
Nadzwyczajna sytuacja zaskoczyła praktycznie 
każdy sektor gospodarki. Nie oszczędziła też ope-
ratorów telekomunikacyjnych czy dostawców tre-
ści. Kampania “#zostańwdomu” spowodowała, że 
mimo ładnej pogody, ludzie zamknęli się w miesz-
kaniach przed monitorami komputerów, telefo-
nów oraz telewizorów. W  rezultacie przeciążone 
międzynarodowe serwisy wideo OTT ograniczyły 
jakość, aby uchronić abonentów, ich śladem nie 
poszły Polskie serwisy VoD i OTT. Czy w takim ra-
zie problem z przepustowością w Polsce istnieje 
czy trzeba degradować jakość materiału wideo?

Ostatnie kilkanaście dni to największy stress-test 
z  jakim mierzą się sieci dostępowe od ostatniej 
dekady. To też czas refleksji dla wybranych ope-
ratorów, pod kątem tego czy byli i są przygotowa-
ni, aby spełnić rosnące wymagania abonentów 
w kwestii awaryjności oraz stabilności. Wydawać 

by się mogło, że w najgorszej sytuacji są opera-
torzy telefonii komórkowej oferujący “nielimitowa-
ny” dostęp do Internetu poprzez sieć LTE. Praca 
z domu to większy apetyt na transfer, zwłaszcza 
jak dzieciaki obok uczą się online. Abonent coraz 
bardziej zwraca uwagę na opóźnienia, straty pa-
kietów np. jeżeli zaczyna korzystać z  wideokon-
ferencji czy firmowego VPN-a. Dla operatorów 
stacjonarnych to szansa na przyciągnięcie tych 
rozczarowanych z Internetu mobilnego.

Postanowiliśmy sprawdzić nie Internet mobilny, 
a światłowodowy. Od jakiegoś czasu słychać gło-
sy o potrzebie migracji w kierunku XGS-PON-a czy-
li rozwiązania, które oferuje prędkość zbliżoną do 
10Gbit. W tym celu zapytaliśmy kilku operatorów 
sieci FTTH z różnych rejonów Polski o statystyki 
obciążenia portów GPON z ostatnich 2 tygodni (3-
17.03.2020). Średnio wszyscy operatorzy zauwa-
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żyli skokowy 30% wzrost zużycia Internetu. Przy-
kładowe wyniki:

•	 Port OLT, aktywna liczba ONT 48

•	 Downstream:

	średnie zużycie (95%) 190Mbit/s

	maksymalne zużycie: 327Mbit/s

•	 Port OLT, aktywna liczba ONT 38

•	 Downstream:

	średnie zużycie (95%) 189Mbit/s

	maksymalne zużycie: 429Mbit/s

•	 Port OLT, aktywna liczba ONT 75 

•	 Downstream:

	średnie zużycie (95%) 202Mbit/s

	maksymalne zużycie: 430Mbit/s

•	 Port OLT, aktywna liczba ONT 86

•	 Downstream:

	średnie zużycie (95%) 240Mbit/s

	maksymalne zużycie: 507Mbit/s

Co ciekawe, upstream mimo pracy zdalnej czy gra-
jących dzieci w domu, nie jest znacząco widocz-
ny. W downstreamie widać bardziej gęste/ciągłe 
wykorzystanie od wcześniej widocznych skoków 
i ostrych wykresów, które stały się bardziej obłe. 

Różnice w  zużyciu mogą się wahać pomiędzy 
operatorami, ze względu przede wszystkim na typ 
świadczonej usługi telewizyjnej (multicastowa, 
unicastowa czy OTT) oraz penetracji tych usług. 
Zdecydowanie w  lepszej sytuacji są operatorzy 
świadczący TV w technologii multicast czy brod-
cast, Część z  nich odkodowała wybrane i  popu-
larne kanały telewizyjne w  czasie epidemii, od-
ciągając abonentów od zużywania Internetu czy 
korzystania z  zewnętrznych usług OTT, odciąża-
jąc infrastrukturę.

W przypadku sieci GPON dziwi niskie wykorzysta-
nie infrastruktury telekomunikacyjnej. Część ope-
ratorów zwraca uwagę że ograniczeniem prędko-
ści nie jest część optyczna, a WiFi, które spowalnia 
zapędy abonentów mimo tego, że mają szybsze 
taryfy. Zdarza się, że abonent ma taryfę 500Mbs, 
ale ONTa z modułem WiFi 300Mbit (2.4Ghz n). 

Jako producent rozwiązań GPON ONT zauważyli-
śmy spore zainteresowanie w wymianie urządzeń 
abonenckich starego typu na nowsze, o lepszym 
pokryciu WiFi oraz pracujące w  nowszych stan-
dardach. Pozostaje tylko kwestia wymiany go 
u  abonenta, najlepiej przez samego abonenta. 
W tym celu dla operatorów i abonentów przygoto-
wujemy filmy instruktażowe.

Technologia GPON nie jest wąskim gardłem w do-
stępie do Internetu, mimo większego zużycia pa-
sma w ostatnim czasie, jest go jeszcze sporo. Nie 
oznacza to, że operatorzy światłowodowi mogą 
spać spokojnie. Abonenci będą zwracać większą 
uwagę na jakość połączeń do kluczowych usług 
np. Skype, wideokonferencji, firmowych VPNów 
czy też kwestię opóźnień podczas grania.

Dla kogo więc XGS-PON?

