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Oficjalny dokument 

Cisco Global Cloud Index:  
Prognoza i metodologia, 2012–2017 

 

Omówienie 
Cisco® Global Cloud Index to badanie przeprowadzane w ramach inicjatywy prognozowania wzrostu globalnego 
ruchu IP w centrach danych oraz w chmurze-. Prognoza obejmuje trendy związane z wirtualizacją centrów danych 
i przetwarzaniem w chmurze. Niniejszy dokument prezentuje szczegółowe informacje dotyczące badania i jego 
metodologii. 

Przegląd prognozy 
Globalny ruch w centrach danych: 

● Roczny globalny ruch IP w centrach danych osiągnie poziom 7,7 zettabajtów do końca roku 2017. Do roku 
2017 globalny ruch IP w centrach danych osiągnie poziom 644 eksabajtów na miesiąc (z poziomu 214 
eksabajtów na miesiąc w roku 2012). 

● Globalny ruch IP w centrach danych zwiększy się niemal trzykrotnie w ciągu kolejnych 5 lat. Zasadniczo 
ruch IP w centrach danych będzie się kształtował na poziomie 25% CAGR (skumulowany roczny wskaźnik 
wzrostu) od roku 2012 do 2017. 

 

Przejście na wirtualizację centrów danych i przetwarzanie w chmurze: 

● Stosunek obciążeń względem niezwirtualizowanych tradycyjnych serwerów wzrośnie z 1,7 w 2012 roku do 
2,3 do roku 2017. 

● Stosunek obciążeń względem niezwirtualizowanych serwerów w chmurze wzrośnie z 6,5 w 2012 roku do 
16,7 do roku 2017. 

● Do roku 2017 niemal 2/3 wszystkich obciążeń będzie przetwarzane w chmurze. 

 

Globalny ruch w chmurze: 

● Roczny globalny ruch IP w chmurze osiągnie poziom 5,3 zettabajtów do końca roku 2017. Do roku 2017 
globalny ruch IP w chmurze osiągnie poziom 443 eksabajtów na miesiąc (z poziomu 98 eksabajtów na 
miesiąc w roku 2012). 
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● Globalny ruch IP w chmurze wzrośnie 4,5-krotnie w ciągu następnych 5 lat. Zasadniczo ruch IP w chmurze 
będzie się kształtował na poziomie 35% CAGR (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu) od roku 2012 do 
2017. 

● Globalny ruch IP w chmurze będzie stanowił ponad 2/3 całkowitego ruchu w centrach danych do roku 2017. 

Regionalna gotowość na usługi w chmurze: 

● Ameryka Północna i Europa Zachodnia miały największy wskaźnik dostępu do usług szerokopasmowych 
(stacjonarnych i mobilnych) w 2012 roku i tak będzie nadal przez kolejne 5 lat. Jednak we wszystkich 
regionach nastąpi wymierna poprawa dostępu do usług szerokopasmowych w prognozowanym okresie. 
Europa Środkowo-Wschodnia wykaże najwyższy wzrost w penetracji stacjonarnych i mobilnych usług 
szerokopasmowych w okresie 2012-2017. Azja-Pacyfik jest liderem pod względem liczby abonamentów w 
prognozowanym okresie z powodu dużej populacji tego regionu (więcej informacji w części Powszechność 
usług szerokopasmowych). 

● Europa Zachodnia ma największą średnią prędkość pobierania stacjonarnego: 14,4 Mb/s. Na drugim 
miejscu jest Ameryka Północna ze średnią prędkością pobierania stacjonarnego 13,1 Mb/s. Europa 
Środkowo-Wschodnia i Azja-Pacyfik mają z kolei największą średnią prędkość przesyłania stacjonarnego, a 
mianowicie odpowiednio 7,4 Mb/s oraz 6,1 Mb/s (więcej informacji w części Przegląd prędkości pobierania i 
przesyłania). 

● Europa Środkowo-Wschodnia i Europa Zachodnia przodują pod względem największego średniego 
opóźnienia stacjonarnego, które wynosi odpowiednio 56 ms i 57 ms (więcej informacji w części Opóźnienie 
sieci). Ameryka Północna ma największą średnią prędkość pobierania mobilnego: 11,2 Mb/s. Na drugim 
miejscu jest Europa Zachodnia ze średnią prędkością pobierania mobilnego 9,4 Mb/s. Europa Środkowo-
Wschodnia i Ameryka Północna mają z kolei największą średnią prędkość przesyłania mobilnego, a 
mianowicie odpowiednio 5,4 Mb/s oraz 4,7 Mb/s (więcej informacji w części Przegląd prędkości pobierania i 
przesyłania). 

● Europa Zachodnia i Ameryka Północna przodują pod względem największego średniego opóźnienia 
mobilnego, które wynosi odpowiednio 106 ms i 114 ms (więcej informacji w części Opóźnienie sieci). 

Pięć najważniejszych trendów w segmencie centrów danych i usług w chmurze 
Przez ostatnie kilka lat w branży telekomunikacyjnej przetwarzanie w chmurze ze wschodzącej technologii stało się 
często wybieranym rozwiązaniem, które zyskało szerokie uznanie. Firmy i instytucje rządowe przechodzą ze 
środowisk testowych na coraz częstsze wykorzystanie chmury do swoich kluczowych obciążeń. W przypadku 
konsumentów usługi w chmurze oferują wszechobecny dostęp do treści i usług z poziomu wielu różnych urządzeń i 
niemal w każdym miejscu. 

Kolejne części opisują pięć ważnych trendów w segmencie centrów danych i usług w chmurze, które napędzają 
wzrost ruchu IP, zmieniając doświadczenie użytkownika końcowego i stawiając nowe wyzwania przed centrami 
danych i infrastrukturą opartą na chmurze-. 

1. Wzrost globalnego ruchu i relewancji centrów danych 

2. Dalsza globalna wirtualizacja centrów danych 

3. Wzrost zdalnych usług danych i usług dostępu do pamięci masowej 

4. Internet Wszechrzeczy i przejście na protokół IPv6 napędzają rozwój ruchu w chmurze 

5. Globalna gotowość na usługi w chmurze 
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Trend 1: Wzrost globalnego ruchu i znaczenia centrów danych 
Kluczowe powody przejścia na przetwarzanie w chmurze w kategorii poprawy jakości to szybsza dostawa usług i 
danych, lepsza wydajność aplikacji, a także udoskonalona efektywność operacyjna. Podczas gdy bezpieczeństwo i 
integracja z zastanymi środowiskami IT nadal nastręczają problemów w przypadku niektórych aplikacji w chmurze, 
dla konsumentów i firm dostępna staje się coraz większa liczba usług. Dzisiaj usługi w chmurze uwzględniają 
różne wymagania klientów (np. prywatność, mobilność, dostęp z poziomu wielu urządzeń) oraz wspierają 
krótkofalowe inicjatywy i długofalowe priorytety strategiczne zarówno prywatnych, jak i publicznych operatorów 
sieci. 

Pod względem ilościowym wpływ przetwarzania w chmurze na ruch w centrach danych jest ewidentny. Warte 
podkreślenia jest, że od roku 2008 większość ruchu w Internecie rozpoczyna się lub kończy w centrum danych. 
Ruch w centrach danych będzie nadal dominował w ramach ruchu internetowego w możliwej do przewidzenia 
przyszłości, ale sam charakter tego ruchu przechodzi fundamentalną przemianę spowodowaną aplikacjami, 
usługami i infrastrukturą w chmurze. Znaczenie globalnego rozwoju przetwarzania w chmurze jasno pokazuje 
jedna z kluczowych prognoz niniejszego uaktualnionego badania: do 2017 r. ponad 2/3 (69%) ruchu w centrach 
danych będzie stanowić ruch w chmurze. 

