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Statistika

Definicije za statistiko omrežja



Stanje po svetu





Stanje po svetu, primerjava BB
• 2009 pregled po tehnologiji (OECD)

Število širokopasovnih (BB) naročnikov na 100 prebivalcev
OECD



Stanje v Sloveniji (FTTH Forum)

Originalno besedilo



Razvrstitev v Evropi in število naročnikov

Večino (60%) vseh napeljav v 
Evropi so zgradile lokalne 
skupnosti in komunalna podjetja. 
Telekomi imajo nizek delež.FTTH Council Europe, 2009



Penetracija FTTH/B v svetu, 2009

Visoka uvrstitev Slovenije!!

FTTH Council



Širokopasovna evolucija, Nemčija

ECOC, 2007



Investitorji v omrežje po deležu EU2009

Tradicionalni operaterji (Telekomi)

Mestne in komunalne skupnosti

Alternativni operaterji

Stanovanjska podjetja



10 največjih telekomov v svetu

Telekomi se prednostno opredeljujejo za GPON in njegove prihodnje izpeljanke.



FTTH po svetu – dilema T-T in PON
• Graditelji omrežij PON in T-T

Točka-
mnogo točk

ECOC 2010

Točka-točka



Območja dostopovnega omrežja

1.Novo dostopovno območje (greenfield):

• območje stanovanjskih hiš, novogradnje (SFU, single flat unit)
• območje stanovanjskih blokov  (MDU, multi-dwelling unit)

2. Obstoječe dostopovno omrežje (brownfield):

• Gosto pozidano urbano področje, mestna jedra, dostopnost 
telefonske in kanalske infrastrukture

3. Regulacija:

• Razvezava zanke (Japonska, Koreja, Eu, ZDA)
• Konkurenca ponudnikov storitev
• Vlaganje v omrežje, interes vlagateljev ?



Regulacija



Povezanost ciljev regulacije

Investiranje

Konkurenca

Zaščita 
uporabnikov

Pravila in 
standardi



Partnerji

Naročniki Lastniki
(operaterji) 
omrežja

Odprto omrežje

Operaterji 
storitev

Operaterji 
zveze



Kaj je odprto omrežje?



Definicija in pravila odprtega omrežja

Definicija

Pravila



Cilji regulacije

Dvojni cilj regulacije

Cilj regulacije je ureditev razmerij med različnimi akterji v 
telekomunikacijskem omrežju (tradicionalni operaterji –
telekomi (incumbments), alternativnimi operaterji - altneti, 
operaterji storitev, operaterji zveze, operaterji omrežja)

Dvojni cilj regulacije

Spodbujanje investiranja Spodbujanje konkurence

• Cilja delujeta nasprotno, obeh ni mogoče doseči hkrati



Operaterji

1. Pasivni operater, operater (lastnik) omrežja
investitor v infrastrukturo omrežja, lastnik pasivnega  
omrežja

• oddaja omrežje v najem aktivnim operaterjem

2. Aktivni operater, komunikacijski operater,2. Aktivni operater, komunikacijski operater,
operater zveze

• investira v opremo in končni del omrežja

• oddaja omrežje v najem opraterjem storitev

3. Operater (ponudnik) storitev
• sklepa razmerje s končnim uporabnikom



Ločeno in skupno omrežje

Ločeno omrežje

Ločeno omrežje

Operater 
storitev A

Operater 
storitev B

Skupna oprema

Skupno omrežje

Operater 
storitev A

Operater 
storitev B

Ločena oprema



Razvezava

Omrežje

Uporabnik 1

Uporabnik 2

Operater 
storitev A

Operater 
storitev B

oprema

Operater omrežja

Operater zveze

Zveza T-T: 

Zveza PON:

Zveza WDM 
PON  

• Razvezava na fizičnem nivoju je možna 
Operater storitev najame vlakno

• Razvezava na fizičnem nivoju ni možna
Razvezava na logičnem nivoju je možna

• Razvezava na optičnem nivoju je možna
Operater storitev najame valovno dolžino   
pri operaterju omrežja.



Cilji in načini regulacije

Cilji regulacije
Spodbujati investiranje
Spodbujati konkurenco

Načini regulacije
Pravila, obveznosti, cene

Funkcionalna ločitev

Odprt dostop



Vertikalno integriran operater
• Združuje v svoji organizaciji vse tri funkcije delovanja
• Ne ustreza ciljem regulacije

Oskrbuje 
storitev
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Odprt dostop – poslovni model



Odprto omrežje – poslovni model

Operater storitev Končni uporabnik 
naročnik

Plačilo za storitev

Plačilo za 
uporabo 

Operater zveze

Operater 
(lastnik) 
omrežja 

Plačilo za uporabo

pasivnega omrežja

uporabo 
aktivnega 
omrežja



Poslovna modela v OAN in CATV

CATV

uporabniki

Ponudnik     
storitev

Ponudnik 
storitev

Ponudnik 
storitev

(retail-na drobno)

