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Sieć dostępowa 

wczoraj i jutro 

 
autostrada do Polski Cyfrowej 
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Architektura sieci szerokopasmowych 
sieć szkieletowo-dystrybucyjna oraz sieć dostępowa 

Sieć szkieletowo-

dystrybucyjna 

Sieć dostępowa 
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Architektura regionalnych sieci szerokopasmowych 

Powiat tczewski 

przed i po 

inwestycji 
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Architektura dostępowych sieci szerokopasmowych 
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Architektura sieci dostępowej NGA 

Źródło: Raport Infostrategii dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
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Styk sieci dystrybucyjnej i dostępowej 
czyli szafa zmienia się wraz z technologią 

Szafa ONU  
– nowy typ szafy 

telekomunikacyjnej 
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Sieć dostępowa wczoraj – segment magistralny 
miedziane szafy magistralne  
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Warstwa Sieci 

Dystrybucyjnej 

Sieci Dostępowe  

– ostatnia mila 

 

ONU 

IPDSLAM 

Sieć 

dostępowa 

VDSL 

spliter 
OLT 

Sieć dostepowa 

FTTH spliter 

WiMAX 

stacja  

bazowa 

WiMax 
CPE 

WiFi 
AP 

10/100 
baseT Eth. 

WiMax 
CPE 

WiFi 
AP 

10/100 
baseT Eth. 

• WiMAX 

• WiFi 

• inne 

Sieć 

dostępowa 

radiowa 

Sieci dostępowe NGA 
czyli szafa i co dalej … 
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Sieć dostępowa wczoraj – segment końcowy 

Przyłącza napowietrzne 
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Sieć dostępowa jutro – dostęp światłowodowy 
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Sieć dostępowa – dostęp bezprzewodowy 
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Powszechny dostęp do Internetu szerokopasmowego 
czyli ile to kosztuje 

Źródło: NPS oraz POPC 
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Czas ściągania pliku muzycznego 25Mb 
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Nowoczesna sieć szkieletowo-dystrybucyjna oraz dostępowa 
czyli lepsza jakość usług 
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bankowość 

internetowa 

łatwy  

kontakt 

zakupy  

w sieci 

najświeższe   

informacje  

kupno  

biletów 

Nowoczesna sieć szkieletowo-dystrybucyjna oraz dostępowa 
czyli korzyści wynikające z dostępu do szybkiego Internetu 
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Portale to doskonałe źródło 

wiedzy o regionie 

Region ma możliwość promocji i zwiększenia swojej konkurencyjności, 

poprzez stworzenie udogodnień dla mieszkańców, lokalnych firm, 

turystów i zainteresowanych prowadzeniem działalności biznesowej. 

E-medycyna 

E-administracja 

fora 

dyskusyjne 

kultura 

informacje  

gospodarcze  

narzędzia  

przeciwdziałania 

bezrobociu 

najświeższe   

informacje  

informacje  

turystyczne 

Korzyści dla społeczności lokalnych i regionu 
czyli szerokopasmowy Internet dla naszych „małych ojczyzn” 
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3D TV
HD TV
SD TV
Internet

0,128 

oferta 

standardowa: 

1 Mb/s + 1 TV SD 

użytkowników 

stale przybywa 

Rok 

 

Mb/s 

Usługi przyszłości (np. awatary 3D) 

Telewizja 3D 

Telewizja HD 

Telewizja SD 

Internet 

 

Użycie mediów oraz 

Internetu 

Użycie telefonów 

komórkowych 

Rozmowy w 

telefonii 

stacjonarnej 

 

Oglądanie telewizji 

Słuchanie muzyki 

na CD/odtwarzaczu 

MP3/komputerze 

Słuchanie radio 

Gry kmputerowe 

lub konsolowe 

Aktywność podejmowana podczas korzystania z Internetu w zależności od 

wieku 

Proporcje w % 

Myślimy kategoriami jutra 
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 Masowe usługi internetowe: gry sieciowe, e-learning 

 Web3D – wirtualne światy, otwarte dla każdego. Ludzie reprezentowani jako 

awatary, które mogą poruszać się i komunikować głosem, gestami oraz ruchem. 

 Telewizja ogromnej rozdzielczości Ultra HD TV – rozdzielczość 16 razy większa 

od standardowej HD TV np. z wykorzystaniem wielu kamer/projektorów, a także 

FreeViewpoint 

 Telewizja 3D Ultra HD TV 

 Realistyczne wideo-konferencje, e-commerce, także 3D 

 Zdalnie sterowane roboty i interaktywne domy 

 Monitorowanie zdrowia i zdalne operacje medyczne 

 Internet rzeczy 

Internet jutra 
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Dziękuję 

 

 

 

 
Tomasz Kowal, Orange 