Poniższe części dokumentu podsumowują nie tylko wielkość i wzrost ruchu pomiędzy centrami danych, ale 
również ruchu pomiędzy różnymi funkcjonalnymi jednostkami w ramach centrum danych, porównując ponadto 
segmenty centrów danych w chmurze z centrami tradycyjnymi oraz konsumenckie i biznesowe segmenty usług w 
chmurze. 

Globalny ruch IP w centrach danych: 3-krotny wzrost do 2017 r. 
Rysunek 1 przedstawia prognozowany wzrost ruchu IP w centrach danych w okresie 2012-2017. 

Rysunek 1.   Wzrost globalnego ruchu IP w centrach danych 
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Prognozowany poziom ruchu w Internecie i sieciach IP WAN to 1,4 zettabajta rocznie w roku 20171, natomiast ruch 
w centrach danych już dziś wynosi 2,6 zettabajtów rocznie, a do roku 2017 potroi się, osiągając 7,7 zettabajtów 
rocznie. Oznacza to skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 25%. Większy ruch w centrach 
danych jest spowodowany włączeniem do tej kategorii ruchu wewnątrz centrum danych (zazwyczaj definicje 
Internetu i sieci WAN ograniczają się do ruchu pomiędzy centrami danych). 

Prognoza globalnego ruchu w centrach danych, a zatem główny składnik badania Cisco Global Cloud Index, 
obejmuje sieciowe centra danych z całego świata, obsługiwane przez usługodawców oraz prywatnych 
przedsiębiorców. Więcej informacji o metodologii prognozy dotyczącej ruchu w centrach danych i w chmurze 
znajduje się w Załączniku A, natomiast Załączniku B porównuje raport Global Cloud Index z raportem Cisco VNI 
Global IP Traffic. 

Tabela 1 przedstawia szczegółowe dane dotyczące wzrostu globalnego ruchu w centrach danych. 

Tabela 1. Globalny ruch w centrach danych, 2012–2017 

Ruch IP w centrach danych, 2012–2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR  
2012–2017 

Wg typu (EB / rok) 

Z centrum danych do 
użytkownika 

 427   560   711   883   1086   1317  25% 

Z centrum danych do centrum 
danych 

 167   221   281   352   435   530  26% 

W ramach centrum danych 1971 2560 3223 3978 4867 5879 24% 

Wg segmentu (EB / rok) 

Klient 1952 2585 3301 4123 5097 6211 26% 

Firma  613   756   914   1091   1291   1515  20% 

Wg typu (EB / rok) 

Centrum danych w chmurze  1177   1755   2419   3224   4178   5313  35% 

Tradycyjne centrum danych 1389 1586 1795 1989 2210 2413 12% 

Razem (EB / rok) 

Całkowity ruch w centrach 
danych 

2565 3341 4215 5214 6387 7726 31% 

Źródło: Cisco Global Cloud Index, 2013 
 

Definicje: 

● Centrum danych – użytkownik: ruch z centrum danych do użytkownika końcowego za pośrednictwem 
Internetu lub sieci IP WAN 

● Centrum danych – centrum danych: ruch pomiędzy centrami danych 

● W ramach centrum danych: ruch ograniczający się do jednego centrum danych 

● Konsument: ruch od lub do konsumentów będących użytkownikami końcowymi 

● Firma: ruch od lub do użytkowników biznesowych 

● Centrum danych w chmurze: ruch powiązany z konsumentami w chmurze i aplikacjami biznesowymi 

● Tradycyjne centrum danych: ruch powiązany z konsumentami poza chmurą i aplikacjami biznesowymi 

                                                 
1 Zobacz Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2012–2017.  

http://www.cisco.com/go/vni
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Lokalizacje docelowe ruchu w centrach danych: większość ruchu zamyka się w ramach centrum 
danych 
Konsumencki i biznesowy ruch w centrach danych można zasadniczo podzielić na trzy główne kategorie (Rys. 2): 

● Ruch ograniczający się do jednego centrum danych 

● Ruch pomiędzy centrami danych 

● Ruch z centrum danych do użytkownika końcowego za pośrednictwem Internetu lub sieci IP WAN 

Rysunek 2.   Globalny ruch w centrach danych według lokalizacji docelowej 

 
 

Część ruchu w ramach centrum danych będzie stanowić większość w okresie prognozowanym, a dokładnie 76% 
ruchu w centrach danych zarówno w roku 2012, jak i w 2017. Czynniki wpływające na duży ruch w ramach 
centrum danych wiążą się z funkcjonalnym oddzieleniem serwerów aplikacji, pamięci masowej i baz danych, co 
generuje replikację, kopie zapasowe oraz ruch odczytu/zapisu w ramach centrum danych. Ponadto przetwarzanie 
równoległe rozdziela zadania i rozsyła je do wielu serwerów, zwiększając ruch wewnętrzny w ramach centrum 
danych. 

Można oczekiwać, że stosunek ruchu wychodzącego poza centrum danych do ruchu pozostające w ramach 
centrum danych zwiększy się z czasem, ponieważ pliki wideo obciążają pasmo i nie wymagają ruchu w ramach 
bazy danych lub przetwarzania współmiernego z ich rozmiarem. Aczkolwiek coraz częstsze korzystanie z takich 
aplikacji, jak wirtualizacja pulpitu, będzie stanowić przeciwwagę dla tego trendu. Dodatkowo wirtualizacja pamięci 
masowej i innych funkcji centrum danych zwiększa ruch w ramach centrum danych, ponieważ funkcje nie mogą 
pozostać lokalne dla szafy serwerowej lub serwera. 
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Wzrost globalnego ruchu IP w centrach danych i w chmurze 
Ruch w centrach danych w skali globalnej będzie wzrastał w tempie 25% CAGR (Rys. 3), natomiast wzrost ruchu 
w centrach danych w chmurze będzie większy (35% CAGR), a zatem 4,5-krotny od 2012 do 2017 roku (rys. 4). 

Rysunek 3.   Ogólny wzrost ruchu w centrach danych 

 

Rysunek 4.   Wzrost ruchu w centrach danych w chmurze 
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Globalny ruch w chmurze przekroczył granicę zettabajtów w 2012 r., a do roku 2017 ponad 2/3 całkowitego ruchu 
w centrach danych będzie się odbywać w chmurze. (Więcej informacji o regionalnych trendach ruchu w chmurze w 
Załączniku C.) Do roku 2017 ruch w chmurze będzie stanowił 69% całkowitego ruchu w centrach danych. 

Wzrost ruchu w chmurze wiąże się głównie z szybkim przechodzeniem i migracją do architektur w chmurze, przy 
zwiększonej zdolności centrów danych w chmurze do obsługiwania dużych obciążeń. Centra danych w chmurze 
pozwalają na większą wirtualizację, standaryzację i automatyzację. Te czynniki prowadzą do lepszej wydajności, 
pojemności i przepustowości. 

