
ITELGO & NETWORKS 

Oka 
Stefan Kaczmarek 

anie 
w erze nowych technologii 

Jak wyglądają perspek
tywy okablowania 

strukturalnego w epoce 
konsolidacji w centrach 

danych, wirtualnych 
traktów cloud compu-
tingu, komunikacji UC, 

mobilnych urządzeń 
i bezprzewodowych 

sieci szeroko
pasmowych LTE? 

Czy potrzebna jest 
nadal miedziana infra

struktura, a gdzie 
strategiczną inwestycją 

są super szybkie 
optyczne łącza? 

R ynek systemów okablowania struktural
nego SCS (Structured Cabling Systems) 
w ciągu najbliższych 5 lat skurczy się 

o ok. 1,7 mld dolarów, przestrzegają analitycy 
firmy FTM Consulting w swoim najnowszym ra
porcie "The Post-PC-Cloud Computing Era 
Structured Cabling Systems Market Analysis & 
Forecasts". 
- Wkraczamy w erę nowych technologii, które 
powodują poważne zmiany w sieciach przed
siębiorstw - mówi Frank Murawski, prezes FTM 
Consulting. - Będę one miaty bezpośredni ne
gatywny wptyw na rynek systemów okablowa

nia strukturalnego. Można powiedzieć, że wkra
czamy w erę "Post-PC/Cloud Computing", 
w której komputery osobiste nie są już podsta
wowymi urządzeniami dostępowymi do sieci. 
Zastępują je w tej roli smartfony i tablety, które 
coraz częściej są używane jako urządzenia do
stępowe do sieci przedsiębiorstwa, upowszech
nia się zjawisko BYOD - korzystania przez 
pracowników z własnych urządzeń mobilnych 
przy uzyskiwaniu dostępu do sieci firmowej. 
Według ekspertów Gartnera, w br. będziemy 
świadkami detronizacji pecetów - smartfony 
i tablety staną się najpopularniejszymi urządzę-
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niami dostępowymi, co też bezpośrednio wpłynie na segment 
okablowania strukturalnego. 
Obok mobilnych rozwiązań, kolejna ważna i obecnie dyna
micznie rozwijająca się technologia to cloud computing, gdzie 
zasoby obliczeniowe są dostarczane przez operatorów ze
wnętrznych jako ustuga, a nie produkt. Technologie mobilne, 
wirtualne, UC i cloud zmieniają architekturę sieci przedsię
biorstw, prowadząc również do poważnych zmian w syste
mach okablowania strukturalnego wymaganego do obsługi 
nowej architektury sieci - zaznaczają eksperci FTM Consulting. 
Z ich analiz wynika, że konsekwencją tego będzie zmniejszenie 
się rynku systemów SCS i ograniczenie jego wzrostów; po
nadto, zmiany w różnym stopniu wpłyną na okablowanie mie
dziane i światłowodowe. 

TRENDY W OKABLOWANIU 
Jednym z czynników mających największy wpływ na rynek 
okablowania strukturalnego jest budowa nowych centrów 
przetwarzania danych, gdzie na planie pierwszym są: konsoli
dacja, wirtualizacja i model chmurowy - pisze John Henderson 
na portalu „Datatrend". Ich powstawanie stwarza możliwość 
wdrażania systemów okablowania technologicznie dedykowa
nych data center, gdzie integrowane są klasyczne i innowacyjne 
rozwiązania. Kompleksowe rozwią- zania okablowania siecio
wego pozwolą również na redukcję kosztów infrastruktury 
i radzenie sobie z przyrostem ilości danych. 
Optymalizacja infrastruktury sieciowej to kolejny czynnik od
działywujący na okablowanie strukturalne, ponieważ cała ko
munikacja - z siecią serwerów, pamięci masowej, 
komputerów, aplikacji, itp. - opiera się na systemie okablowa
nia. Ogromne ilości danych, które są zbierane, przekształcane 
i dostarczane poprzez sieć, wymagają najlepszych aktualnie do
stępnych kablowych rozwiązań dla sieci. Muszą one nie tylko 
sprawnie obsługiwać bieżące transmisje, ale również uporać 
się z przyszłym zalewem danych (Big Data). 
Chmurowa platforma ma także wpływ na podejście do syste
mów okablowania sieciowego. Na przykład, organizacja 
wdrażając architekturę chmury prywatnej może najpierw zbu
dować fizyczną infrastrukturę sieci, zanim pojawi się pełne za
potrzebowanie na usługi cloud. Pozwoli to na szybkie 
skalowanie systemu wedle przyszłego zapotrzebowania na 
coraz bardziej wymagające aplikacje i usługi. Dlatego dobrze 
i starannie zaplanowany projekt dotyczący fizycznej warstwy, 
uwzględniający kilkuetapową realizację, to klucz do sukcesu 
przy późniejszym szybkim wdrażaniu nowych usług - przeko
nuje Henderson. Ponadto, większa integracja komponentów 
IT, wynikająca m.in. z wirtualizacji/konwergencji, może ozna
czać większą liczbę kabli w jednych przypadkach, a mniejszą 
(przy większej wydajności sieci) - w innych. 
Myśląc o korzystaniu z platform cloud computing oraz usługo
wym modelu backupu, wiele firm rozważa kolokację jako 
opcję. W związku ze wzrostem popytu na tego typu usługi na 
całym świecie pojawia się coraz więcej kolokacyjnych centrów 
danych, które przejmują coraz większą część całego rynku cen
trum danych. W 2013 r. sektor kolokacji ma stanowić około 
25 proc. rynku okablowania strukturalnego dla centrum danych 

