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De Laatste Mijl
Weegt het Zwaarst

1. Inleiding

Het gebruik van het Internet is de laatste jaren exponentieel gegroeid. Traditioneel bellen
privé gebruikers in met een analoge modem op het netwerk van hun ISP (Internet Service
Provider) via het telefonienetwerk. De laatste mijl (‘last mile’ of ‘local loop’ of ‘lokale lus’)
is het stukje van de verbinding tussen de locatie van de gebruiker en het lokale centrum
(CO, Central Office) van de telefoonoperator en vormt het belangrijkste onderdeel van het
toegangsnetwerk. Bij een inbelverbinding is dit de telefoondraad, een koperen gedraaid paar
(copper twisted pair). Deze techniek bezet de telefoonlijn, men kan dus telefonisch niet
meer worden bereikt. Ook is de bandbreedte beperkt tot maximaal 56 kb/s.

Het aantal toepassingen die gebruik maken van het Internet neemt nog steeds toe. In de
beginjaren van het Internet (jaren 90) waren de meest gebruikte Internet toepassingen e-mail
en FTP. Deze toepassingen zijn gebaseerd op tekst en zijn niet real time waarvoor datalijnen
van relatief lage bitsnelheden voldoende waren. Met de opkomst van het wereldwijde web
midden jaren 90 kwam er echter meer en meer visueel en auditief rijke informatie ter
beschikking en werden e-mails overladen met bandbreedte verslindende multimedia
bijlagen. Interactiviteit werd een modewoord, dat zich vertaalde in toepassingen gaande van
e-commerce over e-business tot e-loketten en e-workspaces. Verder waren er heel wat
bedrijvige marketeers die in de hype periode van eind jaren 90 een hele resem nieuwe
multimedia toepassingen bedachten waarvoor grotere downstream bandbreedtes nodig zijn
zoals betaalvideo (VoD) en muziekverdeling (Internet TV en Internet radio zenders).  Er
kwamen ook verschillende toepassingen waarbij er grotere upstream bandbreedtes nodig
zijn zoals spraak over pakket netwerken (VoIP), telewerken en de peer-to-peer verbindingen
om muziek en films te delen en te distribueren (MP3, Napster). Interactieve online spelletjes
met hun steeds imposantere grafische opbouw behoren ook tot de toppers van de
bandbreedte hongerige toepassingen die symmetrische upstream en downstream snelheden
vereisen. Fig. 1 toont de minimale en optimale bandbreedtes nodig om bepaalde van die
toepassingen te ondersteunen. Het backbone netwerk kan deze bandbreedtes nu reeds
verwerken. De technologie gebruikt in het toegangsnetwerk is echter de huidige bottleneck
om dergelijke (real time) multimedia toepassingen te ondersteunen.

Niet alleen bandbreedte is van belang. Het huidige telefoonsysteem heeft ons verwend.
Mond-tot-oor (M2E) vertragingen van meer dan 150 ms (milliseconden) worden als storend
ervaren bij een normaal telefoongesprek, als richtlijn wordt meestal 90 ms aangenomen.
Dezelfde kwaliteit wordt gevraagd voor real time multimedia toepassingen zoals VoIP.
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Netmeeting is een VoIP toepassing die gebruik maakt van het Internet om de spraak te
transporteren. Iedereen die Netmeeting reeds heeft gebruikt weet dat de vertragingen heel
irritant zijn. Het Internet biedt dan ook geen kwaliteitsgarantie. Om een betere kwaliteit te
halen in een end-to-end datanetwerk moet er zeker nog aan het toegangsnetwerk worden
gesleuteld (men aanvaardt 30 ms vertraging in het toegangsnetwerk). Kwaliteit van de
verbinding of QoS (Quality of Service) omvat niet enkel garanties van de operator over de
beschikbare bandbreedte, maar ook over toegelaten vertragingstijden en dataverlies. Deze
garanties worden vastgelegd in een SLA (Service Level Agreement) tussen gebruiker en
operator.

Fig. 1 Minimale en optimale bandbreedtes per toepassing.

De traditionele diensten aangeboden door operatoren of providers zijn telefonie, video en
Internet (data). Deze diensten worden meestal door verschillende providers aangeboden en
maken gebruik van verschillende netwerken en technologieën.  Om kosten te besparen en
een grotere markt te kunnen bestrijken willen operatoren deze drie diensten (Triple-Service:
Audio, Video, Telephony) geïntegreerd aanbieden via één netwerk. Hiervoor is het nodig
om de technologieën gebruikt in de laatste mijl op te waarderen naar hogere downstream
(naar de gebruiker) en upstream (naar de centrale) bandbreedtes en QoS in te bouwen.

Nieuwe technologieën zijn gerijpt om hogere bandbreedtes met QoS in de laatste mijl aan te
bieden. Men kan bestaande infrastructuren zoals telefoonlijnen of coaxkabel voor TV
distributie aanpassen om breedband Internet toegang te ondersteunen. Belgacom biedt via
Skynet een ADSL verbinding aan over de telefoonlijn, Telenet maakt gebruik van de
coaxkabel en een kabelmodem. Draadloze verbindingen zitten ook in de lift en maken
mobiliteit mogelijk, een deel van het frequentiespectrum moet hiervoor toegewezen worden.
Er wordt zelfs gedacht om het elektriciteitsnet te gaan gebruiken als datanetwerk, zowel in
het toegangsnetwerk als in huis. Om nog hogere bandbreedtes toe te laten kan men glasvezel
gaan gebruiken, dit vraagt echter enorme investeringen wegens het ontbreken van de nodige
infrastructuur. Om de glasvezel tot bij de gebruiker te brengen moet men de straten
opengraven (dit is het geval in België, in het Verenigde Koninkrijk bijvoorbeeld liggen de
kabels bovengronds) wat grote kosten met zich meebrengt en de installatie voorlopig
beperkt tot nieuwbouwprojecten of appartementsgebouwen. De bestaande infrastructuur
(telefoonlijn, coaxkabel) is meestal in handen van de traditionele operatoren. Om vrije
concurrentie toe te laten is nieuwe wetgeving ontwikkeld om de lokale lus te ontbundelen
[1] en open te stellen voor andere operatoren dan de eigenaar van de laatste mijl. 
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Deze technologieën openen de deur tot een waaier van nieuwe (Internet) toepassingen. Met
Videophony kan men ook beelden doorsturen tijdens een telefoongesprek. Heeft men
kinderen dan kan men met Nanny Watch het wel en wee van zoon of dochter volgen. Home
Surveillance in combinatie met Domotica laat toe om vanop afstand het huis te bewaken en
alle toestellen te controleren. Interactieve sessies (e-government, e-learning), zullen
uitgebreid worden met rijkere omgangsvormen zoals spraakherkenning, spraakgeneratie en
herkenning van gebaren.  resence (waar is men aanwezig) en de mogelijkheid om overal en
onmiddellijk boodschappen te ontvangen en te versturen zal sterk toenemen. Het
opwaarderen van het toegangsnetwerk speelt hierin een belangrijke rol.
Deze Techno geeft een grondig overzicht van de bestaande technologieën in het
toegangsnetwerk. In sectie 2 en 3 wordt er dieper ingegaan op de verschillende
toegangstechnologieën die gecatalogeerd worden op basis van het transmissiemedium:
koperen gedraaide paren, coaxkabel (en glasvezel), puur glasvezel en draadloos. Sectie 2 is
een aanloop tot de zeer technische sectie 3 die bedoeld is als referentie. Sectie 4 werpt een
licht op de telecommunicatiemarkt en de typische problematiek. De marktspelers en hun
rollen worden besproken in sectie 5. De mogelijkheden binnen de Sociale Zekerheid en een
besluit worden geformuleerd in sectie 6 en 7. Referenties en een uitgebreide acroniemenlijst
zijn beschikbaar in sectie 8 en 9.