Globalny wzrost konsumenckich i biznesowych usług w chmurze 
Na potrzeby niniejszego badania Cisco Global Cloud Index opisuje ruch związany z usługami dostarczanymi do 
użytkowników końcowych. Biznesowe centra danych są dedykowane potrzebom firmy i obsługują ruch związany z 
celami biznesowymi wymagającymi bardziej rygorystycznych standardów bezpieczeństwa. Konsumenckie centra 
danych są przeznaczone do szerszej rzeszy odbiorców i obsługują ruch dla masowych konsumentów. 

Prognoza ruchu dla centrów danych w chmurze wskazuje na 36% CAGR dla ruchu konsumenckiego, przy 4,3 ZB 
rocznie do 2017 roku. Biznesowy ruch w chmurze wzrasta w tempie 31% CAGR do poziomu 1,0 ZB rocznie do 
2017 roku. Tabela 2 przedstawia szczegółowe dane dotyczące wzrostu globalnego konsumenckiego i 
biznesowego ruchu w chmurze. 

Tabela 2. Globalny ruch w chmurze, 2012–2017 

Ruch IP w chmurze, 2012–2017  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR  
2012–2017 

Wg segmentu (EB / rok) 

Klient  918   1384   1923   2581   3368   4310  36% 

Firma  259   371   496   644   810   1004  31% 

Razem (EB / rok) 

Całkowity ruch w chmurze  1177   1755   2419   3224   4178   5313  35% 

Źródło: Cisco Global Cloud Index, 2013 
 

Aplikacje w czasie rzeczywistym lub mocno powiązane z aspektem czasowym wpływają na zwiększone 
korzystanie z chmury w segmencie biznesowym i konsumenckim. W segmencie biznesowym konieczność 
dostarczenia szybkiego i elastycznego dostępu do dużych archiwów danych stanowi ważny cel dla organizacji IT 
rozważających przejście na rozwiązania w chmurze. Ponadto udostępnienie zaawansowanych narzędzi 
analitycznych w celu wykorzystania potencjału informacji zawartych w zasadniczo nieuporządkowanych archiwach 
danych może stworzyć cenną przewagę konkurencyjną. Udoskonalone usługi współpracy w ramach przetwarzania 
w chmurze mogą zwiększyć wydajność pracowników i zadowolenie klientów. 

W segmencie konsumenckim aplikacje streamingu treści wideo i audio znacznie zwiększają ruch w chmurze, a 
dodatkowo nowe usługi (osobiste magazyny treści) zyskują na popularności. 
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Trend 2: Dalsza globalna wirtualizacja centrów danych 
Obciążenie można zdefiniować jako ilość przetwarzania przeprowadzaną przez serwer, aby aplikacja działała i aby 
obsługiwana była dana liczba użytkowników korzystających z aplikacji. Prognozy Cisco Global Cloud Index 
przewidują dalszą migrację obciążeń z tradycyjnych centrów danych do centrów danych w chmurze. Do roku 2017 
niemal 2/3 wszystkich obciążeń będzie przetwarzane w centrach danych w chmurze (Rys. 5). Więcej informacji o 
regionalnym rozłożeniu obciążeń w Załączniku D. 

Rysunek 5.   Rozłożenie obciążeń: 2012–2017 

 
 

Wzrost obciążeń w centrach danych w chmurze będzie prawdopodobnie 5 razy większy niż wzrost obciążeń 
tradycyjnych obciążeń w okresie 2012-2017. W układzie tradycyjnym jedno obciążenie przypadało na jeden serwer. 
Jednak dzięki zwiększonej wydajności obliczeniowej i wirtualizacji serwerów możliwe jest wiele obciążeń na jeden 
fizyczny serwer w przypadku architektury w chmurze. Finansowe aspekty przetwarzania w chmurze obejmują 
koszty serwera, odporność, skalowalność i długość życia produktu i promują migrację obciążeń pomiędzy 
serwerami, zarówno wewnątrz centrum danych, jak i pomiędzy centrami danych (zlokalizowanymi także w różnych 
obszarach geograficznych). Często aplikacja użytkownika końcowego jest obsługiwana w ramach kilku obciążeń 
rozłożonych na wiele serwerów. Taka architektura dystrybucji tworzy wiele strumieni ruchu w ramach i pomiędzy 
centrami danych obok ruchu do i od użytkownika końcowego. Tabela 3 przedstawia migrację obciążeń z 
tradycyjnych centrów danych do centrów danych w chmurze. 
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Tabela 3. Migracja obciążeń z tradycyjnych centrów danych do centrów danych w chmurze 

Globalne obciążenia w centrach danych, w milionach 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR  
2012–2017 

Obciążenia w tradycyjnym centrum 
danych 

 51,2   53,5   58,4   62,3   66,3   69,7  6% 

Obciążenia w centrach danych w 
chmurze 

 32,2   45,7   61,1   78,1   96,8   118,5  30% 

Całkowite obciążenia w centrach 
danych 

 83,4   99,3   119,5   140,4   163,2   188,2  18% 

Obciążenia w chmurze jako procent 
całkowitych obciążeń w centrach 
danych 

39% 46% 51% 56% 59% 63% ND  

Obciążenia tradycyjne jako procent 
całkowitych obciążeń w centrach 
danych 

61% 54% 49% 44% 41% 37% ND  

Źródło: Cisco Global Cloud Index, 2013 
 

Jednym z głównych czynników wpływających na migrację obciążeń z tradycyjnych centrów danych do centrów 
danych w chmurze jest większy stopień wirtualizacji (Rys. 6) w chmurze, co pozwala na dynamiczne wdrożenie 
obciążeń w chmurze w celu sprostania dynamicznym wymaganiom usług w chmurze. Stosunek obciążeń 
względem niezwirtualizowanych serwerów w chmurze wzrośnie z 6,5 w 2012 roku do niemal 16,7 do roku 2017. 
Dla porównania: stosunek obciążeń względem niezwirtualizowanych tradycyjnych serwerów centrów danych 
wzrośnie z 1,7 w 2012 roku do 2,3 w roku 2017. 

Rysunek 6.   Wzrost wirtualizacji w chmurze 
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Trend 3: Wzrost zdalnych usług danych i usług dostępu do pamięci masowej 
W tej części dokonany jest przegląd rozwoju usług w chmurze takich jak osobiste magazyny treści i biznesowe 
usługi zdalnego dostępu do pamięci masowej. 

Wzrost ruchu w osobistych magazynach treści 
W osobistych magazynach treści użytkownicy mogą przechowywać i udostępniać muzykę, zdjęcia i filmy poprzez 
łatwy w obsłudze interfejs przy niskich albo zerowych kosztach. Ponadto rosnąca liczba tabletów, smartfonów i 
innych urządzeń mobilnych pozwala na dostęp do osobistych magazynów treści w sposób dogodny dla 
użytkownika. 

Cisco GCI przewiduje, że osobisty ruch w chmurze wzrośnie z 1,7 EB rocznie w 2012 roku do 20 EB w roku 2017, 
co oznacza 63% CAGR (Rys. 7). 

