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2020’da sanal ortamda kişi 
başına, 5,200 GB’lık veri düşecek

EMC sponsorluğunda yapılan Sanal Evren 
araştırmasına göre 2020 yılında, sanal ortamda 
yaklaşık 40 zettabayt kadar veri olması bekleniyor.

“Sanal Evren” araştırmasına göre, 2020 yılında sanal ortamda yaklaşık 40 zettabayt kadar veri 
olacak. Bu, dünya nüfusu göz önüne alındığında kişi başına 5,200 GB’lık veri düşecek anlamını 
taşıyor. 40 zettabayt, 40 trilyon GB büyüklüğündeki veriye denk geliyor. Bu sayının dünya 
üzerindeki kumsallardaki bütün kum tanelerinin toplamının yaklaşık 57 katı olduğu tahmin 
ediliyor. Bu sayıya ulaşabilmek için var olan bütün verilerin 2020 yılına kadar her iki yılda bir 
ikiye katlanması bekleniyor. 

yüksek çözünürlüklü videolara sahip sitelere kadar her şeyin yer 
alacağı, sayısal TV izleyenin artacağı, sayısal müzik uygulamasını 
ve M2M (makineden makineye) haberleşmenin çok artacağı bunun 
da veri kullanımını yükselteceği vurgulanıyor.

“Sanal Evren” araştırmasına göre, gelecekte pek çok veri bulutta 
depolanıyor olacak. Ancak IT yöneticileri bu görüşe çok katılmıyor. 
Bir diğer araştırma firması olan IDC’ye göre ise, şu anda bulut 
bilişimi için toplam verinin yüzde 5 kadarlık bir kısmı kullanılırken, 
2020 yılında verilerin yaklaşık yüzde 40 kadarlık kısmı, bulut 
tarafından “etkilenmiş” olacak. Ancak bulutta depolanan verinin 
2012 yılında sadece yüzde 15 civarında olacağı tahmin ediliyor.

Sanal veri kullanımının büyük bir kısmı, sosyal medyada 
oluşturuluyor. 2012 yılında oluşturulan verilerin yüzde 68 kadarlık 
kısmını; dijital TV izleyen, sosyal medya üzerinden birbiriyle 
etkileşimde bulunan, birbirlerine telefonlarıyla resim, müzik veya 
video gönderen kullanıcılar tarafından oluşturuldu.

Gelişmekte olan ülkeler yükselişte
Araştırmaya göre, gelişmekte olan ülkelerde oluşturulan sanal 
veri miktarı artış gösteriyor. 2005 yılındaki yapılan araştırmada, 
dünya üzerindeki sanal verilerin yaklaşık yüzde 48 kadarlık kısmını 
Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa ülkeleri oluştururken, 
gelişmekte olan ülkeler yüzde 20 kadarlık bir kısımda yer alıyordu. 
Ancak bu oran, 2012’de önemli bir gelişme göstererek yüzde 
36’lara kadar ulaştı. Yapılan tahminler doğrultusunda gelişmekte 
olan ülkelerin sanal veri kullanımları 2020’de yüzde 62’lere kadar 
yükselmesi öngörülüyor.

Sanal veriler “bulut”a taşınacak
Bilgisayar ortamındaki içeriğin üçte birinin, 2016 yılına kadar 
bulut bilişime taşınacağı bildirildi. Gartner raporundan derlenen 
bilgilere göre, tüketicilerin içerik paylaşımı ve bu içeriğe 
istediği her an ve istediği her hangi bir cihazdan ulaşma arzusu, 
bulut bilişime talebi artıracak. Geleneksel dijital verilerini 
bilgisayarlarında biriktiren kullanıcılar bulut bilişimi tercih 
ederken, bu oran 2016 yılında yüzde 36’ya ulaşacak.

Gartner, geçtiğimiz yıl bilgisayarlar, akıllı cep telefonları, tablet 
bilgisayarlar, hard diskler, ağ bağlantılı depolamalar gibi, küresel 
ölçekte tüketicilerin dijital içerik için 2016 yılında 4,1 zettabyte 
alana ihtiyaç duyacağını öngörüyor. Raporda, Facebook gibi sosyal 
medya sitelerinin de bulut bilişime olan talebi artırdığına işaret 
ediliyor. Ev başına veri kullanım oranının ise 2016’da 3,3 terabyte 
civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

EMC’nin sponsorluğunda 
ilk olarak 2005 yılında 
başlayan “Sanal Evren” 
araştırması, üç yılda bir 
tekrar ediliyor. Uzmanlar, 
gelecekte sensörlerin 
ve akıllı cihazların 
birbirleriyle insan etkisi 
olmadan iletişim hâlinde 
olmasının beklendiğine 
dikkat çekiyor. Yapılan 
araştırmada resimlerden 
videolara, mobil 
telefonlardan yüklenen 
verilerden Youtube gibi 

http://www.bilisimdergisi.org/s151


