Gigabitowe Społeczeństwotowe
Tak powinno być.
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POTRZEBY
GIG ECONOMY
Cyfrowa rewolucja doprowadziła do
gwałtownego wzrostu liczby osób wykonujących
różnego rodzaju zlecenia. Dostęp do szybkiego
internetu zaczął umożliwiać nam zarabianie na
życie na własnych warunkach.

W ciągu ostatniej dekady liczba pracowników
wykonujących zlecenia w Unii Europejskiej
uległa podwojeniu; była to również najszybciej
przyrastająca grupa pracowników.
Central European Financial Observer,
Obserwator Finansowy, 5 stycznia 2019 r.

Patrząc w przyszłość widać nie tylko
dalszy rozwój telepracy; wygląda na to,
że tradycyjna idea pracy w biurze dla
wielu osób może na zawsze odejść do
historii. Mając do dyspozycji odpowiednie
narzędzia do współpracy oraz stabilny,
szerokopasmowy internet o wysokiej
przepustowości, pracownicy mogą pracować
zdalnie z niezwykłą skutecznością.

TELEZDROWIE I
TELEOPIEKA

Wzrasta ilość dostępnych w internecie informacji
na temat zdrowia i chorób, podobnie jak
możliwości elektronicznego kontaktowania się
ze świadczeniodawcami medycznymi, np. w celu
umówienia wizyty u lekarza. Niemal 6 na 10 osób
w Europie szuka informacji i porad zdrowotnych
w internecie. W ciągu ostatniej dekady liczby te
zwiększyły się ponad dwukrotnie.
Ostatnie wydarzenia będące konsekwencją pandemii
przyczyniły się do przyjmowania cyfrowych rozwiązań
w zakresie służby zdrowia, jeszcze bardziej
przyspieszając proces ich wdrażania, który zwykle
obejmuje wiele miesięcy planowania projektów,
programów pilotażowych, wdrożeń i szkoleń z
zastosowań telezdrowia. Świadczeniodawcy
błyskawicznie przeskalowali oferty i obecnie
przyjmują od 50 do 175 razy więcej pacjentów za
pośrednictwem telezdrowia niż wcześniej.
Odpowiednia infrastruktura to pierwszy krok
niezbędny, by zlikwidować lukę w digitalizacji
europejskiej służby zdrowia. Bariery dla tej
transformacji stanowią nieodpowiednie prędkości
internetu, ogólny brak współdzielenia danych
oraz brak zachęt finansowych do inwestowania w
digitalizację. Jeżeli pacjenci mają skorzystać jak
najwięcej na zdalnej opiece medycznej, należy
udostępnić wszystkim niezawodny, szybki internet
szerokopasmowy.
[1] Raport Deloitte z czerwca 2019 r. “Shaping the future of UK healthcare,”
(„Kształtowanie przyszłości brytyjskiej służby zdrowia”),
[2] ec.europa.eu “Health at a Glance: Europe 2018. State of Health in the EU Cycle.”
(„Zdrowie w pigułce: Europa 2018. Stan zdrowia w unijnym cyklu”)
[3] Mckinsey 20 maja 2020 r. “Telehealth:
A quarter trillion-dollar post-COVID-19 reality?” („Telezdrowie: rzeczywistość w czasie
post-pandemii warta ćwierć tryliona dolarów?”)

Peter Diamandis, autor The Future is Faster than
you think („Przyszłość jest szybsza niż myślisz”)
twierdzi, że już niedługo przyszłość służby
zdrowia zostanie postawiona na głowie. Wraz z
konwergencją czujników (nasobnych), sieci oraz
sztucznej inteligencji (SI), nasze podejście do służby
zdrowia zmieni się raz na zawsze. Nie będzie to już
tylko bierny udział; połączenie technologii umożliwi
służbie zdrowia szybsze wykrywanie chorób na
wczesnym etapie. Dzięki szybkiemu internetowi
usługi zdrowotne staną się podstawą naszych
marzeń o dłuższym życiu.

