
1 WYZWANIA 5G W SEKTORZE TELCO – SII WIRTUALIZUJE FUNKCJE SIECIOWE DLA OPERATORÓWMariusz, Senior Control Systems Engineer

Wyzwania 5G w sektorze 
telco  
– Sii wirtualizuje funkcje sieciowe dla operatorów

Przemysław, Head of Industry



2 WYZWANIA 5G W SEKTORZE TELCO – SII WIRTUALIZUJE FUNKCJE SIECIOWE DLA OPERATORÓW

Spis treści
Nie tylko radio – jak 5G kształtuje branżę telekomunikacyjną  3

Specyfika usług IT dla sektora telco 4

Kluczowe korzyści z wirtualizacji funkcji sieciowych (VNF) 4

Wirtualizacja a infrastruktura, czyli gdzie to uruchomić? 5

Wirtualizacja funkcji sieciowych – realizowane projekty 6

Efekty współpracy z Sii 7

Bartłomiej,  Junior Software Engineer 
Weronika, Junior Sofware Engineer



3 WYZWANIA 5G W SEKTORZE TELCO – SII WIRTUALIZUJE FUNKCJE SIECIOWE DLA OPERATORÓW

Nie tylko radio – jak 5G kształtuje 
branżę telekomunikacyjną

Wkraczając w erę 5G, firmy dostarczają 

użytkownikowi końcowemu usługi telekomunikacyjne 

o wyższej względem poprzedniej generacji jakości. 

Najbardziej zauważalne zmiany to szybsze prędkości 

transferu i mniejsze opóźnienia. A skoro dostrzega je 

najwięcej osób, nie powinien dziwić fakt, że właśnie 

o tych aspektach jest w mediach najgłośniej.

Znacznie mniej mówi się o zmianach, które są 

nieuchwytne dla końcowego użytkownika, ale 

pomagają operatorom w budowaniu i zarządzaniu 

infrastrukturą, co ma także odzwierciedlenie 

w końcowej cenie i stabilności świadczonych 

usług. 5G to nie tylko nowy standard radiowych 

częstotliwości, to także szereg zmian dziejących 

się po tym, gdy dane dotrą do stacji bazowej BTS i są 

transportowane do serwerowni operatora. 

Dane w serwerowni muszą zostać należycie 

przetworzone i przetransportowane z wykorzystaniem 

odpowiednich funkcji sieciowych. Krążą między nimi 

do momentu, kiedy – w odpowiedniej formie – trafią 

we właściwe miejsce. Ze względu na to, że najwyższą 

wydajność przetwarzania danych można osiągnąć 

projektując sprzęt przeznaczony do konkretnych 

obliczeń, dotychczasowe funkcje sieciowe są najczęściej 

realizowane przez urządzenia. Przykładami takich funkcji 

sieciowych mogą być firewalle, load balancery oraz 

kontrolery sesji. 

Firewall, FortiGate 4400F
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Specyfika usług IT dla sektora telco
To podejście znacząco różni się od się praktyk 

znanych z usług IT dla innych sektorów, w których 

firmy chcą mieć wszystko w chmurze, by jak w jak 

najmniejszym stopniu zależeć od sprzętu. Najchętniej 

powierzyłyby administrację urządzeniami zarządcy 

serwerowni, dostarczającemu platformę, na której 

uruchamiają swoje usługi. 

O ile operatorzy telekomunikacyjni wciąż potrzebują 

polegać na własnym sprzęcie, o tyle rozwój 

technologii wirtualizacji pozwolił im odejść od 

dedykowanych urządzeń fizycznych do realizacji 

funkcji sieciowych, takich jak to z powyższego zdjęcia. 

Tak rozwinęły się dwa pojęcia: wirtualizacja funkcji 

sieciowych  (NFV, ang. Network Function Virtualization) 

i wirtualne funkcje sieciowe (VNF, ang. Virtual Network 

Functions). 

