายล้ านคนรับชมเกม และ/
หรื อภาพไฮไลต์ ผ่า นทางอิ นเทอร์ เ น็ ต ส่วนวิดีโอสตรี มมิ่ ง และการ

รายงานคาดการณ์ Cisco VNI ฉบับอัพเดตนี ค้ รอบคลุม
แนวโน้ มการเติบโตของแทรฟฟิ กไอพีบนเครื อข่ายพื ้นฐานและการ

ถ่ายทอดฟุตบอลโลกทางไอพีคาดว่าจะก่อให้ เกิดแทรฟฟิ กไอพี 4.3

ปรั บ ใช้ บ ริ การทั่ว โลก โดยน าเสนอข้ อ มูลเพิ่ม เติ ม สาหรั บ รายงาน

เอ็กซาไบต์ ซึง่ มากกว่า 3 เท่า เมื่อเทียบกับแทรฟฟิ กไอพีรายเดือนใน
ประเทศบราซิลในปั จจุบนั

คาดการณ์ แ ทรฟฟิ กข้ อมู ล โมบายล์ ทั่ ว โลก (Cisco VNI Global
Mobile Data Traffic Forecast) ซึง่ ตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อต้ นปี นี ้

นอกจากนี ้ ยังคาดการณ์ ว่ าแทรฟฟิ กอินเทอร์ เน็ ตที่ ส ร้ าง

*หนึ่ง เซ็ ตตาไบต์ (Zettabyte) เท่ า กับ 1,000 เอ็ กซาไบต์

โดยผู้ชมราว 60,000 คนในสนามแข่ง รวมถึงคนที่กาลังเดินทางไป

(Exabyte) และ 1,000 เซ็ ต ตาไบต์ เท่ ากั บ ห นึ่ ง ยอ ตต า ไ บ ต์

ชมการแข่งขัน จะแซงหน้ าแทรฟฟิ กในชัว่ โมงเร่ งด่วนของผู้ใช้ สมาร์ ท
โฟน 94 ล้ านคนในบราซิล
แทรฟฟิ กไอพีทั่วโลกคาดว่าจะแตะระดับ 132 เอ็กซาไบต์

(Yottabyte)
** ชั่ว โมงเร่ ง ด่ ว นหมายถึง ช่ ว งเวลา 60 นาที ที่ มี ป ริ ม าณ
แทรฟฟิ กโดยรวมสูงสุดในช่วง 24 ชัว่ โมง

ต่อเดือนภายในปี 2561 ซึง่ เทียบเท่ากับ:
-8.8 พันล้ านหน้ าจอที่กาลังสตรี มภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ
สุดท้ ายด้ วยความละเอียด Ultra-HD/4K ในเวลาเดียวกัน
-5.5 พันล้ านคนที่กาลังรับชมภาพยนตร์ "Game of Thrones" ซีซนั่ 4
ผ่ า นทางวิ ดี โ อออนดี ม านด์ ใ นรู ป แบบ HD หรื อ 1.5 พัน ล้ า นคนที่
กาลังรับชมในรูปแบบ Ultra-HD/4K
-คลิปวิดีโอ 4.5 ล้ านล้ านคลิปบน YouTube และ
-940 พันล้ านล้ านข้ อความ (Text Message)