INTERNET RZECZY
Internet rzeczy (IoT) składa się z urządzeń,
które łączą się z internetem i dzielą się
ze sobą danymi. Zakres potencjalnych
urządzeń jest ogromny; o niektórych z
nich można by jedynie fantazjować w dzisiejszych filmach science-fiction. Wyobraź
sobie opaskę na rękę kontrolującą gesty,
która potrafi odczytać aktywność mięśni
w Twoich rękach, umożliwiając Ci bezdotykowe sterowanie technologią. Jest to
zaledwie jedno z wielu zastosowań IoT,
które czekają nas już nie w tak odległej
przyszłości. Tego rodzaju przypadki zastosowań IoT korzystają z solidnych połączeń
o niewielkich opóźnieniach.
Sieci komunikacyjne stanowią podstawę
funkcjonowania społeczeństw, zarządzania naszym środowiskiem oraz automatyzacji łańcuchów dostaw i możliwości produkcyjnych. Podczas gdy wiele urządzeń
realizujących tę wizję będzie łączyć się za
pośrednictwem technologii bezprzewodowej, sieć bezprzewodowa będzie zaledwie przedłużeniem tych samych sieci
światłowodowych, które obsługują nasze
społeczeństwa.

Business Insider prognozuje, że do 2025 r.
w użyciu będzie ponad 55 miliardów
urządzeń wykorzystujących internet rzeczy;
w 2019 r. było to 20 miliardów.

VIDEO. STREAMING.
KONFERENCJE.
GRY. WSZYSTKO.
Netflix i YouTube to powszechnie
znane serwisy. Rewolucja, którą
zapoczątkowały w internetowym
streamingu video otworzyła drzwi
rosnącej liczbie dostawców streamingu,
w tym Disney+, Hulu, Apple, Universal,
HBO Max, Facebook Watch, DC
Universe, Discovery i innym. Są to
serwisy, którym poświęcamy nasz czas i
uwagę.
Dodatkowe aplikacje w chmurze, które
zwiększają zużycie pasma obejmują
kamery bezpieczeństwa UHD zapisujące
rejestrowany obraz w chmurze,
streaming VR, gry w chmurze, aplikacje
wirtualnej rzeczywistości HD/UHD, a
ostatnio również streaming gier. Idąc za
przykładem Spotify i Netflixa, PlayStation
Now, GeForce Now, Project xCloud i
nowa usługa Google Stadia to zaledwie

kilka z wielu serwisów gier działających
na zasadzie abonamentu. Popularne
tytuły takie jak Destiny 2 na Google Stadia
wymagają zrównoważonego zużycia
pasma w postaci 40 Mb/s pobierania przy
rozdzielczości video 4K 60 kl./s na gracza
w domu. Microsoft X-Cloud oraz Nvidia
Geforce Now oferują zrównoważone
zużycie pasma pomiędzy 30 Mb/s i 50
Mb/s przy rozdzielczości video 1080P 60
kl./s. Ekonomia konsoli do wirtualnych
gier korzystających z niskokosztowych
zasobów obliczeniowych w chmurze, w
połączeniu ze zrównoważonym dochodem
z usług opierających się na abonamencie,
dostarczanych na telewizorach o coraz
większych rozmiarach i rozdzielczości,
spełni prawo Neilsena, zgodnie z którym
wysoka prędkość połączenia użytkownika
rośnie o 50% rocznie.

Globalne kategorie zastosowań, udział w ruchu
Streaming audio
Chmura
Przesyłanie wiadomości

Gdy coraz większy odsetek
osób będzie pracować zdalnie,
spędzając więcej czasu w domu
i polegając w większym stopniu
na wideokonferencjach oraz
aplikacjach do wirtualnych spotkań,
wpływ tej sytuacji na pasmo
przesyłowe będzie szczególnie
istotny. Operatorzy będą wkrótce

Bezpieczeństwo i VPN
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Udostępnianie plików
Media społecznościowe
Gry
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Streaming video
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Wraz z rosnącą liczbą dostawców
streamingu oraz aplikacji video,
nadchodzi początek rozdzielczości
4K i 8K. W miarę jak będą one trafiać
coraz bardziej do mainstreamu,
rozmiar jednego wideo 4K wzrośnie
od trzech do pięciu razy w porównaniu
do wideo Full HD, wymagając około
15-18 Mb/s przepływności, podczas
gdy rozmiar jednego wideo 8K
wzrośnie o kolejne trzy do pięciu razy
w porównaniu do wideo 4K.
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Sandvine "The Global Internet Phenomena Report" („Raport na temat zjawiska
globalnego internetu”), wrzesień 2019 r.

reklamować nie tylko oferowane
przez siebie prędkości pobierania,
ale i prędkości przesyłowe,
umożliwiając użytkownikom interakcję
i kontaktowanie się z siecią, tak jak
robiliby to, by uzyskać informacje z
sieci.
Ludzie w domach będą potrzebować
większego pasma, ponieważ
szczegółowe, wielkoekranowe i
obciążające pasmo aplikacje do
wideokonferencji wymagają bardziej
symetrycznego łącza, aby uzyskać
wysoką jakość, zamiast ograniczać
się do wyświetlania rozmów na
mniejszych ekranach. Konsument
płacący za usługę wideo domaga
się jakości. Jeżeli operatorzy nie
spełnią tego oczekiwania, współpraca
zostanie zerwana.

