
Jak rośnie 

chmura

Jeden zettabajt (ZB) to miliard terabajtów lub bilion gigabajtów.
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Jaką część ruchu w centrach 
danych stanowią poszczególne 
jego rodzaje?

.

17%
8%

75%

Część danych przepływa między centrami 
danych a użytkownikami, część pomiędzy 
centrami danych, a część pozostaje 
w centrach danych. 

Co składa się na ruch 
w centrach danych?

8,6 zettabajtów – ile to tak naprawdę danych?

9 bilionów godzin streamingu 
wideo w jakości HD
To tak, jakby każdy mieszkaniec globu codziennie w roku 
oglądał 3 godziny streamingu wideo w HD (w roku 
2018 światowa populacja wynosić będzie 7,6 mld ludzi).

119 bilionów godzin streamingu muzyki
Odpowiada to 22 miesiącom ciągłego 
streamingu muzyki przez całą populację 
świata w roku 2018.

21 bilionów godzin wideokonferencji webowych

Odpowiada to 17 godzinom wideokonferencji 
odbywanym codziennie przez wszystkich 
pracowników na świecie w roku 2018.
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1.6 ZB

20182013

Ruch danych w chmurze wzrośnie 
czterokrotnie w latach 2013-2018

Ruch i obciążenia w chmurze

Około 78% wszystkich obciążeń w centrach danych w roku 
2018 będzie pochodzić z chmury. Obciążenia w chmurze 
wyraźnie rosną (o 24% rocznie), podczas gdy tradycyjne 
obciążenia w centrach danych maleją (o 2% rocznie).
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Liczba połączonych z siecią urządzeń 
przewodowych i bezprzewodowych 
wpływa na stopień wykorzystania 
chmury w poszczególnych regionach

Poniżej przedstawiono regiony 
o najwyższej średniej liczbie 
podłączonych do sieci urządzeń 
(przewodowych, mobilnych 
i modułów machine-to-machine) 
na jednego użytkownika Internetu 
w roku 2013:

Poniżej przedstawiono regiony
o najwyższej prognozowanej

średniej liczbie podłączonych
do sieci urządzeń (przewodowych,

mobilnych i modułów
machine-to-machine) na

jednego użytkownika Internetu
w roku 2018:
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Różnice w korzystaniu z sieci i jej 
zasobów oraz w dostępności Internetu 
wpływają na poziom wzrostu ruchu danych 
w poszczególnych regionach świata.

Sieci przewodowe a sieci mobilne

Użytkownicy Internetu 
przewodowego 
w roku 2018
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Poniżej przedstawione zostały 
prognozy dostępności Internetu 
przewodowego w poszczególnych 
regionach świata w roku 2018 
(jako odsetek populacji)

Poniżej przedstawione zostały
prognozy wzrostu poziomu

dostępności Internetu
przewodowego

w poszczególnych regionach
 świata w latach 2013-2018

Poniżej przedstawione
zostały prognozy wzrostu

poziomu dostępności
Internetu mobilnego

w poszczególnych regionach
świata w latach 2013-2018

Poniżej przedstawione zostały 
prognozy dostępności Internetu 
mobilnego w poszczególnych 
regionach świata w roku 2018 
(jako odsetek populacji)

Wzrost liczby użytkowników
Internetu mobilnego 

w latach 2013-2018

Użytkownicy Internetu 
mobilnego 
w roku 2018

Source: Cisco Global Cloud Index, 2014
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Globalny ruch w centrach danych wzrośnie 
trzykrotnie w latach 2013-2018, a jego największa 
składowa, czyli ruch związany z chmurą, wzrośnie 
czterokrotnie.

W roku 2018 ruch związany 
z chmurą obliczeniową będzie 
odpowiadał za 76% globalnego 
ruchu w centrach danych.

Tradycyjny 
ruch w centrach 
danych

Ruch w centrach 
danych związany 
z chmurą

W roku 2018, ruch pomiędzy 
centrami danych 
a użytkownikami końcowymi 
będzie wynosił 1,5  ZB 
rocznie (17% całkowitego 
ruchu w centrach danych).

0,7 ZB (8%) stanowił będzie 
ruch pomiędzy centrami 
danych, związany np. 
z replikacją czy aktualizacją 
oprogramowania.

Jednak zdecydowaną 
większość ruchu w centrach 
danych, bo aż 6,4 ZB (75%), 
stanowić będzie ruch 
generowany wewnątrz nich, 
a związany z tworzeniem, 
przechowywaniem, 
przetwarzaniem czy 
autenty�kacją danych. 
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