Rysunek 7.   Wzrost ruchu w osobistych magazynach treści 

 
 

Biznesowe usługi zdalnego przechowywania i dostępu do pamięci masowej 
Oparte na chmurze rozwiązania przechowywania i dostępu oferują skalowalne i oszczędne opcje zarządzania 
wolumenami danych generowanych przez przedsiębiorstwa o różnych rozmiarach. W ostatnim globalnym badaniu 
firmy Gartner przedstawiającym ponad 500 organizacji w wielu układach pionowych 20% respondentów przyznało, 
że korzysta z usług przechowywania w chmurze w przypadku części lub całości przechowywanych danych. 
Podczas gdy model pay-as-you-go spełnia potrzeby małych firm w zakresie elastyczności i zarządzania kosztami, 
większe przedsiębiorstwa będą kłaść nacisk na niezawodność i bezpieczeństwo usług, a także usługi z wartością 
dodaną, np. udostępnianie plików i synchronizacja. 

http://www.gartner.com/newsroom/id/2220715
http://www.gartner.com/newsroom/id/2220715
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Trend 4: Internet Wszechrzeczy i przejście na protokół IPv6 zintensyfikują rozwój ruchu w 
chmurze 
Szybki wzrost w korzystaniu z wielu urządzeń przez użytkowników końcowych, konsumentów i firmy to główny 
czynnik w przechodzeniu na usługi w chmurze, które mogą zapewnić kompleksowy dostęp do treści i aplikacji z 
poziomu dowolnego urządzenia w każdym miejscu. 

Rysunki 8, 9 i 10 przedstawiają prognozowany wzrost korzystania z wielu urządzeń na poziomie regionalnym w 
okresie 2012-2017. W 2012 roku Ameryka Północna miała największą średnią liczbę urządzeń stacjonarnych na 
użytkownika, a Europa Środkowo-Wschodnia największą średnią liczbę urządzeń mobilnych na użytkownika. 
Oczekuje się, że do roku 2017 Ameryka Północna będzie liderem liczby urządzeń na użytkownika zarówno w 
przypadku urządzeń stacjonarnych, jak i mobilnych. We wszystkich regionach nadal zauważalny jest wzrost liczby 
urządzeń stacjonarnych i mobilnych na użytkownika. Wiele urządzeń mobilnych może funkcjonować w dwóch 
trybach. Ten wzrost tworzy z kolei zapotrzebowanie na usługi w chmurze i treści, do których można uzyskać 
dostęp z wielu urządzeń i przy użyciu dowolnego trybu dostępu: stacjonarnego lub mobilnego. 

Rysunek 8.   Wzrost użytkowania wielu urządzeń w roku 2012 

 
Wielkość kul reprezentuje całkowitą liczbę urządzeń w danym regionie. 
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Rysunek 9.   Wzrost użytkowania wielu urządzeń do roku 2017 

 
Wielkość kul reprezentuje całkowitą liczbę urządzeń w danym regionie. 
 

Usługi w chmurze są kluczowe dla Internetu Wszechrzeczy, który zwiększa możliwości komunikacji dla ludzi, 
danych i rzeczy za pośrednictwem Internetu. Według badania Machina Research połączenia maszyna--maszyna 
(M2M) będą rozwijać się 5 razy szybciej niż inteligentne urządzenia w okresie 2012-2022 i 22 razy szybciej niż 
liczba ludności na świecie. 

Ponadto Machina Research prognozuje, że tryliony zdarzeń M2M (przesył danych z usieciowionego węzła M2M 
poprzez połączenie WAN) będą generowane, napędzając Internet Wszechrzeczy i dając łącznie 84 tryliony 
zdarzeń rocznie do roku 2022. Jak pokazuje Rysunek 10, zdarzenia w kategorii Inteligentne Biuro wzrosną z 
poziomu 3,6 trylionów w 2012 roku do 9,8 trylionów do roku 2022, przy 10% CAGR. Zdarzenia w kategorii 
Inteligentny Dom wzrosną z poziomu 1,5 trylionów w 2012 roku do 47,8 trylionów do roku 2022, przy 42% CAGR. 
Usługi w chmurze w kluczowy sposób ułatwią zarządzanie wolumenem i złożonością tych zdarzeń i umożliwią 
jeszcze lepszą łączność i funkcjonalność. 
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Rysunek 10.   Internet Wszechrzeczy generuje tryliony zdarzeń sieciowych 

 
 

Innym ważnym elementem Internetu Wszechrzeczy i przejścia na usługi w chmurze jest rozwój funkcjonalności 
protokołu IPv6 z uwagi na urządzenia, łączność sieci, wspieranie treści oraz użytkowników. Według Google 
procent użytkowników IPv6 na świecie podwoił się w ubiegłym roku, osiągając poziom 2% globalnej bazy 
użytkowników we wrześniu 2013 r. Dla porównania — osiągnięcie poziomu 1% zabrało ponad dwa lata. Ponadto 
ostatnie udoskonalenia wdrożenia sieci IPv6 wskazują na zainteresowanie usługodawców łącznością Ipv6 zarówno 
w sieciach mobilnych, jak i stacjonarnych. Szacuje się, że w rezultacie ruch IPv6 wzrośnie, osiągając poziom 24% 
globalnego ruchu w Internecie do roku 2017. (Więcej informacji w Cisco VNI white paper, “The Zettabyte Era,”). 
Ponadto dostawcy treści wciąż pokonują kolejne kamienie milowe w ramach IPv6, umożliwiając dostęp do plików 
wideo i innych bogatych w treści multimediów. W oparciu o branżową informację zwrotną chmura IPv6 wygląda 
podobnie do chmury IPv4, przy czym treści wideo przesyłane do użytkowników końcowych stanowią duży procent 
ruchu. 

http://www.internetsociety.org/blog/2013/09/ipv6-deployment-hits-2-keeps-growing
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/VNI_Hyperconnectivity_WP.html
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Trend 5: Globalna gotowość na usługi w chmurze 
Część badania dotycząca gotowości na usługi w chmurze przedstawia wnioski dla regionów w odniesieniu do 
wymagań dla sieci szerokopasmowych i mobilnych w celu dostarczania usług w chmurze kolejnej generacji. 
Udoskonalenia i niezawodność tych sieci wpłynie pozytywnie na coraz częstszy wybór rozwiązań w chmurze przez 
użytkowników biznesowych dostarczających podstawowych i zaawansowanych usług aplikacyjnych. Na przykład 
konsumenci oczekują, że będą mogli komunikować się ze znajomymi i strumieniowo przesyłać muzykę i filmy w 
każdym czasie oraz z dowolnego miejsca. Użytkownicy biznesowi wymagają stałego dostępu do rozwiązań 
komunikacyjnych i mobilnych w ramach wideokonferencji oraz kluczowych systemów operacyjnych i zarządzania 
relacjami z klientami.  

Prędkość pobierania i przesyłania oraz opóźnienia są kluczowymi czynnikami przy ocenie gotowości sieci na usługi 
w chmurze. Rysunek 11 przedstawia przykładowe kategorie konsumenckich i biznesowych usług w chmurze oraz 
odpowiadające im wymagania sieciowe wykorzystywane w tym badaniu. Należy zauważyć, że równoległe 
korzystanie z aplikacji może dodatkowo wpłynąć na doświadczenie użytkowników i dostępność usług w chmurze. 

Rysunek 11.   Przykładowe kategorie biznesowych i konsumenckich usług w chmurze 

 
 

Statystyki wydajności sieci regionalnych zostały uporządkowane wedle zdolności do obsługiwania tych trzech 
kategorii usług w chmurze. Przeanalizowano ponad 90 milionów rekordów z Ookla2, aplikacji Cisco GIST a także 
Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ze 150 krajów z okresu około 2 lat. Średnie regionalne tych 
pomiarów są zawarte poniżej oraz w Załączniku E. 