Aktivni operator 1 Aktivni operator 2

razvezava

Pasivni operator FTTH omrežja

(wholesale-grosist)



Komunikacijski operaterji

Operater storitev

Operater aktivne Operater aktivne 
infrastrukture 
Operater zveze

Operater (lastnik) 
pasivne 
infrastrukture 
(omrežja)

Komunikacijski 
operater

Operater 
omrežja



Poslovni modeli



Stopnje regulacije
• Spodbuda investiranja v                      
infrastrukturo omrežja:

• Spodbuda konkurence 
med ponudniki storitev: 



Sedanja in prihodnja ureditev
nekaterih držav

Dostop naslednje generacijeDostop BB



Funkcionalna ločitev



Funkcionalna ločitev, Openreach, UK



BT – razlogi za razvezavo in pogoji



BT Openreach



Kritično mnenje
• No evidence that network-sharing accelerates 

broadband penetration

• Preliminary evidence suggests that such regulation 
reduces network investment

• Network-sharing mandates will create disputes over 
network architecture – who decides on the technology 
to be deployed?

• Once regulators begin these mandates, they are 
induced to extend greater and greater support to 
failing entrants who cannot build their own facilities



Kritično mnenje: zakaj UK zaostaja



Primer ZDA – pred deregulacijo in po njej

Število zajetih domov (v tisočih)

Število naročniških priključkov (v tisočih)

Po deregulaciji se je graditev omrežja povečala

FCC znižal

zahteve za 

razvezavo



Razvezava



Vrste razvezave

1. Razvezava na fizičnem nivoju
Zveza T-T, zveza PON (delno)

2. Razvezava na optičnem nivoju
WDM PONWDM PON

3. Razvezava na logičnem nivoju
TDM PON



Razvezava WDM PONa na optičnem nivoju

Ofcom, Analysys Mason 2010



Razvezava na fizičnem nivoju
T-T, WDM PON

T-MT:



EkonomikaEkonomika



Mnenje BT o možnih načinih pocenitve



Značilnosti prihodnje arhitekture



Uporabniki v optičnem dostopu



Tipizacija gostote naseljenosti



Razrez stroškov za CAPEX

Ovum Consulting 2009



Dostop do hiše



Primerjava med T-T in T-MT (PON)



Kritični tržni delež operaterja
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ka Skupni mesečni stroški operaterja na 
naročnika (urbano okolje)

Povprečni mesečni prihodek v €

Pri majhnem tržnem deležu 
operaterja so so njegovi 
stroški višji od prihodka

Tržni delež

M
es

eč

stroški višji od prihodka



Omrežje FTTH, fiksni in variabilni stroški



Razmerje penetracije v EU
R = število naročnikov / število zajetih domov  (Dec. 2008)



Variabilni Skupni/naročnikaStroški:

Skupni stroški na naročnika

R



Evropa – razlike v ceni priključka



Ekonomsko uspešna graditev



Primerjava cene med različicami
• FTTH – vlakno do hiše (stanovanja), SFU - single flat unit

GPON je najbolj ekonomična različica



Razrez cen za FTTH

EURESCOM, 2007



Možnost pocenitve opreme
• GPON je novejša tehnologija v primerjavi z EPONom. Zato 

pričakujejo 30% padec cen opreme v prihodnjem času. 
Zaradi tega se razmerja celotnih stroškov nekoliko        
spremenijo v primeru hiš in v primeru blokov.



Primerjava cene med različicami
• FTTB – vlakno do stavbe (MDU – multi-dwelling unit)

GPON je najbolj ekonomična različica



Razrez cen za FTTB



Referenčni primer



Primerjave primerov A, B in C
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Primerjava cene pri različnih dolžinah omrežja FTTH (FTTB)
A...3 (1,5) km              B...10 (6) km                 C...20 (12) km
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Operativni stroški za prostor in energijo



Operativni stroški na uporabnika
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• Primer, ko 
površino pokrivanja 
povečamo 4X
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PolitikaPolitika



Stanje v Evropi

WIK



Digitalna agenda za Evropo
Evropska strategija, marec 2010:



Stanje na Švedskem



EU – priporočila članicam

• NRA – National Regulatory Agency



Sklep

• Razvezava ne spodbuja (ali celo zavira) investiranje v  
omrežje

• Vključevanje novih ponudnikov storitev in upoštevanje 
ustreznih pravil pospešujeta penetracijo in povečujeta b/sustreznih pravil pospešujeta penetracijo in povečujeta b/s

• EU in države OECD zaostrujejo zahteve za razvezavo

• ZDA 2003 opustile strogo razvezavo novo zgrajenega   
omrežja.

AT&T in Verizon povečala investicije v optično omrežje.



KONEC