- wynika z raportu firmy Bishop & Associates. 
- Złożoność współczesnych protokołów powoduje, że okab
lowanie strukturalne musi spełnić nie tylko wysokie wymagania 
jakościowe, ale być również bardzo elastyczne pod względem 
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konfiguracji fizycznej topologii - mówi Mariusz Ko
chański, Dyrektor Działu Systemów Sieciowych 
w Veracomp. Wymagana będzie gtębsza integracja 
okablowania z systemami zarządzania sieci, nadawa
nia uprawnień oraz z zabezpieczeniami działającymi 
w wyższych warstwach (NAĆ, IPS, firewalle oraz 
systemy inspekcji treści). W dużych systemach szcze
gólnie ważna będzie możliwość szybkiego podłącza
nia sond monitorujących ruch na poziomie warstw 
I f1 w dowolnym miejscu sieci. 

ROZWÓJ SIECI BEZPRZEWODOWYCH 
= SPOWOLNIENIE WZROSTU SCS? 
Brzeg sieci, a także połączenia między rdzeniem 
a brzegiem sieci będą w nadchodzących latach sta
wać się coraz bardziej bezprzewodowe. I to właśnie 
wciąż rozwijane technologie bezprzewodowe, 

obok dud computingu, wirtualizacji i UC, będą naj
bardziej wpływać na rynek SCS. Do zmniejszenia 
przyszłych wzrostów na rynku okablowania struktu
ralnego przyczyni się głównie rozwój technologii 
bezprzewodowych, takich jak 802.1 In, a w przy
szłości sieci bezprzewodowych w standardach 
802.1 lac i 802.1 lad, których wydajność dorówna 
sieciom kablowym. Zanim się one pojawiły, w sie
ciach bezprzewodowych niemożliwe były gigabi-
towe transmisje. 
Kolejny czynnik to wspomniany już szybki rozwój 
urządzeń mobilnych, takich jak najnowsze smartfony 
i tablety, w tym szczególnie Apple iPad. Działy IT 
obecnie muszą zmierzyć się ze zjawiskiem BYOD 
i muszą starannie rozważyć, na jakich zasadach po
zwalać urządzeniom mobilnym na dostęp do sieci 
korporacyjnych. 

MARIUSZ KOCHAŃSKI 
CZŁONEK ZARZĄDU I DYREKTOR DZIAŁU SYSTEMÓW SIECIOWYCH, VERAC0MP 

W 
i Użytkownicy oderwani dzięki mobilności od swoich biurek nie będą chcieli do 

nich wrócić, co prawdopodobnie spowoduje zmianę funkcjonalności okablowa-
| ma strukturalnego. Stanie się ono magistralą zasilającą w dane i energię (przez 

PoE) sieć punktów dostępowych WIAN, które przejmą funkcję ostatniej mili 
łączącej użytkownika z serwerem. Z drugiej strony okablowanie strukturalne 
zaczyna przejmować transmisję danych krytycznych dla funkcjonowania firmy, 
jak np. dane związane z systemami BMS sterującymi oświetleniem, ogrzewa
niem i klimatyzacją, monitoringiem wizyjnym czy zamkami do pomieszczeń. 
Takie zastosowania wymagają zapewnienia wysokiej niezawodności 
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Technologie, takie jak LTE, sieci bezprzewodowe czy cloud com-
puting nie maja większego wpływu na rynek okablowania 
strukturalnego. Bezprzewodowy internet jest świetnym 
rozwiązaniem do obsługi tabletu czy telefonu, kiedy korzystamy 
z niego dla przyjemności. Profesjonalne wykorzystanie kompu
tera w dalszym ciągu wymaga wysokowydajnej, bezpiecznej 
i bezawaryjnej siecii LAN/WAN, której sercem jest kabel 
i okablowanie strukturalne. Potwierdza to gwałtowny rozwój 
okablowania, potrzebne są coraz wyższe kategorie okablowa
nia, zapewniające coraz wyższą przepustowość 