2. Situering van het Toegangsnetwerk

Zonder al te diep in te gaan op de technologie wordt het toegangsnetwerk gesitueerd binnen
de context van een end-to-end verbinding. De focus ligt op de Europese markt.
Een traditionele analoge Internet verbinding of inbelverbinding met een ISP loopt over het
PSTN (Public Switched Telephone Network) van een telefoon operator (Fig. 2). De lokale
lus is dit deel van het netwerk dat de modem (CPE, Customer Premises Equipment) van de
gebruiker verbindt met de telefooncentrale in het lokale centrum (CO, Central Office) of
hoofdverdeler. Dit gedeelte is analoog1 en bestaat uit twee om elkaar gedraaide koperen
draden (twisted pair) die daardoor de karakteristiek van een transmissielijn verkrijgt. In het
transmissiegedeelte wordt dit signaal gedigitaliseerd2 en via verschillende tussenliggende
switches doorgestuurd naar het PoP (Point of Presence) van de ISP. De verbinding tussen
PSTN en de modembank in het PoP is terug analoog of gaat via een gehuurde digitale lijn
(E1). Hierbij wordt dikwijls gebruik gemaakt van een Hunt groep, meerdere lijnen die via
één telefoonnummer kunnen worden bereikt. Via een toegangsserver (RAS, Remote Access
Server) en het lokale netwerk (LAN) van de ISP wordt dan via een router en firewall een
verbinding gemaakt met het Internet. De RAS zorgt voor authenticatie, link en netwerk
configuratie (toewijzing IP adres, etc.) en pakket inkapseling via bijvoorbeeld PPP (Point-
to-Point Protocol). In breedband toegangsnetwerken spreekt men ook van een BRAS
(Broadband RAS).
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Fig. 2 Traditionele analoge inbelverbinding.

                                                     
1 Dit signaal is digitaal bij ISDN.
2 Het digitaliseren gebeurt met een bitrate van 64 kb/s, wat voldoende is voor spraak en neerkomt op een sample
frequentie van 8 kHz met 8 bit nauwkeurigheid. Daardoor wordt de maximale snelheid van analoge modems
beperkt tot 64 kb/s, met veiligheidsmarge krijgt men dus typisch 56 kb/s.
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Het onderscheid tussen een ISP en een ASP (ASP, Access Service Provider of NSP,
Network Service Provider) is niet altijd strikt te maken. Enkele beschouwingen laten toe om
een lijn te trekken die een indeling mogelijk maakt: wie bezit de lokale lus (local loop), wie
bezit het transmissienetwerk (e.g. PSTN), wie bezit de modems en de connectie naar de
RAS en wie bezit de RAS en zorgt voor de verbinding met het LAN van de ISP? De ISP
zorgt voor de verbinding met het Internet en biedt verschillende diensten aan (zoals email).
Bij de klassieke lage snelheid inbelverbinding bezit de ASP de lokale lus en het
transmissienetwerk. De modembank, RAS en LAN zijn eigendom van de ISP. In een hoge
snelheid toegangsnetwerk zijn lokale lus, modembank, transmissienetwerk en RAS meestal
eigendom van de ASP, de ISP zorgt enkel voor de verbinding met het Internet en
additionele diensten. Variaties op deze indeling zijn mogelijk, vooral na het ontbundelen
van de lokale lus zijn er allerlei combinaties mogelijk.

De definitie van een toegangsnetwerk verschilt naargelang het oogpunt van de service
provider. Voor een telefoon, draadloze, kabel of netwerk operator is het toegangsnetwerk de
netwerkverbinding vanaf de gebruiker (zijn residentie, bedrijf of mobiel toestel) tot het CO
van de operator. Dit is wat men de “laatste kilometer” noemt en onderhevig is geweest aan
recente wetgeving om de lokale lus te ontbundelen met de bedoeling de markt te
liberaliseren [1]. Voor een Internet service provider (ISP) betekent het echter de
netwerkverbinding van de gebruiker tot het toegangspunt (PoP of Point-of-Presence) of
LAN van de ISP. In het vervolg wordt de eerste definitie gebruikt.