KORZYSTANIE Z USŁUG
W DOMU

Źródło ADTRAN

Prawdziwe doświadczenie Gigabit rozpoczyna się od
domowego Wi-Fi. Aby zapewnić solidne, spersonalizowane doświadczenie dostarczające moc gigabitowej
sieci dostępu do domu konsumenta, niezbędna jest
możliwość udostępnienia technologii Gigabit Wi-Fi
(Wi-Fi6) w całym domu; niezależnie od tego czy jest
to „sanktuarium” mamy, „jaskinia” taty, pokoje dzieciaków czy ulubione miejsce przesiadywania całej
rodziny, możliwość korzystania z łączności Gigabit
musi być dostępna w całym domu. Doświadczenie
technologii Gigabit ulepszone jeszcze o wgląd w
urządzenia, wydajność aplikacji i status sieci w czasie
rzeczywistym, zapewnia operatorom globalny ogląd
sieci konsumenta, jego zachowania oraz schematów
korzystania z internetu. Umożliwia to zaplanowanie
aktualizacji sieci i automatyzację interwencji na długo
przed powstaniem wąskich gardeł w sieci po stronie
klientów.
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Porównanie PON 1G i 10G

Jak tchnąć życie w te aplikacje i spełnić potrzeby użytkowników związane z
pasmem, zapewniając szybkość, dynamikę oraz mniejsze obciążenia kapitałowe
i operacyjne? Pierwszym krokiem jest
zbliżenie światłowodu do użytkownika
na tyle, na ile to możliwe.
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Budowa sieci
światłowodowej

Przyszłe usługi domowe

Z uwzględnieniem istotnych przychodów

Przyszłe zastosowania
5G Anyhaul
Rozszerzenie internetu
szerokopasmowego

Usługi biznesowe

Gig dla użytkowników
domowych

Gig dla użytkowników
domowych

PON 1G

PON 10G

Jak już jednak wcześniej wspomniano,
nie wszystkie sieci światłowodowe są
sobie równe. Technologia używana do
oświetlania włókien ma duży wpływ na
aplikacje, które ta sieć może obsługiwać.
Zmierzając w stronę świata, w którym w
ciągu następnych kilku lat będziemy mieć
do czynienia z wideo 8K oraz streamingiem gier, musimy zagwarantować, że
technologie, które stosujemy do oświetlenia naszych włókien światłowodowych
poradzą sobie nie tylko z przewidywanym
wzrostem usług, ale i z nieplanowanymi
skokami zapotrzebowania. Równie ważna
będzie lokalizacja usługi Content Delivery
Network oraz zasobów obliczeń w chmurze, ponieważ dla osób grających w chmurze lepsza lokalizacja obliczeniowa może
stanowić kwestię życia lub śmierci.

Zwrot z inwestycji w sieć

Koszt przypadający na jeden
podłączony dom

Delta kosztów marginalnych
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SUPER-SZYBKA SIEĆ
- FULL FIBRE
Dostarczające internet do budynku
klienta sieci typu full-fibre, zwane
również sieciami Fibre-to-the-Premises
(FTTP), to sieci najbardziej uniwersalne.
Zastosowanie technologii PON umożliwia
wydzielenie pojedynczego włókna z
jednego interfejsu optycznego, aby
obsłużyć wielu klientów znajdujących się
w odległościach do 20 km lub więcej.
Biorąc pod uwagę dostępne na rynku
oferty takie jak Physical Infrastructure
Access (PIA) od Openreach, skuteczność,
z jaką operatorzy mogą obecnie
świadczyć usługi Gigabit poprzez
sieci 10Gigabit PON jest większa niż
kiedykolwiek. Korzystanie z istniejących
zasobów sieci i powiększanie ich o
sieci dystrybucji optycznej 10G PON
niesamowicie przyspiesza czas realizacji
usługi, od planowania do podłączenia do
sieci. Skoro światłowód jest odpowiedzią,
to jak brzmiało pytanie? Gdyby tylko było
to takie proste.

technologii XGS-PON jest symetryczna,
co oznacza, że zarówno do celów
przesyłu, jak i pobierania, dostępnych
jest 10 Gb/s pasma jednocześnie.
Mimo iż sieci pracujące w technologii
XGS-PON pozwalają na dostarczanie
usług o przepływnościach do 10 Gb/s,
nie oznacza to, że usługi takie muszą
być już dzisiaj świadczone przez
operatorów. Znajdujemy się w sytuacji
analogicznej, w której istniejące sieci
GPON posiadają przepływności do
2.5 Gb/s ale zapewniają doskonały
zwrot z inwestycji, oferując w ostatnich
dekadach usługi o przepływnościach
od 100 do 250 Mb/s. Technologia
XGS‑PON przejmie pałeczkę, torując
drogę do społeczeństwa gigabitowego.
W najbliższych latach nadchodzących
dekad usługi o przepływnościach od
250 Mb/s do wielu gigabitów staną się
realną ofertą operatorów.

