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Kontent CDN w Polsce 
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IXy, a technologia CDN 
IXy wymuszają koncentrację – wszystkie są w Warszawie jeden w Katowicach. 

 

ISP o rozległych sieciach rozbudowują szkielet sieci aby rozwieźć content po kraju 

Mniejsi ISP kupują transmisję aby dotrzeć do IXów. 

 

Technologia CDN pozwala rozwieźć serwery zamiast dowozić ruch transmisją. 

Posiadacze CDN nie chcą ich jednak stawiać bez gwarancji pełnego wykorzystania ich pojemności. 

 

Żaden polski ISP (poza Orange) samodzielnie nie pokaże CSP potencjału na wykorzystanie kilku 

węzłów CDN rozrzuconych po Polsce.  

Kilku największych ISP ma pojedyncze CDN1 w swoich sieciach. 

Większość ISP korzysta z CDN1 i innych CDN w IXach… 

 Więcej:  Contribution to  2015  CWG - Internet: Online Open Consultation Questionnaire  
http://www.itu.int/en/Lists/consultation2015/Attachments/34//Contribution%20to%202015%20CWG_final.pdf  

http://www.itu.int/en/Lists/consultation2015/Attachments/34/Contribution to 2015 CWG_final.pdf
http://www.itu.int/en/Lists/consultation2015/Attachments/34/Contribution to 2015 CWG_final.pdf
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Content PoP- 
architektura platformy 
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cPoP – hosting serwerów CDN 

 
 

Szafy dedykowane dla hostingu serwerów CDN w 

dziesięciu polskich miastach. 

 

 Power & Space 

 Transmisja Ethernet do Warszawy w celu 

zasilania cache (TPIX, Tier-1 lub NNI) 

 Regionalizacja dostępu serwera do AS5617 

 Nadawanie kontentu przez AS21395 do 

wszystkich ISP posiadających Private VLAN do 

tego ASN w danym regionie 
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Architektura cPoP – jeden CSP, jeden ISP  

 

 
 

• QFX5100-96s przenosi 

ruch i adresuje serwery 

• AS21395 dla IP serwerów,  

• BGP pomiędzy cPoP a 

TPNET, wymiana 

regionalnych more specific 

W planach:  

• route serwery dla obsługi 

rosnących tablic BGP 
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Architektura cPoP – wielu CSP, jeden ISP  

 

 
 

• Kolejne switche dla 

rosnącej liczby portów 

serwerów 

• Rozbudowa linków cPoP-

TPNET 
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Architektura sieci cPoP – regionalizacja TPNET  

Każdy cPoP ma jedynie regionalne 

połączenie z TPNET: 

• otrzymuje more specific routingi AS5617 i 

adresy klientów BGP z danego regionu 

• wysyła te prefixy na sesjach 

informacyjnych do serwerów CDN 

• wysyła do CDN również more specific ISP 

podłączonych do AS21395 we wszystkich 

miastach regionu 
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  Nie w każdym cPoPie jest 

każdy CDN przykład 09.2015: 

- CDN OPL w 8 miastach  

- CDN 1       w 7 miastach 

- CDN TVP  w 6 miastach  

 

Plany: 

• kolejne cPoP 

• kolejni CDN CSP 

• dystrybucja serwerów do 

wszystkich cPoP 

Kontent w cPoPach – wrzesień  2015  
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Usługi TPIX z 
wykorzystaniem 
platformy cPoP 
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Architektura sieci cPoP  

Każdy cPoP ma połączenia: 

• do regionu TPNET  

• do sąsiednich cPoP 

• transmisją ROADM do 

platformy TPIX w Warszawie 

• transmisją IP/MPLS do TPIX – 

backup + usługi o 

specyficznych wymaganiach 
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Architektura cPoP – wielu CSP, wielu ISP  

 

 
 

• Kolejni ISP rozgłaszają 

swoje more-specific do 

serwerów CDN 

• międzymiastowe łącza 

ROADM zapewniają 

komplet usług TPIX  

• QFX w cPoP staje się 

wyniesionym 

przełącznikiem usługi 

TPIX 

 
 

Core 

Patchcord 
WDM 

włókna 
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Usługi TPIX na portach przełączników QFX 
 

 
 

Przełączniki cPoP staja się kolejna platformą techniczną dostarczająca usługi TPIX 

Typowa oferta TPIX: płatne porty + VLAN do poszczególnych usług: 

Usługi dostępne w ramach oferty TPIX:                               Platformy techniczne na których realizujemy usługę TPIX: 

 Port 1/10 GBE  

 Transmisja Ethernet do Warszawy –  

 połączenie do open peeringu TPIX 

 Transmisja Ethernet do Warszawy –  

 połączenie do dostawców Tier-1 

 Transmisja Ethernet do Warszawy  -  

 styk ze swoim portem w Warszawie 

 Lokalny peering z TPNET  (płatny za 1 Mbps) 

 Private VLAN do AS21395 – 

 dostęp do lokalnego kontentu CDN z małym RTT,  

 akceptacja more specific, wielokrotne VLAN (kontent dla urządzeń agregacyjnych ISP) 

TPIX 
• Platforma TPIX 

cPoP 
• Platforma cPoP 

WDM 
• Platforma xWDM 

Ethernet 
• Platformy MSA/IP MPLS 

włókna 
• Usługi w siedzibie operatora 
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QFX w cPoP - synergia miedzy CDN i usługami TPIX 

 
 

  

TPIX services  

OPL WDM  

CDN OPL  

CDN OPL  

CDN 2  

CDN TVP   

CDN 3 ? 