In een hoge snelheid toegangsnetwerk (Fig. 3) gebaseerd op de koperen telefoonlijnen wordt
geen gebruik meer gemaakt van het PSTN om een verbinding te maken met een ISP. De 64
kb/s transmissie in het PSTN laat dit duidelijk niet toe. Daarom moet het telefoonsignaal en
datasignaal op de lokale lus gescheiden worden door een FDMA techniek bij de gebruiker
en in de CO. De analoge telefoon is een basisband signaal en gebruikt de onderste band in
het frequentiespectrum3 van 0-4 kHz, DSL (Digital Subscriber Line) maakt gebruik van de
rest van het spectrum. Daardoor kan men de signalen scheiden bij de gebruiker en in het CO
door eenvoudige filters. Thuis moet men een tussenstekker voorzien om telefoon en DSL
modem te verbinden, in de CO gebeurt dit in een DSLAM (DSL Access Multiplexer) die
het analoge telefoonsignaal verbindt met de telefoonswitch en het datasignaal ontvangt of
verstuurt, (de)moduleert, (de)mulitplexeert, datasignalen aggregeert en via de WAN (Wide
Area Network) van de ASP verbindt met de RAS van de ISP. Het PoP is dus verschoven tot
voor het PSTN. Een DSLAM kan gezien worden als de vervanger van de klassieke
modembank.
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Fig. 3 DSL toegangsnetwerk met WAN, ISP LAN en backbone netwerk

                                                     
3 Bij ISDN (Integrated Services Digital Network) is dit gecompliceerder daar het hier voor de basisconfiguratie
gaat om 3 digitale signalen, 2 B-kanalen (Bearer) van 64 kb/s voor data- en telefoonverkeer en 1 D-kanaal (Delta)
voor controle informatie van 16 kb/s. Andere configuraties bieden meerdere B-kanalen aan (men spreekt hier van
breedband ISDN).
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Een hoge snelheid end-to-end netwerk verbinding kan men opsplitsen in deelnetwerken:
lokale netwerken (LAN) bij de gebruiker, toegangsnetwerken en metronetwerken (WAN of
MAN, Metropolitan Area Network) bij de ASP, het LAN van de ISP en het backbone
netwerk (Internet). Een privé gebruiker, thuiswerker of kleine zelfstandige (dokter, etc.)
bezit meestal maar één PC, maar het aantal gezinnen en kleine ondernemingen met
meerdere toestellen (enkele PCs, spelconsoles en printers) neemt zienderogen toe. Alle PCs
en toestellen van een gezin of kleine onderneming kunnen verbonden worden door een
PLAN (Private LAN) of thuisnetwerk dat via één toegangspoort en modem een verbinding
maakt met het toegangsnetwerk. Het toegangsnetwerk is meestal eigendom van de
traditionele telefoon operator [1] maar moet wegens de nieuwe wetgeving over de
ontbundeling van de lokale lus worden opengesteld voor andere ASPs. Een WAN wordt
beheerd door de ASP en verbindt ondermeer de DSLAMs met de toegangsservers en
specifieke servers in het netwerk. Dit netwerk wordt dikwijls gehuurd van een andere
netwerkprovider (bijvoorbeeld de NMBS met B-Telecom). Het backbone netwerk bestaat
uit gigabit en terabit pakket routers en bevond zich traditioneel in de Verenigde Staten van
Amerika. Het is gegroeid uit het NSFNET (National Science Foundation Network), een
netwerk dat enkele belangrijke universiteiten en onderzoekscentra met elkaar verbindt.
Tegenwoordig is de definitie niet zo strikt meer en gaat het echt over een wereldwijde
backbone.

Afhankelijk van de bron kan men verschillende definities vinden van een breedband
toegangsnetwerk. De definitie van een breedband toegangsnetwerk gebruikt in deze tekst is
een netwerk met een minimale downstream snelheid van 1Mb/s (zodat het E1 huurlijnen
omvat), de upstream snelheid wordt niet gespecificeerd. Een ander bron poneert dat
bidirectionele breedband toegangsnetwerken bidirectioneel dataverkeer moeten aanbieden,
en dit aan downstream en upstream snelheden hoger dan 128 kb/s (of 200 kb/s).
Unidirectionele breedband toegangsnetwerken bieden ook bidirectioneel dataverkeer aan,
maar de upstream snelheid is beperkt tot maximaal 128 kb/s (respectievelijk 200 kb/s). Nog
anderen verfijnen de definitie zoals in Fig. 4.

Classification Range of bitrates (R) Services
Ultra-narrowband R ��2400 bit/s text, low speed data, alarms, etc.
Narrowband 2.4 < R ��100 kb/s speech, data, fax, text, pictures
Medium-band 100 kb/s < R ��1 Mb/s Internet, data, video, pictures, speech, HiFi-sound
Broadband 1 < R ��10 Mb/s high quality video, high speed data, etc.
Super-broadband 10 < R ��100 Mb/s multiple TV-programs, high speed data, etc.
Ultra-broadband R > 100 Mb/s professional communication, very high speed data, etc.

Fig. 4 Verfijnde definitie van toegangstypes [2].

Een toegangsnetwerk4 kan een gedistribueerd busnetwerk zijn (kabel, glasvezel, mobiel)
waarbij meerdere gebruikers een toegangsnetwerk delen en er een multiplexeertechniek
wordt gebruikt om de verschillende kanalen (gebruikers) te scheiden (FDMA, CDMA,
TDMA). Het kan ook een sternetwerk zijn (koperen gedraaide paren) waarbij er een directe
link bestaat tussen gebruiker en toegangspunt. Ringnetwerken of maasnetwerken komen
zelden voor als toegangsnetwerken.

                                                     
4 De traditionele vaste breedband toegangsnetwerken zijn gebaseerd op gehuurde lijnen (E1, E3), Frame Relay of
ATM (Cell Relay).
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3. Technologieën en Architecturen

3.1. Classificatie van toegangstechnologieën
Spreekt men bijvoorbeeld over ADSL (Asymmetric of ATM DSL), dan spreekt men over
een bundel fysische laag technieken en hogere laag protocols om een datalink te kunnen
opzetten over een koperen gedraaid paar. Om de technologieën te catalogeren maken we
best gebruik van het OSI (Open System Interconnection) model (Fig. 5).

OSI Layers OSI functionality TCP/IP functionality TCP/IP Layers
7: Presentation End user services such as email.
6: Application Data problems and data compression.
5: Session Authentication and authorization,

session management.

Authentication, compression, and end
user services.

5: Application

4: Transport Guaranteed end-to-end delivery of
packets.

Dataflow between systems and access
to the network for applications.

4: Transport

3: Network Packet routing (IP, IPX). Packet routing. 3: Network
2: Data Link Transmit and receive packets

(Ethernet, ATM).
Kernel OS/device driver interface to
network interface on the computer.

2: Link

1: Physical The cable or physical connection,
basic frame definition and MAC.