Statystyka nie odzwierciedla wszystkich przypad-
ków. W ostatnim czasie kilku operatorów zgłosiło 
potrzebę testów produktów XGS-PON w  wybra-
nych lokalizacjach argumentując to dużym zuży-
ciem pasma oraz zwiększonym zapotrzebowa-
niem od klientów biznesowych. W  2019 udało 
nam się dostarczyć rozwiązania XGS-PON jako 
rozwiązanie agregacyjnej dla stacji bezprzewodo-
wych. Z tego względu przewidujemy większe zain-
teresowanie rozwiązaniami XGS-PON zwłaszcza 
ze strony przedsiębiorstw (Passive Optical LAN) 
ale też operatorów telekomunikacyjnych pod ką-
tem konwergencji usług mobilnych czy biznesu na 
infrastrukturze dostępowej. Zastosowanie XGS
-PON pod kątem klientów indywidualnych będzie 
rosło wraz ze spadającymi cenami.

O zaletach transmisji po światłowodzie już pisaliśmy nie raz, więc 

skupimy się nad zastosowaniem technologii xPON w budynkach 

użyteczności publicznej czy firmach, które do tej pory używały tyl-

ko okablowania miedzianego. Dlaczego technologia operatorska 

może się sprawdzić np. w galerii handlowej czy akademiku? Mo-

del, w którym korzystamy obecnie z sieci się zmienił i to znacząco. 

Teraz już nie wymieniamy się plikami w sieci LAN, tylko współ-

dzielimy dokument w chmurze, kopia zapasowa też przechowy-

wana jest na serwisach jak Dropbox czy Onedrive, które są gdzieś 

tam w Internecie, a nie u nas w sieci LAN. Co więcej, wiele firm nie 

kupuje już własnych serwerów tylko wynajmuje serwery w sieci 

Internet, o czym może świadczyć rosnąca potęga Amazon AWS czy 

Microsoft Azure. Mało która mała lub średnia firma rozbudowuje 

swoje serwerownie, czy planuje budować własną. Jest to przecież 

pomieszczenie, prąd i jego podtrzymanie, klimatyzacja oraz obsłu-

ga. Tymczasem wynajęcie chmury wymaga tylko dobrego dostępu 

do Internetu.

Sieć LAN w oparciu o kable UTP ma jednak ważną zaletę nad 

światłowodami, a jest nią wsparcie dla PoE (Power over Ethernet), 

czyli możliwość dostarczenia zasilania do urządzeń na drugim 

końcu przewodu, takich jak kamery czy Access Pointy. Jest to popu-

larne rozwiązanie, które ma niepodważalne plusy. Z drugiej strony, 

przewód światłowodowy może być wyposażony w jeden lub kil-

ka przewodów miedzianych, które mogą być wykorzystywane do 

dostarczenia zasilania do wyniesionych punktów. Co więcej, taki 

kabel hybrydowy może zaoferować zasilanie na dużo większym 

dystansie niż przewody UTP. 

Podczas gdy standard PoE ogranicza zasięg do 100 metrów, to 

kabel hybrydowy może dostarczyć zasilanie nawet na 3km. Jest to 

istotne, zwłaszcza w projektach na zewnątrz budynku, gdzie rzad-

ko spotyka się okablowanie UTP z PoE. 

W Polsce Galeria Rzeszów w 2012 jako pierwsza zaoferowała oka-

blowanie światłowodowe wewnątrz swojego budynku, które służy 

jako główne medium w dostarczaniu szybkiego Internetu w opar-

ciu o technologie GPON. Na świecie mamy już przykłady zastoso-

wania sieci optycznej LAN w szpitalach, stadionach, halach expo, 

hotelach, akademikach, parkach biznesowych.

Promocją oraz standaryzacją optycznych sieci LAN zajmuje się 

organizacja Association for Passive Optical LAN (APOLAN). We-

dług niej koszty zużycia prądu per użytkownik są niższe w sieci 

optycznej niż w sieciach miedzianych. Jest to spowodowane także 

tym, że każdy 1W prądu zużyty przez urządzenia sieciowe gene-

ruje 2.4W na chłodzenie sieci telekomunikacyjnej. Niski pobór 

prądu jest szczególnie istotny w dobie pasywnych budynków oraz 

wymaganiach wielu krajów co do zmniejszenia zużycia energii 

w budynkach. 

Ta sama organizacja na swojej stronie publikuje przykłady wdro-

żeń pasywnej sieci światłowodowej oraz technologii GPON 

u kilkunastu branż, gdzie nie tylko sieć światłowodowa LAN była 

tańsza, jeżeli chodzi o koszty budowy ale i utrzymania. Przytacza 

też szereg argumentów wśród których jest wpływ sieci światło-

wodowej na wycenę nieruchomości (w USA to od 5-10% więcej) 

oraz kwestie perspektywiczne. Większe szanse na spełnienie 

przyszłych wymagań ma na pewno światłowód niż przewody  

miedziane. 

Światłowód jest

Wszędzie chcemy wymieniać naszą pol-
ską miedź (KGHM to jedna z największych 
firm wydobywających miedź na świecie)  

na światłowód. Ktoś pomyśli – zwariowali! 
Nie do końca…
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Wraz z kolegami z działu opiekuje się i wspiera produkty sieciowe, które pozwalają rozwijać się opera-

torom i klientom biznesowym. 
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Wraz z kolegami z działu opiekuje się i wspiera produkty sieciowe, które pozwalają rozwi-
jać się operatorom i klientom biznesowym.