Cechy gotowości na usługi w chmurze są następujące: 

                                                 
2 W ramach pomiarów Speedtest.net małe pliki binarne są pobierane i ładowane na linii serwer sieciowy - klient w celu 
oszacowania prędkości łączą w kilobitach na sekundę (Kb/s). 

http://gistdata.ciscovni.com/
http://www.speedtest.net/
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Dostęp do sieci 
● Powszechność usług szerokopasmowych: ten wskaźnik mierzy penetrację stacjonarnych i mobilnych 

usług szerokopasmowych przy uwzględnieniu demografii populacji w celu określenia powszechności i 
oczekiwanego poziomu łączności w różnych regionach. 

Wydajność sieci 
● Prędkość pobierania: przy zwiększonym korzystaniu z mobilnych i stacjonarnych aplikacji obciążających 

pasmo prędkość pobierania dla użytkownika końcowego jest istotnym czynnikiem. Będzie on nadal 
niezwykle ważny dla jakości usług dostarczanych do maszyn wirtualnych, systemów zarządzania relacjami 
z klientem (CRM) i platform w chmurze ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa) w przypadku firm oraz 
w kontekście konsumenckich usług w chmurze obejmujących pobieranie plików wideo oraz odzyskiwanie 
treści.  

● Prędkość przesyłania: przy zwiększonym wykorzystaniu maszyn wirtualnych, tabletów oraz 
wideokonferencji w biznesie oraz z punktu widzenia konsumentów korzystających z sieci stacjonarnych i 
mobilnych prędkość przesyłania jest szczególnie ważna dla dostarczania treści do chmury. Znaczenie 
prędkości przesyłania będzie wzrastać z czasem dzięki dominacji przetwarzania w chmurze i wirtualizacji 
centrów danych oraz w związku z potrzebą przesyłania milionów aktualizacji i poprawek oprogramowania, 
dystrybucją dużych plików w wirtualnych systemach plików i zapotrzebowaniem na konsumenckie usługi 
gier w chmurze oraz tworzenia kopii zapasowych. 

● Opóźnienie sieci: opóźnienia w przypadku telefonii internetowej (VoIP), oglądaniu i przesyłaniu plików 
wideo, bankowości internetowej w ramach mobilnych usług szerokopasmowych oraz przeglądaniu 
szpitalnych baz danych służby zdrowia wiążą się z dużymi opóźnieniami sieci (zazwyczaj podawanymi w 
milisekundach). Zmniejszenie opóźnienia w dostarczaniu pakietu treści do i z chmury jest kluczowe dla 
świadczenia nowoczesnych zaawansowanych usług (i zapewnienia najwyższej jakości użytkowania dla 
użytkownika końcowego). 

Powszechność usług szerokopasmowych 
Rysunki 12 i 13 przedstawiają penetrację usług szerokopasmowych według regionów w 2012 i 2017 roku. Ameryka 
Północna i Europa Zachodnia miały największy wskaźnik dostępu do usług szerokopasmowych (stacjonarnych i 
mobilnych) w 2012 roku i tak będzie nadal przez kolejne 5 lat. Jednak we wszystkich regionach nastąpi wymierna 
poprawa dostępu do usług szerokopasmowych w prognozowanym okresie. Azja-Pacyfik jest liderem pod 
względem liczby abonamentów w prognozowanym okresie z powodu dużej populacji tego regionu. 

W odniesieniu do powszechności usług szerokopasmowych wykorzystano wewnętrzne prognozy oparte na 
podejściu oddolnym uwzględniającym oszacowanie łączy szerokopasmowych i średnią liczbę użytkowników w 
gospodarstwie domowym, a następnie weryfikację krajowych szacunków względem krajowych danych ze 
sprawozdań dostawców -telekomunikacyjnych. W przypadku usług mobilnych metodologia koncentrowała się na 
użytkownikach Internetu mobilnego zamiast na abonamentach, dzięki czemu obliczenia się nie powielają 
(ponieważ niektórzy użytkownicy mogą mieć wiele abonamentów). Więcej informacji w Załączniku F. 
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Rysunek 12.   Regionalna powszechność usług szerokopasmowych, 2012 

 
Wielkość kul reprezentuje całkowitą populację użytkowników Internetu w danym regionie. 
 

Rysunek 13.   Regionalna powszechność usług szerokopasmowych, 2017 

 
Wielkość kul reprezentuje całkowitą populację użytkowników Internetu w danym regionie. 
 



 

 
© 2013 Cisco i (lub) podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument jawny firmy Cisco. Strona 17 z 29 

Przegląd globalnej średniej prędkości pobierania i przesyłania (2013) 
Prędkość pobierania i przesyłania oraz opóźnienia są kluczowymi czynnikami przy ocenie gotowości sieci na usługi 
w chmurze. Cisco GCI Supplement przedstawia dodatkowe informacje na poziomie krajów w odniesieniu do 
prędkości pobierania i przesyłania oraz opóźnień. Dla celów obsługi usług i aplikacji w chmurze kluczowa jest 
jakość łącza szerokopasmowego. Podczas gdy teoretyczne prędkości oferowane przez operatorów sieci 
stacjonarnych i mobilnych mogą być wysokie, to wiele zewnętrznych czynników ma wpływ na faktyczne 
funkcjonowanie sieci. Prędkości i opóźnienia różnią się w zależności od kraju i regionu, co ma związek z 
technologią stacjonarnych i mobilnych usług szerokopasmowych w obszarach miejskich i wiejskich, bliskością do 
tradycyjnych centrów danych i centrów danych w chmurze oraz jakością sprzętu użytkownika. 

Mniejsze różnice w prędkości pobierania i przesyłania oraz opóźnieniach pozwolą konsumentów uzyskać dostęp 
do zaawansowanych aplikacji w chmurze przy takiej samej jakości użytkowania w całym kraju. Aby zmierzyć te 
różnice, uwzględniliśmy dodatkowo medianę prędkości pobierania i medianę prędkości przesyłania wraz z 
uaktualnionymi średnimi prędkościami pobierania i przesyłania, mierzonymi w kilobitach na sekundę (Kb/s) lub 
megabitach na sekundę (Mb/s). 

Kluczowe wyniki 
● Globalna średnia stacjonarna prędkość pobierania to 11,2 Mb/s, a globalna mediana stacjonarnej prędkości 

pobierania to 7,7 Mb/s. 

● Globalna średnia stacjonarna prędkość przesyłania to 4,8 Mb/s, a globalna mediana stacjonarnej prędkości 
przesyłania to 1,9 Mb/s. 

● Globalna średnia mobilna prędkość pobierania to 6,9 Mb/s, a globalna mediana mobilnej prędkości 
pobierania to 4,3 Mb/s. 

● Globalna średnia mobilna prędkość przesyłania to 3,5 Mb/s, a globalna mediana mobilnej prędkości 
przesyłania to 1,2 Mb/s. 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Konsumenckie średnie stacjonarne prędkości pobierania i przesyłania  
● W kategorii prędkości pobierania prowadzi Europa Zachodnia z wynikiem 14,3 Mb/s, a na drugim miejscu 

jest Ameryka Północna z wynikiem 12,9 Mb/s. 

● W kategorii prędkości przesyłania prowadzi Europa Środkowo-Wschodnia z wynikiem 7,1 Mb/s, a na 
drugim miejscu jest Azja-Pacyfik z wynikiem 6,1 Mb/s (Rys. 14). Więcej informacji w Załączniku E oraz 
Cisco GCI Supplement . 