The cable or physical connection,
basic frame definition and MAC.

1: Physical

Fig. 5 Vergelijking OSI stack en TCP/IP stack5.

Netwerken maken gebruik van pakketten om data te versturen, en dit op verschillende lagen
van het OSI model. Een pakket bestaat uit een hoofding en een lading. De hoofding bevat
informatie nodig voor de correcte verwerking (routing, kwaliteit van de service) van het
pakket op een bepaalde laag, zoals adres (MAC, IP), kwaliteitsinformatie voor de service,
type van het pakket in de lading, levensduur, foutdetectie en correctie, nummering voor
segmentatie, sessieinformatie, etc. De lading kan terug een pakket zijn die afkomstig is van
een hogere laag en terug is opgedeeld in een hoofding en een lading.

Het gaat ons vooral om de onderste twee lagen, namelijk de fysische laag en de link laag.
We nemen aan dat er IP wordt gekozen op laag 3 voor het dataverkeer en routering. Op data
link niveau (laag 2) zijn er twee technologieën overheersend, ATM (Asynchronous Transfer
Mode, telecommunicatie wereld) en Ethernet (datacommunicatie wereld). 

ATM transporteert pakketten of cellen met een vaste lengte van 53 bytes tussen
knooppunten waardoor switching kan geoptimaliseerd worden (typisch in een ster
architectuur). Een end-to-end data kanaal dat verschillende ATM switches passeert wordt
vooraf opgezet, zo krijgt men een uniek kanaal tussen de eindpunten in sterke analogie met
telefonie. De ATM switches houden ook rekening met verschillende kwaliteitsniveaus. Al
deze beschouwingen maken ATM uitermate geschikt voor real time toepassingen zoals
spraak of video. ATM is echter niet verspreid geraakt in de LAN wereld wegens minder
geschikt voor datatransport en te duur (alhoewel er ooit een 25 Mb/s interface voor de LAN
is ontwikkeld die nog op sommige ADSL modems kan worden teruggevonden). De
transmissiesnelheden in WAN en backbone netwerken variëren van 155 Mb/s tot meer dan
10 Gb/s. Hiervoor worden ATM pakketten verpakt in SONET (Noord Amerikaans) of SDH
(Europees) pakketten die volgens het OSI model laag 1 en 1½ technologieën zijn.

                                                     
5 De TCP/IP stack is een protocol stack afgeleid van de OSI stack, maar meer specifiek voor Internet
toepassingen. Het komt er op neer dat de bovenste 3 lagen van de OSI (Open System Interconnection) stack
worden gegroepeerd in één laag in de TCP/IP stack. Ook op de transportlaag is er een verschil daar de TCP/IP
stack bij gebruik van UDP niet garant staat voor pakket aflevering.
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Ethernet overspant laag 1 en 2, is dé overheersende LAN technologie en maakt gebruik van
een bus architectuur. Het is een manier om pakketten te versturen naar andere knooppunten
op de bus gebaseerd op een MAC (Media Access Control) adres (wereldwijd uniek adres
van een Ethernet interface). Er wordt geen connectie opgezet tussen de knooppunten. Het
MAC protocol is gebaseerd op CSMA/CD6 (Carrier Sense Multiple Access with Collision
Detection). De Ethernet pakketten hebben een variabele lengte (maximaal 1518 bytes) en
zijn daardoor uitermate geschikt voor data transport. Pakketten van hogere lagen worden
ingekapseld in een Ethernet pakket. Indien er vele korte pakketten moeten worden verstuurd
(typisch bij telefonie) gaat de performantie sterk achteruit. Er is geen kwaliteitsvoorziening,
het eerste pakket wordt bediend, de rest moet wachten en opnieuw proberen. Ethernet is een
eenvoudige technologie, zeer wijd verspreid en daardoor goedkoop. 

Merken we op dat tussen laag 1 en laag 2 (laag 1½ in de communicatiewereld) er nog
andere protocollen een rol kunnen spelen op het vlak van link management, fout controle en
herstel, media toegangscontrole (MAC), etc. Hetzelfde geldt voor laat 2 en laag 3 (laag 2½),
waar bijvoorbeeld MPLS (Multi Protocol Label Switching) zijn intrede doet en het mogelijk
maakt om end-to-end verbindingen op te zetten met kwaliteitsgaranties onafhankelijk van
het laag 2 protocol. Op deze laag 1½ en laag 2½ protocols gaan we niet verder in.

Op fysisch niveau (laag 1) kunnen we vier categorieën onderscheiden gebaseerd op het
transmissiemedium: koperen gedraaide paren, coaxkabel (plus glasvezel), puur glasvezel en
draadloos. Fig. 6 geeft een overzicht van de beschikbare technieken. Elk van deze
technologieën wordt kort besproken. Telkens worden er enkele relevante referenties
vermeld in de titel, meestal zijn het referenties naar de standaardisatie organen voor die
bepaalde technologie.

ADSL

SDSL

HDSL

ISDN

VBD

HFC

802.11 & HiperLAN

UMTS

GSM & GPRS

MMDS & LMDS

Satellite & MSS

PON

SONET & SDH

All Fiber

WirelessTwisted Pair

Coax & Fiber

VDSL

High Speed
Access

Power lines

PLC

Fig. 6  Beschikbare (breedband) toegangstechnologieën.

3.2. Toegangsnetwerken van koperen gedraaide paren [4], [5], [6]
De eerste modems maakten gebruik van de telefoonverbinding om via de gedraaide koperen
toegangslijnen en het telefoonnetwerk in te bellen naar het PoP van een ISP. Wegens de
beperkingen van het PSTN moest er gewerkt worden binnen de 64 kb/s bandbreedte limiet,
dus in de spraakband (VBD of Voice Band Data). Modulatietechnieken waren FSK of
QAM, symmetrische snelheden varieerden van 14.4 kb/s over 28.8 kb/s tot 36.6 kb/s. De
laatste VBD modems gebruiken asymmetrische snelheden van 56 kb/s downstream en 36.6
kb/s upstream. Data compressie is ook algemeen voorhanden om de linkefficiëntie te
verhogen. PPP is een frequent gebruikt configuratie en inkapselingprotocol.