Co osiągnąłby operator, gdyby udało mu się 

zwirtualizować funkcje sieciowe używając uniwersalnych 

serwerów? Mógłby nimi zastąpić w swoich 

serwerowniach dedykowane urządzenia fizyczne  

– ale jakie korzyści z tego wynikają?

Kluczowe korzyści z wirtualizacji  
funkcji sieciowych (VNF)

W ramach dotychczasowego podejścia każda zmiana 

dotycząca funkcji odbywała się również na poziomie 

sprzętu – wymiana dowolnej funkcji sieciowej 

na nowszy model wymagała inwazyjnych prac 

w serwerowni. A co w przypadku, kiedy dany region 

się rozrasta i potrzebujemy dodatkowych zasobów 

w danej funkcji? Wtedy również musimy fizycznie 

dodać nowe elementy. Podejście obejmujące 

zwirtualizowane funkcje sieciowe pozwala na 

uniknięcie takich prac, przez co zmiany są tańsze 

i o rząd wielkości szybsze.

„Tańsze” to wystarczający powód, żeby operatorzy 

chcieli zaimplementować to rozwiązanie u siebie. Ale 

znaczne przyspieszenie operacji, takich jak zmiana 

funkcji sieciowych, otwiera przed operatorami 

zupełnie nowe możliwości. Ruch sieciowy zmienia 

się za dnia, a poszczególne typy danych wymagają 

różnej mocy od konkretnych funkcji sieciowych 

– nie jest ona stała na przestrzeni całego dnia. Gdy 

za obsługę danych odpowiadają urządzenia, musi być 

ich wystarczająco wiele, by wydajnie obsłużyć ruch 

w momencie najwyższego danego dnia zapotrzebowania, 

a przez resztę czasu nie są wykorzystywane. 

Łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której szczyt 

zapotrzebowania dla poszczególnych funkcji sieciowych 

występuje w różnych porach dnia. Może to wynikać, na 

przykład, z cyklicznej podróży użytkowników do pracy 

lub w inne miejsca. Gdy te funkcje są wirtualne, mogą 

być fizycznie uruchamiane na tym samym sprzęcie 

o różnych porach, w zależności od zapotrzebowania. 

To kolejne oszczędności i wyższa jakość usług, która 

polepsza się dzięki możliwości szybszego reagowania  

na nagłe zmiany potrzeb w sieci, włączając w to sytuacje 

ekstremalne (np. koncerty i inne wydarzenia masowe, 

gromadzące dużą liczbę użytkowników  

w jednym miejscu).
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Wirtualizacja a infrastruktura, czyli gdzie 
to uruchomić?

Wirtualizacja funkcji sieciowych przy jednoczesnym 

zachowaniu wydajności i niezawodności jest 

skomplikowanym zagadnieniem. Nawet najlepiej 

zwirtualizowane funkcje sieciowe wymagają 

infrastruktury, na której zostaną później uruchomione 

– stąd pojęcie infrastruktury wirtualizacji funkcji 

sieciowych (NFVI (ang. Network Function 

Virtualization Infrastructure). Taka platforma  

musi zapewniać zasoby do szybkiego i niezawodnego 

uruchamiania kolejnych VNF-ów, zarządzając 

jednocześnie fizycznymi serwerami i wykorzystując 

je w optymalny sposób. Gdy mamy wirtualne funkcje 

sieciowe i zasoby, aby je uruchomić, potrzebujemy 

jeszcze orkiestratora, który będzie zarządzał  

procesem uruchamiania VNF-ów w zależności od 

aktualnych potrzeb.

W przeciwieństwie do niewirtualnych funkcji 

sieciowych, VNF-y nie są ze sobą od razu połączone 

za pomocą kabli w sposób zapewniający prawidłową 

łączność między wymagającymi tego elementami. 