● Mediana stacjonarnych prędkości konsumenckich jest niższa niż średnia stacjonarna prędkość 
konsumencka (zgodnie z rys.14) ze względu na wyższą dystrybucję w regionie tych prędkości, które są 
poniżej średniej. Poza wymaganymi właściwościami sieci dla zaawansowanych aplikacji w chmurze 
większość prędkości musi być bliższa średniej, aby uzyskać optymalne doświadczenie użytkownika 
końcowego w ramach większych baz użytkowników usług w chmurze. To jest kluczowy czynnik. 

Rysunek 14.   Regionalne konsumenckie średnie prędkości stacjonarne, 2013 

 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Konsumenckie średnie mobilne prędkości pobierania i przesyłania 
● W kategorii prędkości pobierania prowadzi Ameryka Północna z wynikiem 10 Mb/s, a na drugim miejscu 

jest Europa Zachodnia z wynikiem 8,0 Mb/s. 

● W kategorii prędkości przesyłania prowadzi Ameryka Północna z wynikiem 8,3 Mb/s, a na drugim miejscu 
jest Europa Zachodnia z wynikiem 6,1 Mb/s (Rysunek 15). Więcej informacji w Załączniku E oraz Cisco GCI 
Supplement . 

● Mediana konsumenckich prędkości mobilnych jest niższa niż średnia konsumencka prędkość mobilna we 
wszystkich regionach, przy niższej niż średnia dystrybucji prędkości wśród regionalnej populacji. 

Rysunek 15.   Regionalne konsumenckie średnie prędkości mobilne, 2013 

 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Biznesowe średnie stacjonarne prędkości pobierania i przesyłania 
● W kategorii prędkości pobierania prowadzi Europa Zachodnia z wynikiem 16,8 Mb/s, a na drugim miejscu 

jest Europa Środkowo-Wschodnia z wynikiem 13,1 Mb/s. 

● W kategorii prędkości przesyłania prowadzi Europa Zachodnia z wynikiem 11,4 Mb/s, a na drugim miejscu 
jest Ameryka Północna z wynikiem 9,1 Mb/s (Rys.16). Więcej informacji w Załączniku E oraz Cisco GCI 
Supplement . 

● Mediana biznesowych prędkości stacjonarnych jest niższa niż średnia biznesowa prędkość stacjonarna we 
wszystkich regionach, przy niższej niż średnia dystrybucji prędkości wśród regionalnej populacji. 

Rysunek 16.   Regionalne biznesowe średnie prędkości stacjonarne, 2013 

 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Biznesowe średnie mobilne prędkości pobierania i przesyłania 
● W kategorii prędkości pobierania prowadzi Ameryka Północna z wynikiem 4,6 Mb/s, a na drugim miejscu 

jest Europa Środkowo-Wschodnia z wynikiem 4,1 Mb/s. 

● W kategorii prędkości przesyłania prowadzi Europa Środkowo-Wschodnia z wynikiem 3,0 Mb/s, a na 
drugim miejscu jest Azja-Pacyfik z wynikiem 2 Mb/s (Rys. 17). Więcej informacji w Załączniku E oraz Cisco 
GCI Supplement . 

● Mediana biznesowych prędkości mobilnych jest niższa niż średnia biznesowa prędkość mobilna we 
wszystkich regionach, przy niższej niż średnia dystrybucji prędkości wśród regionalnej populacji. 

Rysunek 17.   Regionalne biznesowe średnie prędkości mobilne, 2013 

 

Opóźnienie sieci 
● Globalne średnie opóźnienie stacjonarne to 62 ms. 

● Europa Środkowo-Wschodnia ma najkrótsze średnie opóźnienie stacjonarne (56 ms), a zaraz za nią jest 
Europa Zachodnia (57 ms). 

● Europa Środkowo-Wschodnia ma najkrótsze biznesowe średnie opóźnienie stacjonarne (68 ms), a za nią 
jest Europa Zachodnia (85 ms). 

● Europa Środkowo-Wschodnia ma najkrótsze konsumenckie średnie opóźnienie stacjonarne (56 ms), a za 
nią jest Europa Zachodnia (57 ms). 

● Globalne średnie opóźnienie mobilne to 164 ms. 

● Europa Zachodnia ma najkrótsze średnie opóźnienie mobilne (106 ms), a za nią jest Ameryka Północna 
(114 ms). 

● Ameryka Północna ma najkrótsze biznesowe średnie opóźnienie mobilne (225 ms), a za nią jest Europa 
Zachodnia (227 ms). 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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● Europa Zachodnia ma najkrótsze konsumenckie średnie opóźnienie mobilne (93 ms), a za nią jest Ameryka 
Północna (97 ms). Więcej informacji w Załączniku E oraz Cisco GCI Supplement . 

Wnioski 
Podsumowując, raport Cisco Global Cloud Index 2012–2017 prowadzi do kilku zasadniczych wniosków. 

Globalny ruch w centrach danych wszedł w erę zettabajtów i potroi się do poziomu 7,7 zettabajtów w skali roku od 
roku 2012 do 2017 roku. Dynamicznie rozwijającym się segmentem w ramach ruchu w centrach danych jest ruch 
w chmurze, który zwiększy się prawie 5-krotnie w prognozowanych okresie i będzie stanowił prawie 2/3 
całkowitego ruchu w centrach danych w roku 2017. 

Na wzrost ruchu w ramach szybkiej ekspansji przetwarzania w chmurze wpływa zwiększona wirtualizacja centrów 
danych, co zapewnia elastyczne i wydajne usługi łatwe do wdrożenia. Dodatkowe trendy przyczyniające się do 
rozwoju przetwarzania w chmurze to szeroko rozpowszechnione korzystanie z wielu urządzeń w połączeniu ze 
zwiększonymi oczekiwaniami użytkownika w zakresie dostępu do aplikacji i treści w dowolnym czasie i miejsce 
oraz przez dowolną sieć. Aby odpowiedzieć na rosnące potrzeby użytkowników, centra danych w chmurze 
obsługują więcej maszyn wirtualnych i obciążeń na fizyczny serwer niż tradycyjne centra danych. Do roku 2017 
niemal 2/3 wszystkich obciążeń będzie przetwarzane w chmurze. 

Niniejsze badanie również uwzględnia znaczenie powszechności usług szerokopasmowych i ich związku z 
gotowością na usługi w chmurze. W oparciu o regionalne średnie prędkości pobierania i przesyłania oraz 
opóźnienia w ruchu biznesowym i konsumenckim przy połączeniach mobilnych i stacjonarnych można stwierdzić, 
że wszystkie regiony są gotowe przynajmniej na podstawowy poziom usług w chmurze. Nacisk będzie teraz 
położony na dalszy rozwój możliwości sieci w celu wspierania przez nie zaawansowanych aplikacji w chmurze, na 
których polegają i których oczekują organizacje oraz użytkownicy końcowi. 

Więcej informacji 
Więcej informacji na stronie www.cisco.com/go/cloudindex. 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
http://www.cisco.com/go/cloudindex
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Załącznik A: Metodologia prognozy ruchu w centrach danych 
Rysunek 18 przedstawia metodologię wykorzystaną do prognozowania ruchu w centrach danych i w chmurze. 
Metodologia wychodzi od zainstalowanej bazy obciążeń według rodzaju obciążenia oraz wdrożenia, a następnie 
uwzględnia ilość bajtów na obciążenie na miesiąc, aby uzyskać wskaźnik ruchu dla bieżących i przyszłych lat. 