                                                     
6 Een Ethernet interface plaatst enkel een pakket op de Ethernet bus indien er geen draaggolf aanwezig is
waardoor pakketbotsingen worden vermeden. Mocht er toch een pakketbotsing optreden, dan wordt dit
gedetecteerd en een willekeurige tijd gewacht voordat er nog eens een pakket op de bus wordt geplaatst.
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Om hogere bandbreedtes toe te laten gebruik makend van de aanwezige koperen
telefoonlijnen moest men afstappen van data transport via het PSTN en voor het PSTN het
datasignaal aftappen. De koperen toegangslijnen zijn echter een moeilijk medium. Heel wat
lijnen zijn van slechte kwaliteit (bijvoorbeeld de draai ratio van de draden kan nogal
variëren en soms zijn de draden helemaal niet gedraaid), verschillende lijnen zijn geladen
door spoelen, en een lijn kan verschillende aftakkingen vertonen met het oog op later
gebruik (bijvoorbeeld een lijn wordt vertakt en naar verschillende huizen geleid zodat men
voldoende distributie van lijnen heeft). Per kilometer verliest een koperen medium
gemiddeld 90% van het vermogen, men moet dus voldoende vermogen lanceren op de lijn
om een aanzienlijke afstand te kunnen overbruggen. Dit verhoogt het risico van overspraak
tussen naast elkaar liggende lijnen wat de uiteindelijk kwaliteit sterk negatief beïnvloedt.
Doordoor zijn er heel wat nieuwe modulatietechnieken, compressie en fout corrigerende
algoritmes, en lijn adaptatie technieken ontwikkeld die met al deze problemen proberen af te
rekenen. 
De daaruit voortvloeiende xDSL (x staat voor elk van de letters A, H, R, S of V)
standaarden kunnen opgesplitst worden afhankelijk van de gebruikte modulatietechniek.
Om er maar een te noemen, Discrete Multi-Tone (DMT) verdeelt het beschikbare spectrum
(Fig. 7) in banden van 4 kHz waarop dan een geschikte QAM modulatie wordt toegepast.
Hoe beter de kwaliteit van deze band, hoe hoger de QAM orde kan gaan (hoe meer bits er
op die band kunnen worden gemoduleerd). Bepaalde van die banden worden gebruikt voor
het upstream dataverkeer, anderen worden gebruikt voor het downstream dataverkeer. Een
andere techniek maakt gebruik van amplitude en fase modulatie zonder draaggolf (CAP of
Carrierless Amplitude and Phase).
Er zijn twee ADSL standaarden, ADSL-1 met een downstream snelheid van 1.5 of 2.0 Mb/s
en upstream snelheid van 16 tot 64 kb/s. ADSL-3 specificeert een downstream snelheid van
6.144 Mb/s en een bidirectioneel kanaal van 640 kb/s. ADSL-1 ondersteunt afstanden tot 6
km, ADSL-3 tot 4 km. Een groot probleem is de compatibiliteit tussen de verschillende
ADSL technologieën en tussen producten van verschillende producenten. VDSL (Very high
bitrate DSL) belooft nog grotere datasnelheden ten koste van de overbrugbare afstand.
RADSL (Rate Adaptive DSL) past de bitrate aan aan de kwaliteit van de toegangslijn.
HDSL (High data rate DSL) heeft een bidirectionele bitrate van 1.5 Mb/s of 2.0 Mb/s. en
maakt gebruik van 2 gedraaide paren voor 1.5 Mb/s en 3 paren voor 2.0 Mb/s. SDSL
(Symmetric DSL) volstaat met één gedraaid paar voor snelheden van n * 64 kb/s tot 2.0
Mb/s. SDSL en HDSL zijn goedkopere alternatieven voor een gehuurde E1 lijn, maar zullen
waarschijnlijk ook verdwijnen met de opkomst van VDSL.

Fig. 7  ADSL Frequentie Spectrum [2].
Zoals reeds vermeld moet men in het CO een DSLAM voorzien om het gedraaide paar af te
sluiten. Het gaat hier wel degelijk over een punt tot punt verbinding tussen gebruiker en
DSLAM. Het dataverkeer wordt gemultiplexeerd op een SDH of SONET connectie (WAN)
en naar een RAS gestuurd. Het telefoonverkeer wordt afgeleid naar het PSTN. 
Een nieuwe evolutie is dat men het telefoonverkeer wil integreren met het dataverkeer
(Voice over ADSL) of eventueel een paar DMT frequenties zou voorzien om spraak te
verzenden (VoiceDSL). Dit heeft als voordeel dat DSL het volledige frequentiespectrum
zou kunnen gebruiken. Verder wordt het gebruik van Ethernet als laag 2 technologie sterk
gepromoot binnen IEEE en de EFM werkgroep (Ethernet in the First Mile) en worden de
eerste EDSL (Ethernet DSL) modems reeds getest. Ook de DSLAM wordt Ethernet klaar
gemaakt, wat wijst het belang dat Ethernet krijgt in toegangsnetwerken en WAN.
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3.3. Coaxkabel toegangsnetwerk met glasvezel distributie [7], [8] 
TV distributie gebeurt via een distributienetwerk gebaseerd op koperen coaxkabels en is
wijdverspreid in België (penetratie van meer dan 90 %). Dit is een unidirectionele
busarchitectuur (downstream). Niettegenstaande de betere transmissiekarakteristieken
(hogere frequenties) van coaxkabel in vergelijking met koperen gedraaide paren wordt
gemakkelijk 90% van het vermogen verloren per kilometer en moeten er versterkers worden
voorzien om de reikwijdte te vergroten. Meestal wordt er een glasvezel gebruikt voor de
distributie naar voedingspunten op grote afstand (glasvezel verliest ongeveer 10 %
vermogen per kilometer) en coaxkabel voor de lokale verdeling vanaf het voedingspunt.
Men spreekt van een HFC architectuur (Hybrid Fiber Coax). Voor bidirectioneel verkeer
moeten dus alle versterkers bidirectioneel worden gemaakt, en moeten de voedingspunten
worden aangepast voor bidirectioneel dataverkeer.

