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Nie od dziś wiadomo, że Ethernet jest
podstawow ym standardem stosowanym
w sieciach met ropolitalnych. W y kor z y s tanie
te chno lo gii M et ro E t hernet , p ow sze chnie
uży wanej w sieciach lokalnych na cał ym
ś w ie cie, bardzo c zęs to okazu je się
najkor z y s t niejsz y m roz w iązaniem jeśli
roz ważamy budowę sieci z w y kor z y s taniem
i s t n i e j ą c e j i n f r a s t r u k t u r y.

Wyzwanie
Firmy, które realizują strategię rozwoju poprzez akty wną ak wizycję sieci
innych operatorów, niejednokrotnie muszą mierzyć się w w yzwaniem jakim
jest integracja i optymalizacja zastanej infrastruktur y sieciowej. Przejęcie
innego providera niejednokrotnie oznaczać może przejęcie sieci „pączkującej”
przez lata w miarę rozwoju jego biznesu.
Wyobraźmy sobie sieć, k tórej szkielet

Internetu oraz VoIP kilku t ysiącom

opar t y jest na kilku popularnych

abonentów. Infrastruk tura

przełącznikach, w k tór ych agregują

zbudowania jest z niezarządzalnych

się bardzo duże ilości przyłączy

przełączników, agregujących

światłowodow ych i skrętki kat. 5e.

dane w nieuporządkowany

Sieć w ykorzyst y wana jest do

sposób, uzupełnionych częściowo

świadczenia usług dostępu do

przełącznikami zarządzalnymi.
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Rysunek 1.
Problemy związane z ak wizycją
sieci
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1 GE / 100 Mbit

ABONENCI

Audy t topologii naby tej sieci pod kątem
znajdujących się w niej urządzeń w wielu
przypadkach w ykazuje dużą róznorodność
s tosowanych roz w iązań. Integracja
infrastruk tur y z pozostałą częścią sieci
operatora może okazać się spor ym w yzwaniem.
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Co z t ym zrobić?
Scenariusz nr 1
Spróbujmy HFC

Scenariusz nr 2
A może PON?

Wnioski
Żaden z rozważanych scenariuszy

Na lokalnym r ynku działa kilku

Obecnie jest to bardzo popularna

konkurentów (lokalnych i globalnych)

technologia i ak tualnie wielu

operujących na tej samej infrastruk turze.

operatorów korzysta z tego

Tego t ypu rozwiązanie wiązałoby się

t ypu rozwiązań. Jednak po

z koniecznością budow y sieci od zera,

przeanalizowaniu sy tuacji, inwest ycja

co w ymagałoby spor ych nakładów

w budowę sieci opt ycznej oraz

f inansow ych.

wejście do abonenta, wiązał yby się
także ze znacznymi kosztami.
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Co z t ym zrobić?

nie dostarcza optymalnego
rozwiązania. Alternaty wą może
być zbudowanie miejskiej
infrastruk tur y optycznej oraz
znalezienie obszarów, k tóre
pozwolą na obniżenie kosztów
wdrożenia nowego rozwiązania.
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A może jednak Ethernet?
Przyjmijmy za punkt w yjścia przebudowę nisko przepustowego rdzenia sieci. Co z infrastrukturą?
Co z pozostał ymi kablami? Niezależnie od w ybranego typu sieci dostępowej, konieczne jest
zbudowanie całej dystr ybucji do budynków od nowa. Wyzwanie stanowi również k westia
migracji klientów. Każdy operator stara się uniknąć ingerencji w infrastrukturę w mieszkaniach
abonentów.
Co zrobić, żeby usprawnić taką sieć? Jedna z opcji to podział na dwie części: Metro Ethernet, k tóra
pozwoli wprowadzić wszystkie możliwe usługi; oraz Ethernet, k tóra dzięki przebudowie będzie sprawnie
służyła przez kolejne kilka lat.
Przebudowa infrastruk tur y to jedno, ale druga sprawa to dostosowanie sieci do usług i mechanizmów
istniejących w centralnych systemach operatora.
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Rysunek 2.
Migracja do MetroETH
Rozwiązanie, k tóre pozwoli zbudować sieć
umożliwiającą realizację wszystkich usług
transmisyjnych.
BTS

