
 

              Sporočilo za javnost 

 

Količina prometa na internetu narašča – Kaj se na internetu zgodi v eni sami 

minuti? 

 

V letu 2012 bo število mobilnih naprav z internetnim dostopom preseglo 7 milijard, kar pomeni, 

da bo prvič v zgodovini na svetu več računalnikov, kot je prebivalcev celega planeta. 

 

Ljubljana, 22. junij 2012 – Podjetje Intel je naredilo seštevek globalnega internetnega prenosa 

podatkov ter dobilo vpogled v rast interneta in dinamiko uporabe nekaterih storitev. V letu 2012 bo splet 

zrasel do te mere, da bo število mobilnih naprav z internetnim dostopom (prenosni računalniki, ki 

vključujejo naprave Ultrabook, pametni telefoni, tablični računalniki, bralniki itd.) preseglo sedem 

milijard. To pomeni, da bo prvič v zgodovini na svetu več računalnikov kot je prebivalcev Zemlje. Na 

tako imenovanem »internetu stvari« 

bo ustvarjenih toliko informacij kot 

jih je bilo ustvarjenih od začetka 

civilizacije do leta 2003. Vedno več 

pozornosti bo namenjene tudi 

uporabniški izkušnji in ustvarjalnosti 

uporabnikov, ki vsebin ne bodo želeli 

le pregledovati, temveč tudi 

soustvarjati. Naprave Intel Ultrabook 

so bile zasnovane prav za te 

uporabnike.  

 

Po Intelovih napovedih naj bi se do leta 2015 število mobilnih naprav podvojilo ter doseglo 15 milijard. 

V povprečju bo imel vsak uporabnik dve napravi z različnima naslovoma IP. Glede na to, da bo dejansko 

število uporabnikov naraslo z dveh na tri milijarde, bo naraščala tudi količina podatkov: količina 

podatkov, prenesenih prek interneta, se bo do leta 2018 potrojila ter presegla 4,8 zetabajte na leto. 

»Danes vsak od nas ustvari približno 1 GB podatkov dnevno, v treh letih pa bo ta količina narasla na več 

kot 4 GB, kar je približno toliko kot dva dvourna filma v visoki ločljivosti,« je rast v količini digitalnih 



 

 

podatkov ponazoril Intelov predstavnik za odnose z javnostmi Pavel Svoboda. Zaradi te rasti se bo 

količina podatkov, ki jih bo treba shraniti, povečala za 50 odstotkov. 

 

Kaj se zgodi na internetu v eni minuti? 

 Prek protokola IP se po vsem svetu prenese 639.800 GB podatkov. 

 Uporabniki prenesejo in namestijo 47.000 aplikacij. 

 V iskalnik Google uporabniki vpišejo več kot dva milijona poizvedb (pred letom dni le 694.455). 

 Poslanih je 204 milijone e-sporočil (pred letom dni le 168). 

 277.000 ljudi se prijavi v svoje račune na omrežju Facebook. 

 Naloži se 6 milijonov spletnih strani. 

 Na storitev YouTube se naloži 30 ur video vsebin in predvaja 1,3 milijona video posnetkov. 

 Na družabnem omrežju Twitter je objavljenih 100.000 novih objav in omrežju se pridruži 320 

novih uporabnikov. 

 V enciklopediji Wikipedia je objavljenih šest novih člankov ali zapisov. 

 Prijavljenih je 1300 novih mobilnih telefonov. 

 

O podjetju Intel 

Intel (NASDAQ: INTC) je vodilno podjetje v razvoju inovativnih rešitev na področju informacijskih 

tehnologij, ki razvija in gradi osnovne tehnologije, na katerih temeljijo računalniške naprave po vsem 

svetu. Dodatne informacije o podjetju Intel so na voljo na naslovih newsroom.intel.com in 

blogs.intel.com. 

 
Intel, Ultrabook in logotip Intel so blagovne znamke podjetja Intel Corporation v ZDA in drugih državah. 

* Druga imena in blagovne znamke so lahko last drugih. 
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