Een analoog TV kanaal neemt 6 MHz bandbreedte in en de toegelaten frequentiebanden
bevinden zich van 50 tot 550 of 750 MHz (VHF en UHF band). Voor het downstream
dataverkeer worden enkele van deze 6 MHz kanalen gebruikt en met gepaste modulatie kan
men bitrates tot 30 Mb/s bereiken, die moeten gedeeld worden door alle gebruikers op dit
deel van de coaxkabel. Voor het upstream dataverkeer kan men ofwel een gewone VBD
modem gebruiken, ofwel wordt ook de coaxkabel gebruikt, namelijk de 5 MHZ – 65 MHz
band. Dit wordt terug gedeeld door alle gebruikers op dit deel van de coaxkabel. Om zeker
te zijn dat elke gebruiker een gelijkwaardig deel van deze bandbreedte krijgt wordt er een
MAC mechanisme voorzien. Het MAC mechanisme moet een service kwaliteit garanderen
(QoS), in werkelijkheid gaat de kwaliteit achteruit als er teveel users of power users
aanwezig zijn op een bepaald segment. Het overheersende laag 1 protocol in coaxkabel
toegangsnetwerken is DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification).

Het grote voordeel van het HFC systeem is dat men tegenwoordig alle diensten via één
kabel kan aangeboden krijgen: video, data en spraak (telefonie).

3.4. Volledig glasvezel gebaseerde toegangsnetwerken [9], [10]
Sinds enkele jaren proberen verschillende telecommunicatieproducenten en enkele
opstartende bedrijven volledig glasvezel gebaseerde oplossingen te ontwikkelen voor
breedband toegangsnetwerken, echter met beperkt succes wegens de grote investeringen in
infrastructuur. 

FTTx (Fiber-to-the-Home/Business/Curb/Cabinet) maakt gebruik van een gedistribueerd
glasvezelnetwerk zoals coaxkabel (Fig. 8). Meerdere gebruikers zijn met een ONT of ONU
(Optical Network Terminal/Unit) via ‘dezelfde’ gespleten glasvezel verbonden met een lijn
afsluiting (OLT, Optical Line Termination). Daar het hier gaat om een passief netwerk (er
zijn geen actieve componenten zoals repeaters of versterkers in het toegangsnetwerk) wordt
dit type toegangsnetwerk ook wel PON (Passive Optical Network) genoemd. De scheiding
tussen de downstream en upstream signalen gebeurt met een WDM (Wave Division
Multiplexing) techniek, wat er op neerkomt dat per signaal er een ander kleur wordt
gekozen naar analogie met FDMA. Er kunnen afhankelijk van de standaarden maximaal 32
of 64 gebruikers op een glasvezel worden aangesloten. Daar glasvezel maar 10% van het
optisch vermogen verliest per kilometer zijn de afstanden die kunnen worden overbrugd
groter (tot 20 km) en lopen de bitrates op van een gedeelde 155 Mb/s of 622 Mb/s tot 1.2
Gb/s downstream en 155 Mb/s tot 1.2 Gb/s upstream. Dit betekent dat voor een glasvezel
met 32 gebruikers er minimaal 10 tot 20 Mb/s beschikbaar is downstream en 10 Mb/s
upstream. Er kan ook een derde kleur worden gebruikt om video te versturen over de
glasvezel. Laag 2 gebruikt ATM als transport protocol (APON, ATM PON), sinds kort
wordt er ook gewerkt aan EPON (Ethernet PON) met Ethernet als de laag 2 technologie. De
FTTx oplossingen zijn gericht op de kleine en middelgrote bedrijven (FTTB), privé
gebruikers (FTTH) of als distributienetwerk voor xDSL (FTTC, FTTCab) waarbij er vanaf
de ONU wordt overgegaan op de koperen telefoonlijnen.
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Fig. 8 APON Architecturen.

Glasvezel op zich is goedkoper dan koper, maar de plaatsingskost is hoger. Vooral het
plaatsen van de glasvezelkoppelingen en glasvezelsplijtingen is duur en vraagt speciaal
getraind personeel. In België moet men ook vanaf CO tot gebruiker de straat opengraven
daar er nog geen PON infrastructuur aanwezig is. Verder zijn de optische componenten in
OLT en ONT nog steeds heel duur, wat kan verbeteren eens de vraag toeneemt. Anderzijds
vraagt het toegangsnetwerk weinig of geen onderhoud daar er geen actieve componenten
aanwezig zijn (in tegenstelling tot coaxkabel). 

De grote sterkte van FTTx is dat men de drie hoofddiensten (analoge en digitale video, data
en spraak) gezamenlijk kan aanbieden op één lijn en dit aan een zeer hoge kwaliteit. Verder
is het toegangsnetwerk future safe, en kunnen er punt tot punt verbindingen worden
aangeboden over het gedistribueerde netwerk door dit datasignaal op een aparte kleur te
multiplexeren. De aangeboorde marktsegmenten zijn vooral nieuwbouwprojecten en
appartementen.

Gigabit Ethernet is een goedkope concurrent voor FTTx. Oorspronkelijk geconcipieerd voor
een LAN backbone, kan het ook gebruikt worden als toegangsnetwerk tot bijvoorbeeld een
appartementsgebouw, om vanaf daar verder te verdelen (router, switch) naar de
verschillende appartementen met een UTP (Unshielded Twisted Pair) kabel. UTP wordt
ondersteund door Gigabit (1000 Mb/s) of Fast Ethernet (100 Mb/s). Er kan ook een directe
SONET of SDH verbinding worden voorzien, typische voor een universiteitscampus of
groot bedrijf.

3.5. Draadloze toegangsnetwerken
Draadloze toegangsnetwerken spreken sterk tot de verbeelding met de belofte van
mobiliteit, minimale installatie en hoge bandbreedtes. Een onderscheid moet gemaakt
worden tussen mobiele en vaste draadloze verbindingen. Mobiele draadloze verbindingen
laten toe dat de gebruiker zich aan hoge snelheid beweegt (GSM maximaal 120 km/u) en
bieden ondersteuning voor handover tussen cellen (overgaan van één cel naar een andere) en
roaming (overgaan van één operator naar een andere). Vaste draadloze verbindingen
daarentegen laten niet toe dat de gebruiker zich snel verplaatst en laten niet toe dat de
gebruiker buiten het bereik van het basisstation komt. IP mobiliteit laat toe dat een gebruiker
van een mobiele verbinding steeds bereikbaar is via een IP netwerk en ondersteunt dus ook
handover en roaming op IP niveau.



