Czy pandemia
COVID-19 to prawdziwy

„Stress Test”
dla sieci dostępowej?

Nadzwyczajna sytuacja zaskoczyła praktycznie
każdy sektor gospodarki. Nie oszczędziła też operatorów telekomunikacyjnych czy dostawców treści. Kampania “#zostańwdomu” spowodowała, że
mimo ładnej pogody, ludzie zamknęli się w mieszkaniach przed monitorami komputerów, telefonów 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 razie 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 operatorów, pod kątem tego czy byli i są przygotowani, aby spełnić rosnące wymagania abonentów
w kwestii awaryjności oraz stabilności. Wydawać

by się mogło, że w najgorszej sytuacji są operatorzy telefonii komórkowej oferujący “nielimitowany” 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 pakietów np. jeżeli zaczyna korzystać z wideokonferencji 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 głosy o potrzebie migracji w kierunku XGS-PON-a czyli 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 (317.03.2020). Średnio wszyscy operatorzy zauwa-
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W przypadku sieci GPON dziwi niskie wykorzystanie infrastruktury telekomunikacyjnej. Część operatorów zwraca uwagę że ograniczeniem prędkości 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).
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Jako producent rozwiązań GPON ONT zauważyliśmy spore zainteresowanie w wymianie urządzeń
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W tym celu dla operatorów i abonentów przygotowujemy filmy instruktażowe.
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Wraz z kolegami z działu opiekuje się i wspiera produkty sieciowe, które pozwalają rozwijać się opera-
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torom i klientom biznesowym.

DYREKTOR TECHNICZNY W DZIALE SIECIOWYCH URZĄDZEŃ AKTYWNYCH

Wraz z kolegami z działu opiekuje się i wspiera produkty sieciowe, które pozwalają rozwijać się operatorom i klientom biznesowym.