Dzięki XGS-PON można obsłużyć ponad
2000 klientów z jednej przestrzeni RU,
zwiększając zagęszczenie abonentów
Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bliżej,
aby zrozumieć dlaczego wybór technologii urządzeń agregujących do rekordowo
wysokiego poziomu. Poniższy schemat
jest tak ważny i dlaczego XGS‑PON
ukazuje moc i potencjał XGS-PON w
zachowuje najlepszą równowagę
porównaniu z GPON.
pomiędzy kosztami, przepustowością, a
ochroną inwestycji.
Jak widać, XGS-PON oferuje skalę,
niezawodność i elastyczność
Urządzenia wspierające technologię
pozwalające na realizację wizji
XGS-PON dostarczają 10-gigabitowe
przyszłości: połączonych sieci
przepływności w każdej wiązce włókien
domowych i firmowych obsługujących
podłączonej do interfejsu optycznego
dotykowy internet, najważniejszych
urządzenia centralnego. Sieć w
aplikacji w chmurze, szerokiego
wachlarzu urządzeń IoT oraz 5G.
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Doprowadzenie rozwiązań typu full-fibre
do klienta końcowego może w pewnych
okolicznościach okazać się niewykonalne,
odbierając tym samym niektórym
użytkownikom korzyści społeczeństwa
gigabitowego.
W powyższej sytuacji z pomocą
przychodzi technologia G.fast, oferująca
na skróty oraz przy stosunkowo niskich
nakładach inwestycyjnych dostęp do
klientów końcowych ulokowanych
w trudnych lub problematycznych
lokalizacjach. Światłowód można
doprowadzić do piwnicy budynku lub
punktu dystrybucyjnego znajdującego się
poza jego obrębem skąd usługi Internetu
szerokopasmowego, gigabitowego
mogę być dostarczane wspomnianym
odbiorcom za pośrednictwem istniejącej
infrastruktury miedzianej.
Kolejną alternatywą jest doprowadzenie
szerokopasmowych Gigabitowych

usług bezprzewodowo. Podejście
takie jest podejściem hybrydowym
polegającym na wykorzystaniu
światłowodu oraz rozwiązań stałych
łączy bezprzewodowych (Fixed Wireless
Access) celem zapewnienia użytkownikowi
końcowemu prędkości podobnych do
tych oferowanych w homogenicznych
sieciach światłowodowych. Rozwiązania
takie bazują na bezprzewodowych
sieciach kratowych wykorzystujących
nielicencjonowane pasmo 60GHz.
Wielogigabitowe bezprzewodowe
rozszerzenia sieci optycznych mogą w
równym stopniu być użyte do budowy
stałych łącz bezprzewodowych, jak również
w infrastrukturze dosyłowej, współpracując
np. z wewnątrzbudynkowymi sieciami
dostępowymi opartymi o technologię
G.fast. Radiowe sieci typu mmWave
podłączone bezpośrednio do sieci
optycznych XGS-PON tworzą logiczny
bezprzewodowy punkt podziału tejże sieci.

ADTRAN
Innowacje ADTRAN przyczyniają się do
realizacji celów społeczeństwa Gigabit
i maksymalizują zwroty z inwestycji w
światłowody. Jako podmiot odpowiadający
za XGS-PON FTTH, najpopularniejsze
rozwiązanie wdrożone w Europie, ADTRAN
posiada odpowiednie doświadczenie
i odpowiednich ludzi w Europie, aby
zapewnić Ci sukces.
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Produkty ADTRAN mogą podlegać amerykańskim mechanizmom kontroli eksportu i innym
ograniczeniom handlowym. Zakazany jest wszelki eksport, ponowny eksport lub transfer
produktów niezgodnie z prawem. Więcej informacji dotyczących eksportu artykułów
ADTRAN (np. towarów, technologii, oprogramowania) można znaleźć na stronie
www.adtran.com/exportlicense.