 TECHN

11/24

3.5.1. Mobiele draadloze toegangsnetwerken [11], [12]
De eerste generatie van mobiele draadloze verbindingen maakte gebruik van analoge
technieken en een eencellige opbouw, de tweede en latere generaties zijn gebaseerd op
digitale technieken en een volledige cellulaire architectuur. 

GSM (Global System for Mobile communications) of tweede generatie mobiele
communicatie, was oorspronkelijk enkel bedoeld voor mobiele telefonie en gebruikt een
circuit switched systeem naar analogie met traditionele telefonie (m.a.w. bij het opzetten
van een telefoongesprek wordt er voor dit ene gesprek een end-to-end kanaal of circuit
gereserveerd dat via verschillende circuit switches loopt). Voor het signaaltransport (het
gaat hier wel degelijk over een digitaal signaal) maakt GSM gebruik van een combinatie
van TDMA en FDMA rond de 900 MHZ, 1800 MHz of 1900 MHz, per frequentie zijn er 8
kanalen voorzien (in de Verenigde Staten is de situatie ingewikkelder wegens een mix van
analoge en digitale systemen en weinig standaardisatie). Het downstream en upstream
kanaal zijn gescheiden. Belangrijke infrastructuurelementen zijn BSS (Base Station
Subsystem met antennes, transcievers en een BSC, Base Station Controller), HLR en VLR
(Home en Visitor Location Register) voor mobiliteitsondersteuning en de MSC (Mobile
Service Switching Center) die de circuit switched verbinding maakt met het PSTN of een
andere MSC (bijvoorbeeld van een andere operator).

GSM werd uitgerust met WAP (Wireless Application Protocol, [13]) om � in analogie met
HTTP � toegang te geven tot web servers met een WAP interface. Doordat het
telefoniekanaal werd gebruikt voor datatransport was de bandbreedte echter beperkt tot 9.6
kb/s. Ook het aantal web servers met een WAP interface en aangepaste navigatie was heel
beperkt, wat deze technologie tot een mislukking maakte. Wegens de circuit switched
architectuur wordt voor de volledige duur van de verbinding het kanaal gereserveerd, zelfs
indien er geen data wordt doorgestuurd. Dit systeem maakt dus zeker geen optimaal gebruik
van de bandbreedte. Door verschillende GSM kanalen te combineren kan men bitrates tot 64
kb/s bereiken (HSCSD, High Speed Circuit Switched Data). I-Mode is een Japanse
technologie vergelijkbaar met WAP maar veel beter ondersteund door diensten en een
grotere beschikbaarheid van krachtige terminals. 

GPRS (General Packet Radio Service) is de eerste belangrijke stap naar een derde generatie
van mobiele systemen en is een wereldwijde standaard. Het is gebaseerd op een pakket
switched architectuur en maakt gebruik van het GSM toegangsnetwerk. Pakket switching
betekent dat de beschikbare bandbreedte wordt gedeeld door verschillende gebruikers.
Pakketten worden getransfereerd over het GSM toegangsnetwerk naar een (IP of X.25)
pakket netwerk (WAN van de ASP of ISP). Wegens zijn pakket architectuur is GPRS dus
een geschikte drager voor de TCP/IP stack. Met GPRS kan men steeds verbonden blijven
(always on-line), men betaalt enkel voor de data die men verstuurt of er is een flat-rate
betalingsschema. De bitrates variëren theoretisch van 14.4 kb/s tot 115 kb/s maar in
werkelijkheid zal men tussen de 28 kb/s en 56 kb/s verkrijgen, voldoende voor de meest
courante toepassingen zoals e-mail. 

GSM Antenna
Base Station

Mobile Device
GSM BSC

LAN ASPPacket
Network

GGSNSGSN

Fig. 9 GPRS toegangsnetwerk.

De toegangsarchitectuur maakt gebruik van het GSM BSS, een SGSN (Serving GPRS
Support Node) en een GGSN (Gateway GPRS Support Node) in analogie met DSLAM en
RAS (Fig. 9). EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution) gaat nog een stap verder en
ondersteunt bitrates tot 384 kb/s door verschillende 48 kb/s kanalen te combineren.
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Binnenshuis zou dit terugvallen tot 115 kb/s wegens hogere vermogensverliezen. De
modulatietechnieken gebruikt voor deze systemen zijn onder andere hogere orde PSK
(Phase Shift Keying).

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), de derde generatie van mobiele
toegangsnetwerken, combineert data en telefonie en is een synergie van alle andere mobiele
technologieën (GSM, paging, draadloze telefoon, mobiele satelliet systemen, etc.). De
systemen zijn gebaseerd op wideband CDMA (W-CDMA) modulatietechnieken rond de 2
GHz. 

De aardse systemen vragen een compleet nieuwe infrastructuur (UTRAN, UMTS Terrestrial
Radio Access Network) van basisstations en controllers (RNC, Radio Network Controller,
vervanger van BSC), die de verbinding verzorgt met een pakket of circuit switched netwerk.
In een eerste fase zullen MSC, VLR en HLR, SGSN en GGSN, worden hergebruikt. Bij
stilstand kunnen theoretisch bitrates van 2 Mb/s worden gehaald, is de gebruiker echter in
beweging dan gaat deze bitrate snel naar beneden en wordt van de grootte orde van een
GPRS systeem. UMTS is een complex systeem zowel op het vlak van de gebruikte protocol
stacks als op het vlak van de netwerkarchitectuur. Voor de UMTS controlesignalen wordt
ATM als laag 2 protocol gebruikt, data kan ook over IPv4 of IPv6. UMTS ondersteunt ook
satelliet toegangsnetwerken en één van de grote voordelen van UMTS is de naadloze
overgang tussen al die verschillende draadloze toegangsnetwerken. Men kan bijvoorbeeld
overschakelen van een satelliet systeem naar een aards GPRS toegangsnetwerk, en eenmaal
thuis of in het bedrijf gebruik maken van het lokale draadloze netwerk zonder een nieuwe
verbinding te moeten opzetten (Fig. 10). Telkens wordt bijvoorbeeld het netwerk met
maximale capaciteit gekozen.

Fig. 10 Hiërarchische UMTS cel structuur en Mobiliteit in vergelijking met haalbare bitrate voor
verschillende systemen [14].