PON
DSLAM

CMTS

ETH
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Sieć MetroETH

o dp ow ie dź na p ot r zeby o p er a to rów
Dołączanie poszczególnych
technologii dostępow ych do
core’u zakupionej sieci w ydaje
się być bardzo niekorzystne,
ponieważ oznaczałaby
prowadzenie włókien
światłowodow ych przez miasto
oraz tworzenie dedykowanych
połączeń.
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10 - gigabitowe przełączniki
prak t ycznie wszystkich dostawców
posiadają obecnie na swoim
stosie funkcjonalnym MPLS. Dzięki
możliwości zbudowania sieci
nakładkowej opar tej o rozwiązania
Metro Ethernetowe, możemy w bardzo
pł ynny sposób przejść do takiej
struk tur y, k tóra jest w stanie zapewnić
nam nakładkę na każdą funkcję.
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Rysunek 3.
Potrzeba zastosowania miejskiej
sieci dystr ybucyjnej

CORE IP/MPLS
BTS

DSLAM

Transmisja danych pochodzących od klientów
podłączonych różnymi t ypami łączy do
szkieletu IP/MPLS, w ymaga zastosowania
znacznej liczby szar ych światłowodów.

CMTS

BIZNES

PON

Możliwe zatem jest zamknięcie
multicastu w dedykowanym obrębie
sieci, tak żeby cała dystr ybucja

ETH

i urządzenia, k tóre przekazują
Ethernet aż do przełącznika
rozpoczynającego sieć dystr ybucyjną
do samego budynku, posiadał y
absolutnie zerową wiedzę nt. stanu
protokołów, sesji itp.
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Ich rola sprowadza się w yłącznie do
przesyłania danych na podstawie
et ykietowanych pakietów. Jest to
główna idea stojąca za technologią
nazy waną Metro Ethernet.

CORE IP/MPLS
BTS

DSLAM
CMTS

BIZNES

METRO
PON

Rysunek 4.
Uniwersalna sieć dla wszystkich
technologii dostępow ych

ETH

VTN
MetroETH umożliwia unif ikację miejskiej
sieci dystr ybucyjnej, niezależnie od rodzaju
w ykorzyst y wanych technologii dostępow ych.
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Zbudowanie odpowiedniego

takiego projek tu jest przeniesienie

microcore’a miejskiego, k tór y obecnie

znaczącej części przet warzania

dostępny jest na w yciągnięcie ręki,

i autor yzacji na switche dostępowe.

jest doskonał ym rozwiązaniem,

Wprowadzając po stronie operatora

ponieważ 10 - gigabitowe platformy

również dodatkowe funkcjonalności

czy też małe router y są w pełni

na BRASach przy implementacji IPoE.

przygotowane na tę technologię.
Dzięki zastosowaniu sieci nakładkowej
opar tej o MPLS, przełączniki w sieci
metro przełączają ruch nie będąc
świadomymi jakie protokoł y znajdują
się wewnątrz, a co za t ym idzie sieć
ta jest uniwersalna dla wszystkich
technologii dostępow ych, klientów
biznesow ych i rezydencjonalnych,
czy też innych potrzeb operatora.
Przebudowa sieci pozwala
operatorowi uzyskać w pełni

Jest to właściw y
kierunek rozwoju
dla operatorów
rozważających
modernizację nie tylko
sieci Ethernetow ych,
ale także innych typów
sieci dostępow ych.

uporządkowaną infrastruk turę
w topologii gwiazdy do każdego

MACIEJ CICHY

z węzłów. Istotnym elementem

Solution Manager - Data Center & Cloud
w VECTOR SOLUTIONS
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Rysunek 5.
“One ring to rule them all...”
Wielousługowa sieć MetroETH to odpowiedź
na wszystkie potrzeby w zakresie transmisji
danych dla klientów indy widualnych, usług
biznesow ych i transmisji operatorskiej.
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Ko r z y ś ci d l a o p e rat o ra
w ykorzystanie ak tualnej infrastruk tur y

ewolucyjny sposób mody fikacji sieci

opt ymalizacja kosztów

elast yczne zarządzanie zasobami w danej sieci

unifikacja technologii, k tóra zyskuje na znaczeniu
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Korzyści dla operatora

Sieć
MetroETH
Jedna technologia,
która odpowiada
na uniwersalne
potrzeby całego
rynku.
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Co możemy dla Ciebie zrobić
test y POC

24

monitoring 24h

t worzenie / konsultacje topologii sieci

f inalne przepięcie sprzętu

instalację sprzętu

szkolenie kadr y

upgrade’y, patchowanie
oprogramowania urządzeń

logist yka dostaw
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Zadaj py tanie naszemu ekspertowi

MACIEJ CICHY
Solution Manager
Data Center & Cloud

VECTOR
SOLUTIONS

ul. Krzemowa 6
81-577 Gdynia, Poland
M +48 693 668 456
E m.cichy@vec tor.net
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