CDN 1  

CDN 1  

CDN TVP  

CDN 1  

CDN 1  

CDN 1  

CDN 1  

Usługi TPIX dla ISP: 

 

 

 Private VLAN – TPIX Premium Content 

- lokalny kontent z małym RTT 

 

 usługa open peering TPIX 

 inne usługi TPIX (Tier-1 itd.) 

 transmisja WDM do Warszawy  

 

 

Synergia pomiędzy:  

 zewnętrznym kontentem OTT,  

 kontentem OPL,  

 odbiorcami końcowymi TPNET,  

 transmisją WDM   

 zewnętrznymi ISP. 

 

 

Usługi cPoP dla CDNów: 

 

Dedykowane szafy hostingowe w 

głównych miastach Polski 

przygotowane do montażu serwerów 

CDN zewnętrznych dostawców OTT. 

 

 

Hosting serwerów CDN 

Power&Space 

 

 

Regionalny peering  

z TPNET 

 

 

„Cache feeding” traffic 

 

 

Dostęp do innych ISP 
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Usługi poza obiektami 
OPL 
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Dostęp z lokalizacji wyniesionych do usług OPL 
 

 
 

Porty TPIX, TPNET, Damback czy NNI wyniesione do miejsc koncentracji operatorów 
 
Styk z ogólnopolską siecią teletransmisyjną OTN i ROADM – zapewnia parametry nie 
tylko dla usług Internet ale również dla łącz wymagających niskich RTT i jitter 
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Oferta TPIX poza obiektami OPL w niezmienionej 

cenie portu  

 
 

 
 

GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 1 
ZIELENIAK 
(koniec listopada 2015) 

KATOWICE, ul. Adamskiego 7 
4DC/EPIX 
(gotowe) 

KRAKÓW, ul. Królewska 57 
BIPROSTAL 
(koniec października 2015) 
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Nowe ceny TPIX – 
lokalizacje poza 
Warszawą 
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Oferta TPIX – ceny portów 
 

 
 

Wyniesione porty 1Gb   
 
 instalacja: 1 zł 
miesięcznie : 500 zł 
 umowa: 24 miesiące  z 

 możliwością  
 upgrade’u 

 

Wyniesione porty 10Gb 
 
 instalacja: 1 zł 
miesięcznie : 2500 zł 
 umowa: 24 miesiące  

 
Private VLAN do AS21395 (TPIX 
Premium Content) 
 instalacja: 100 zł 
miesięcznie : 100 zł 
 
 
Dostępność: 14 węzłów szkieletowych 

Porty 1Gb  - zewn. kolokacje 
 
 instalacja: 1 zł 
miesięcznie : 500 zł 
 umowa: 24 miesiące  z 

 możliwością  
 upgrade’u 

 

Porty 10Gb  - zewn. kolokacje 
 
 instalacja: 1 zł 
miesięcznie : 2500 zł 
 umowa: 24 miesiące  
 
Private VLAN do AS21395 (TPIX 
Premium Content) 
 instalacja: 100 zł 
miesięcznie : 100 zł 
 
 
Dostępność:  lista kolokacji 
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Podsumowanie 
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Dostęp z lokalizacji wyniesionych do usług OPL 
 

 
 

Dotychczas:  

TPNET – największa baza eyeballs w Polsce, 

TPIX – open peering skupiający ponad 300 ISP i CSP 

TPIX – wirtualne meet-me i remote peering 

Teletransmisja – największa sieć ROADM i WDM w Polsce 

ME – największa sieć Ethernetowa w Polsce 

 

Od dzisiaj:  

cPoP – dystrybucja CDN poza Warszawę 

Transmisja w punktach kolokacji ISP – nie tylko obiekty OPL 
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Pytania ? 
 
sprzedaz.operatorzy@orange.com 
Konrad.Plich@orange.com 
Marcin.Pilarski@orange.com  
 

 

mailto:sprzedaz.operatorzy@orange.com
mailto:Konrad.Plich@orange.com
mailto:Marcin.Pilarski@orange.com
mailto:ggc@orange.com
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Quiz 
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Q1 – W ilu miastach są obecnie szafy cPoP dla hostingu CDN 
 

A: w dziesięciu miastach 

Warszawie, 

Gdańsku, 

Szczecinie, 

Olsztynie, 

Poznaniu, 

Bydgoszczy, 

Wrocławiu, 

Łodzi, 

Katowicach, 

Lublinie 
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Q2 – Jaka jest podstawowa różnica techniczna pomiędzy Private 
VLAN do AS21395 (TPIX Premium Content) a Open Peeringiem 

A1: W Opeen Peering można rozgłosić tylko less specific zarejestrowane w RIPE. 

W Private VLAN do AS21395 akceptujemy wysyłanie more specific nie zarejestrowanych w RIPE. 

 ISP uzyskują dzięki temu możliwość regionalizacji ruchu pochodzącego z CDN hostowanych w 
AS21395 i kierowanego do ich sieci 
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Q3 – czy można zestawić kilka Private VLAN do AS21395 

A: Tak, zgodnie z ofertą TPIX nie ma limitu ilości Private VLAN na porcie. 

 Dzięki temu ISP mogą na oddzielnych VLAN podłączać urządzenia agregacyjne wspierające BGP, a 
nie tylko routery BGP Edge. 
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