Według Franka Murawskiego z FTM Consulting, szkielet sieci po
zostanie oparty gtównie na okablowaniu strukturalnym. Również 
aplikacje wymagające dużych przepustowości, takich jak te w cen
tra danych i transmisje wideo, nadal będą korzystać z systemów 
kablowych. 
- Systemy okablowania strukturalnego bez wątpienia mają zagwa
rantowaną przyszłość na długie lata - zapewnia Grzegorz Niziń-
ski, Country Manager Leviton Network Solution, i argumentuje: 
- Szeroko komentowany rozwój sieci bezprzewodowych, w tym 
technologii LTE, powoduje wzrost użytkowników końcowych 
oraz wzrost zapotrzebowania na szybką transmisję, którą mogą 
oferować tylko sieci kablowe. 

JAK DYSTRYBUOWAĆ? JAK KUPOWAĆ? 
Tradycyjny łańcuch dostaw dotyczący segmentu okablowania 
strukturalnego przez ponad 50 lat opierał się na wielopoziomo
wej strukturze kanału dystrybucji. W ostatnich latach nabywcy do
konali przewartościowania tego modelu dystrybucji, co obecnie 
wymusza bardziej analityczne podejście przy wyważaniu korzyści 
w relacji do kosztów. Wielopoziomowa struktura kanału dystry
bucji może powodować nadmierne podwyższanie narzutów 
w kosztach produktów związanych z okablowaniem struktural
nym - zwraca uwagę Bob Eskew. 

Zdaniem Krzysztofa Ojdana, Product Manager w firmie Molex, 
sprzedaż okablowania to domena instalatorów i integratorów. 
Podstawowym zadaniem tych wyspecjalizowanych firm jest inte
gracja systemów, a więc taki dobór i oferowanie zarówno pa
sywnych (okablowanie), jak i aktywnych elementów sieci (sprzęt 
sieciowy, serwery, peryferia), aby zapewnić klientowi maksimum 
wydajności przy minimum kosztów. 

Produkty, na które maleje zapotrzebowanie (ponieważ tzw. cykl 
życia produktu dobiega końca), takie jak kable i złącza kategorii 
5e, zwykle mają małe marże na poziomie 10-15 proc. w przy
padku sprzedaży poprzez wielopoziomową strukturę kanału dys
trybucji, natomiast na sprzedawane za pośrednictwem kanału 
dystrybucyjnego nowe produkty, na które jest spore zapotrze
bowanie, marze mogą w sumie sięgać nawet 70 proc. 
Każdy szczebel w kanale dystrybucji (producent/dostawca, dys
trybutor, regionalny reprezentant handlowy, reseller, detalista) 
dokłada kolejną warstwę kosztów do produktów kablowych. 
Dlatego wielu nabywców, by uniknąć dodatkowych kosztów, 
próbuje omijać pośredników z tradycyjnego kanału dystrybucji 
i kupować systemy okablowania strukturalnego i komponenty do 
nich - bezpośrednio od renomowanych producentów. 

Okablowanie strukturalne dla centrów danych - trendy 

# Tam, gdzie to możliwe, wykonawcy zalecają stosowanie prefabrykowanych kabli miedzianych i światłowodów. Korzyści 
płynące ze stosowania takich gotowych komponentów: redukcja kosztów, dostawa na czas, łatwiejsze zarządzanie projek
tem. 
# Choć w niektórych przypadkach instalowane są kasety MPO, to generalnie ich wysoki koszt często odstrasza klientów. 
# Instaluje się więcej światłowodowych optymalizowanych włókien wielodomowych klasy OM3 niż OM4. Zwiększenie 
sprzedaży OM4 jest trudne, ponieważ OM3 obejmuje odległości, które najczęściej występują w data centem (300 m; szybkość 
I0G). 

# Większość instalowanego okablowania miedzianego to Kategoria 6. 
# Powolny wzrost sprzedaży okablowania Kat. 6A i Kat. 7; w ciągu najbliższych kilku lat włókna światłowodowe klasy OM3 
nadal będę najczęściej instalowane. 

Źródło: Raport "Structured Cabling Technology and Market Assessment" firmy Bishop & Associates 
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