Rysunek 18.   Metodologia prognozy ruchu w centrach danych 

 
 

Dane analityka 
Dane z kilku firm analitycznych i międzynarodowych agencji (w tym Gartner, IDC, Informa, Ovum, ITU, ONZ) 
zostały użyte jako dane wejściowe do analizy Global Cloud Index. Na przykład, dane analityka zostały 
uwzględnione w celu obliczenia zainstalowanej bazy obciążeń według typu obciążenia i wdrożenia (chmura lub 
nie-chmura). Dane wejściowe składały się z paczek serwerowych z określonym rodzajem obciążenia i wdrożenia. 
Następnie oszacowano zainstalowaną bazę serwerów oraz liczbę obciążeń na serwer, aby uzyskać zainstalowaną 
bazę obciążeń. 

Dane mierzone 
Dane sieciowe pozyskano z 10 firm i centrów internetowych. Architektury analizowanych centrów danych różnią się 
pod względem liczby poziomów: niektóre architektury są 2-warstwowe, a inne 3-warstwowe. W przypadku 3-
warstwowych centrów danych pobieranie danych następowało w 4 punktach: połączenie routera dostępu z 
routerami agregacyjnymi, połączenie przełączników lub routerów agregacyjnych ze stroną lub regionalnym 
routerem szkieletowym, bramka WAN oraz bramka internetowa. W przypadku 2-warstwowych centrów danych 
pobieranie danych następowało w 3 punktach: połączenie routera dostępu z routerami agregacyjnymi, bramka 
WAN oraz bramka internetowa. 

W przypadku biznesowych centrów danych ruch na poziomie poniżej agregacji również obejmuje ruch poza 
centrami danych do i z lokalnego biznesowego kampusu. Z tego powodu, aby otrzymać wolumen ruchu dla 
każdego poziomu, konieczne było zmierzenie ruchu według konwersacji między hostami zamiast według ruchu 
między interfejsami w celu wyeliminowania konwersacji poza centrami danych. Każdy z dwóch hostów w 
konwersacji został zidentyfikowany i sklasyfikowany według lokalizacji i typu. Definicja ruchu w centrach danych 
została spełniona, jeśli jedna z par konwersacji była zidentyfikowana jako pojawiająca się w połączeniu między 
przełącznikiem lub routerem agregacyjnym centrum danych a routerem lub przełącznikiem dostępu. 
Przeanalizowano 50 terabajtów ruchu dla każdego miesiąca. W badaniu uwzględniono wyniki z 12 kolejnych 
miesięcy do września 2013 roku. 

Ponadto, jak zaznaczono w oficjalnym dokumencie, metodologia szacowania ruchu w centrach danych w chmurze 
zmieniła się od ostatniej publikacji Cisco Global Cloud Index. Poprzednia metodologia ujmowała cały ruch w 
ramach pamięci masowych w kategorii ruchu nie odbywającego się w chmurze. Uaktualniona metodologia ujmuje 
ruch w ramach pamięci masowych powiązany z obciążeniami w chmurze w kategorii ruchu w chmurze. 
Przykładowo, ruch w pamięciach masowych związany z rozwojem aplikacji w chmurze będzie ujmowany jako ruch 
w chmurze według uaktualnionej metodologii, natomiast zostałby wyłączony według zasad poprzedniej metodologii. 



 

 
© 2013 Cisco i (lub) podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument jawny firmy Cisco. Strona 24 z 29 

Załącznik B: Global Cloud Index oraz Visual Networking Index 
Cisco Global Cloud Index oraz Cisco Visual Networking Index to odrębne prognozy posiadające jeden obszar 
wspólny. Cisco VNI przewiduje ruch w Internecie oraz sieciach IP WAN, podczas gdy Cisco GCI przewiduje ruch w 
ramach pojedynczych centrów danych, między centrami danych oraz z centrum danych do użytkownika. Prognoza 
Cisco VNI obejmuje ruch z centrum danych do użytkownika wraz z ruchem poza centrami danych, którego nie 
uwzględnia prognoza Cisco GCI (ruch w ramach różnego rodzaju sieci równorzędnych czyli P2P). 

Cisco GCI obejmuje ruch z centrum danych do użytkownika (w tym zakresie pokrywa się z Cisco VNI), ruch 
między centrami danych oraz ruch wewnętrzny w poszczególnych centrach danych. Cisco VNI to prognoza ruchu 
w Internecie i sieciach IP WAN (Rys.19). 

Rysunek 19.   Cisco VNI oraz Global Cloud Index 
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Załącznik C: Regionalne trendy ruchu w chmurze 
Cisco Global Cloud Index obejmuje teraz regionalne prognozy dla wzrostu ruchu w chmurze (Rys. 20). 

● W roku 2012, Ameryka Północna wygenerowała najwięcej ruchu w chmurze (469 eksabajtów/rok), na 
drugim miejscu była Azja-Pacyfik (319 eksabajtów/rok), a następnie Europa Zachodnia (225 
eksabajtów/rok). 

● Do roku 2017, Ameryka Północna będzie nadal generowała najwięcej ruchu w chmurze (1,886 
eksabajtów/rok), tuż za nią będzie Azja-Pacyfik (1,876 eksabajtów/rok), a następnie Europa Zachodnia (770 
eksabajtów/rok). 

● Szacuje się, że w okresie 2012–2017 Bliski Wschód i Afryka wykażą najwyższy wskaźnik wzrostu ruchu w 
chmurze (57% CAGR), a następna będzie Azja-Pacyfik (43% CAGR) i Europa Środkowo-Wschodnia (36% 
CAGR). 

Rysunek 20.   Wzrost ruchu w chmurze według regionów 

 
 

Tabela 4. Wzrost ruchu w chmurze według regionów, w eksabajtach 

Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR 2012-
17 

Azja i Pacyfik  319   505   736   1042   1415   1876  43% 

Europa Środkowo-Wschodnia  69   101   140   191   253   325  36% 

Ameryka Łacińska  77   117   159   203   249   298  31% 

Bliski Wschód i Afryka  17   31   51   77   112   157  57% 

Ameryka Północna  469   691   933   1211   1526   1886  32% 

Europa Zachodnia  225   311   400   501   623   770  28% 

Źródło: Cisco Analysis, 2013 
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Załącznik D: Rozłożenie obciążeń według regionów 
Tabele 5, 6 i 7 podsumowują obciążenia w centrach danych według typów i regionów. 