VNF-y mogą wymagać komunikacji z innymi 

VNF-ami, mogącymi się znajdować na innym 

serwerze, a przy tym ich komunikacja powinna być 

odseparowana od innej komunikacji, przebiegającej 

po tych samych fizycznych połączeniach. Ponadto 

wymagania wobec takich połączeń zmieniają się 

wraz z każdą zmianą w VNF-ach, czyli zbyt często, żeby 

operator był w stanie dokonywać jej przekonfigurowania 

na bieżąco. Ten problem rozwiązują programowalne 

sieci komputerowe (SDN, ang. Software-Defined 

Network) wraz z orkiestratorami (SDNO, ang. Software-

Defined Network Orchestrator), które automatycznie 

konfigurują połączenia sieciowe między serwerami tak, 

aby zapewnić parametry wymagane do sprawnego 

działania VNFów.

Virtualized Network Functions (VNFs)

NFV 
Management 

and Orchestration

NFV Infrastructure (NFVI)

Virtualization Layer

VNF VNFVNF VNF VNF

Hardware resources

Compute Storage Network

Virtual
Compute

Virtual
Storage

Virtual
Network

Architektura NFV
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Wirtualizacja funkcji sieciowych  
– realizowane projekty

Klient potrzebował wsparcia ekspertów w zakresie rozwiązań dla sieci 5G w środowisku chmurowym. Dodatkowo 

projekt wymagał zapewnienia pomieszczenia dostosowanego do najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Rozwiązania sieciowe 5G i stworzenie zaplecza projektowego 

Sii Polska, we współpracy z klientami, dostarcza 

operatorom komórkowym rozwiązania zarówno 

w obszarze NVF, NFVI jak i SDNO. Rozwiązania 

te są przygotowywane w oparciu o standardy 

5G i są w pełni kompatybilne z rozwiązaniami innych 

producentów. Pomagają one operatorom dokonać pełnej 

transformacji do 5G, co przekłada się na oszczędności 

oraz wyższą jakość usług. 

Co zrobiliśmy:

Korzyści dla klienta:

Zorganizowaliśmy pomieszczenie projektowe 

zgodne z polityką bezpieczeństwa firmy, 

wyposażone w SVPN, wydzieloną sieć VLAN, 

zewnętrzne czytniki kontroli dostępu oraz 

system kamer CCTV w Sii Kraków.

Usprawnienie procesów badawczo-

rozwojowych dzięki uzyskanej przestrzeni 

biurowej o wysokim poziomie bezpieczeństwa

Zbudowaliśmy zespół ekspertów 

wspierających realizację projektu w obszarze 

sieci rdzeniowej (Core 5G) oraz zarządzania 

zwirtualizowanymi zasobami (OAM).

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy  

rozwiązania sieciowe 5G.

Przyspieszenie czasu realizacji projektów

Stworzyliśmy globalną architekturę 5G.
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Szukasz wsparcia? Skontaktuj się z Sii!

Zatrudniając 7 000+ specjalistów, Sii jest największym dostawcą usług doradztwa technologicznego,
transformacji cyfrowej, BPO i inżynieryjnych w Polsce. Eksperci Sii Polska realizują projekty dla wiodących
firm z sektorów motoryzacji, bankowości i finansów, Hi-tech, medycznego, handlu detalicznego i logistyki oraz  
usług użyteczności publicznej. Sii Polska posiada 15 biur w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, 
Łodzi, Lublinie, Katowicach, Rzeszowie, Bydgoszczy, Częstochowie, Pile, Białymstoku, Gliwicach i Szczecinie.

Wykorzystaj w pełni możliwości oferowane przez 5G w Twojej firmie. Skontaktuj się z ekspertami Sii, by 

porozmawiać o wirtualizacji funkcji sieciowych i odkryć inne możliwości współpracy.

Skontaktuj się z nami!

Efekty współpracy z Sii 

Gotowość do implementacji rozwiązań 

w zakresie IoT i 5G

Przyjęcie podejścia application-

agnostic, pozwalającego uzyskać 

niezależność od rodzaju rozwiązania

Zwiększenie oszczędności w obszarze 

wydatków kapitałowych

Maksymalna elastyczność we 

wdrażaniu nowych usług

Wzbogacenie i unowocześnienie stosu 

technologicznego

Skrócenie czasu dostarczania projektów

Główne korzyści dla Twojej firmy:

https://sii.pl/contact-us/