Tabela 5. Regionalne rozłożenie całkowitego obciążenia w centrach danych, w milionach 

Całkowite obciążenie w centrach danych, w milionach 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR 
2012-2017 

Azja i Pacyfik  19,7   24,1   30,3   38,2   47,6   58,6  24% 

Europa Środkowo-Wschodnia  3,9   4,5   5,4   6,4   7,5   8,7  17% 

Ameryka Łacińska  4,1   4,8   5,7   6,4   7,2   8,0  14% 

Bliski Wschód i Afryka  1,4   1,8   2,4   3,1   3,9   4,8  27% 

Ameryka Północna  36,6   43,5   52,0   59,7   67,3   75,4  16% 

Europa Zachodnia  17,6   20,6   23,8   26,6   29,7   32,9  13% 

Źródło: Cisco Analysis, 2013 
 

Tabela 6. Regionalne rozłożenie obciążenia w chmurze, w milionach 

Obciążenia w centrach danych w chmurze, w milionach 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR 
2012-2017 

Azja i Pacyfik  6,8   10,1   14,5   20,4   27,6   36,5  40% 

Europa Środkowo-Wschodnia  1,4   1,9   2,5   3,3   4.2   5,2  31% 

Ameryka Łacińska  1,5   2,1   2,8   3,5   4.2   4,9  28% 

Bliski Wschód i Afryka  0,4   0,7   1,1   1,6   2,2   2,9  45% 

Ameryka Północna  15,2   21,1   27,7   34,3   40,8   48,2  26% 

Europa Zachodnia  7,0   9,8   12,5   15,1   17,8   20,8  24% 

Źródło: Cisco Analysis, 2013 
 

Tabela 7. Regionalne rozłożenie obciążenia w tradycyjnych centrach danych, w milionach 

Obciążenia w tradycyjnych centrach danych, w milionach 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR 
2012-2017 

Azja i Pacyfik  12,9   13,9   15,8   17,8   20,0   22,1  11% 

Europa Środkowo-Wschodnia  2,6   2,6   2,8   3,0   3,3   3,4  6% 

Ameryka Łacińska  2,6   2,7   2,9   2,9   3,0   3,0  3% 

Bliski Wschód i Afryka  1,0   1,1   1,3   1,5   1,7   1,9  13% 

Ameryka Północna  21,5   22,4   24,3   25,4   26,5   27,2  5% 

Europa Zachodnia  10,6   10,8   11,3   11,5   11,9   12,1  3% 

Źródło: Cisco Analysis, 2013 
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Załącznik E: Podsumowanie regionalnej gotowości na usługi w chmurze 
Tabela 8 podsumowuje gotowość na usługi w chmurze według regionów z uwzględnieniem prędkości pobierania i 
przesyłania oraz opóźnienia. Więcej informacji w Cisco GCI Supplement . 

Tabela 8. Regionalna gotowość na usługi w chmurze 

Sieć Segment Region Średnie prędkości 
pobierania (Kb/s) 

Średnie prędkości 
przesyłania (Kb/s) 

Średnie 
opóźnienie 

(ms) 
Stała Wszystkie Azja i Pacyfik  10 356   6128   62  

  Europa Środkowo-Wschodnia  11 592   7360   56  

  Ameryka Łacińska  4859   1270   80  

  Bliski Wschód i Afryka  3026   1119   118  

  Ameryka Północna  13 106   3465   59  

  Europa Zachodnia  14 351   3166   57  

Urządzenia 
mobilne 

Wszystkie Azja i Pacyfik  5573   3792   199  

  Europa Środkowo-Wschodnia  7967   5450   117  

  Ameryka Łacińska  3818   1569   198  

  Bliski Wschód i Afryka  3294   1558   237  

  Ameryka Północna  11 211   4725   114  

  Europa Zachodnia  9404   3077   106  

Stała Firma Azja i Pacyfik  6652   6125   162  

  Europa Środkowo-Wschodnia  13 057   8688   68  

  Ameryka Łacińska  7841   5720   117  

  Bliski Wschód i Afryka  2334   1095   322  

  Ameryka Północna  12 063   9138   115  

  Europa Zachodnia  16 756   11 356   85  

 Klient Azja i Pacyfik  10 346   6125   62  

  Europa Środkowo-Wschodnia  11 350   7135   56  

  Ameryka Łacińska  4858   1270   80  

  Bliski Wschód i Afryka  3013   1116   121  

  Ameryka Północna  12 856   3576   61  

  Europa Zachodnia  14 332   3256   57  

Urządzenia 
mobilne 

Firma Azja i Pacyfik  2144   1369   501  

  Europa Środkowo-Wschodnia  4058   2966   261  

  Ameryka Łacińska  1308   1030   636  

  Bliski Wschód i Afryka  3347   1645   367  

  Ameryka Północna  4570   2501   225  

  Europa Zachodnia  3860   2015   227  

 Klient Azja i Pacyfik  4580   3181   176  

  Europa Środkowo-Wschodnia  6961   4984   100  

  Ameryka Łacińska  3154   1071   173  

  Bliski Wschód i Afryka  2652   1250   208  

  Ameryka Północna  10 013   4186   97  

  Europa Zachodnia  8002   2702   93  

Źródło: Cisco Analysis, 2013 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Załącznik F: Powszechność usług szerokopasmowych 
Tabele 9 i 10 podsumowują regionalną penetrację usług szerokopasmowych dla lat 2012 i 2017. Metodologia 
prognozowania powszechności usług szerokopasmowych i Internetu zmieniła się od czasu pierwszej publikacji 
badania Global Cloud Index w 2012 roku. W tym roku wykorzystano wewnętrzne prognozy oparte na podejściu 
oddolnym uwzględniającym oszacowanie łączy szerokopasmowych i średnią liczbę użytkowników w 
gospodarstwie domowym, a następnie weryfikację krajowych szacunków względem krajowych danych ze 
sprawozdań dostawców telekomunikacyjnych. W przypadku usług mobilnych metodologia koncentrowała się na 
użytkownikach Internetu mobilnego zamiast na abonamentach, dzięki czemu obliczenia się nie powielają 
(ponieważ niektórzy użytkownicy mogą mieć wiele abonamentów). 

Tabela 9. Regionalna penetracja usług szerokopasmowych (wartości procentowe wskazują użytkowników z dostępem do 
usług szerokopasmowych według regionu) w 2012 roku  

Region Abonamenty na stacjonarne  
usługi szerokopasmowe (2012) 

Użytkownicy mobilnych   
usług szerokopasmowych 

(2012) 

Populacja użytkowników  
Internetu (2012) 

Azja i Pacyfik 890 862 018 (23%) 912 475 300 (23%) 3 919 577 222 

Europa Środkowo-Wschodnia 158 820 656 (32%) 131 123 668 (27%) 492 588 452 

Ameryka Łacińska 166 010 218 (27%) 120 790 900 (20%) 612 171 821 

Bliski Wschód i Afryka 128 299 586 (10%) 109 522 532 (8%) 1 335 265 681 

Ameryka Północna 248 703 493 (68%) 177 083 900 (49%) 364 019 597 

Europa Zachodnia 276 580 068 (63%) 186 904 300 (43%) 436 100 276 

Źródło: Cisco Analysis, 2013 
 

Tabela 10. Regionalna penetracja usług szerokopasmowych (wartości procentowe wskazują użytkowników z dostępem do 
usług szerokopasmowych według regionu) w 2017 roku 

Region Abonamenty na stacjonarne 
usługi szerokopasmowe (2017) 

Użytkownicy mobilnych   
usług szerokopasmowych 

(2017) 

Populacja użytkowników  
Internetu (2017) 

Azja i Pacyfik 1 232 608 187 (30%) 2 198 830 400 (54%) 4 102 053 575 

Europa Środkowo-Wschodnia 249 710 340 (50%) 333 435 897 (67%) 499 710 427 

Ameryka Łacińska 205 119 709 (32%) 316 985 600 (49%) 645 585 277 

Bliski Wschód i Afryka 213 415 046 (14%) 501 629 503 (34%) 1 491 094 868 

Ameryka Północna 287 389 014 (76%) 299 468 600 (79%) 379 566 614 

Europa Zachodnia 295 740 474 (67%) 344 297 900 (77%) 444 623 933 

Źródło: Cisco Analysis, 2013 
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