Satelliet toegangsnetwerken (MSS, Mobile Satellite Systems) maken gebruik van GEO
(Geostationary Earth Orbit, 36000 km boven aardoppervlak, circulaire baan), MEO
(Medium Earth Orbit, 10000 km boven aardoppervlak, circulaire baan), of LEO (Low Earth
Orbit, 700 à 1000 km boven aardoppervlak, circulaire of elliptische baan) satellieten. GEO
satellieten blijven op een bepaald punt boven de aarde hangen en moeten daarvoor in een
circulaire baan in het vlak van de evenaar worden gebracht. Wegens de grote afstand zijn de
vertragingstijden onaanvaardbaar voor telefonie, en is dit systeem enkel geschikt voor niet
tijdskritische data of video. Wegens de korte afstand van LEO satellieten tot de aarde zijn de
vertragingstijden beperkt en is deze architectuur geschikt voor telefonie. Ze bewegen zich
echter zeer snel ten opzichte van de aarde (ze cirkelen om de aarde in 2 uur) en er moet dus
een handover worden gedaan tussen verschillende satellieten (zoals een bewegende GSM
gebruiker die zich van één cel naar een andere verplaatst). Een bekend LEO systeem is
IRIDIUM met 66 satellieten om een globaal bereik te garanderen. Het backbone netwerk die
de satellieten met elkaar verbindt kan zich op de aarde bevinden of de datatransmissie kan
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meteen tussen de satellieten gebeuren zonder tussenkomst van een aards netwerk. In het
eerste geval wordt data van het mobiele toestel via de satelliet naar een aards station
doorgestraald, getransporteerd via een aards transportnetwerk, en dan weer verstuurd naar
een satelliet die het op zijn beurt doorstuurt naar het ontvangende toestel. Beschikbare
bitrates variëren van toegewijde lage snelheid kanalen tot gedeelde kanalen van
verschillende Mb/s.

3.5.2. Vaste Draadloze Toegangsnetwerken [15], [16], [17] 
Satellietsystemen kunnen natuurlijk ook gebruikt worden voor vaste draadloze toegang.
Twee aardse technologieën die hun oorsprong vinden in de TV distributie zijn LMDS
(Local Multipoint Distribution Service) en MMDS (Multitichannel Multipoint Distribution
System). MMDS gaat tot afstanden van 50 km en gebruikt 33 kanalen rond 2 GHz voor de
downlink. De uplink maakt gebruik van een klassieke PSTN modemverbinding.
Downstream snelheden van 10 Mb/s zijn mogelijk, met verwachte aanpassingen tot 27
Mb/s. LMDS maakt gebruik van een radioverbinding rond een 28 GHz draaggolf voor de
downlink en van het klassieke PSTN voor de uplink. De reikwijdte is ongeveer 5 km en
snelheden liggen ongeveer vier keer hoger dan bij MMDS.

De laatste jaren zijn er een paar nieuwe vaste draadloze technologieën geïntroduceerd onder
de noemer van WLAN (Wireless LAN). Ze zijn gestandaardiseerd binnen IEEE en zijn
algemeen bekend als de 802.11 standaarden. Laag 2 is gebaseerd op Ethernet en er wordt
dus gebruik gemaakt van CSMA/CA voor toegangscontrole. Beveiliging speelt ook een
belangrijke rol bij draadloze netwerken. Daar het hier gaat om omnidirectionele stralers kan
iedereen een antenne plaatsen om het signaal te beluisteren. WEP (Wired Equivalent
Privacy) is een beveiligingsmechanisme dat zowel de toegang tot het netwerk als de
codering van de verstuurde data verzorgt (op basis van certificaten). Dit protocol vertoont
echter nog veel tekortkomingen (statisch certificaat dat handmatig wordt verdeeld, geen
beveiliging tegen herafspelen), daarom wordt er gewerkt aan een nieuw
beveiligingsprotocol WPA (Wireless Protected Access) dat moet afrekenen met de
tekortkomingen van WEP. Hotspots zijn een recente service waarbij een WLAN verbinding
met het Internet op specifieke locaties zoals luchthavens en benzinestations wordt
aangeboden tegen betaling.

IEEE 802.11a maakt gebruik van OFDMA (Orthogonal FDMA), een geavanceerde
modulatietechniek die ISI (Inter Symbool Interference) minimaliseert. Operatie is via een
12-tal kanalen rond de 5 GHz wat bitrates van 54 Mb/s theoretisch mogelijk maakt. WiFi
(Wireless Fidelity) of IEEE 802.11b is de populairste technologie en maakt gebruik van
spread spectrum en CCK (Complementary Code Keying) modulatietechnieken. Er wordt
gebruik gemaakt van de vrije 2.4 GHz band (microgolf oven frequentie) en ondersteunt
bitrates van 11 Mb/s met terugval mogelijkheid bij slechte kanaalkwaliteit tot 5.5, 2 of 1
Mb/s. Verder is er nog IEEE 802.11g die dmv geavanceerde coderingstechnieken hogere
bitrages kan behalen over relatief korte afstanden in zowel de 2.4 als de 5 GHz band.

HiperLAN is een Europees systeem dat vergelijkbaar is met IEEE 802.11a. HiperLAN/1
ondersteunt bitrates van 20 Mb/s in de 5GHz band, HiperLAN/2 ondersteunt 54 Mb/s in
dezelfde 5 GHz band en is compatibel met UMTS, de derde generatie van draadloze
netwerken.
Uitgenomen satelliet toegangsnetwerken zijn alle opgesomde technologieën NLOS (Near
Line Of Sight), waarbij er in beperkte mate obstakels mogen voorkomen in het pad tussen
zender en ontvanger (gebouwen, bomen, etc.). Hoge snelheid punt tot punt verbindingen
(transmissie) en satelliet toegangsnetwerken zijn meestal LOS technologieën wegens de
beperkte vermogens of de hoge bitrates. 
WLAN is een ideale technologie voor bedrijven en universiteiten waar men heel snel een
toegangsnetwerk wil ontplooien met een minimale investering.
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3.6. Elektriciteitsnetwerk [18], [19]
Het elektriciteitsnetwerk kan ook gebruikt worden om breedband toegang te verlenen (PLC
of Power Line Communication). De architectuur is analoog aan de HFC architectuur. Zelfs
het residentieel elektriciteitsnet kan gebruikt worden om de thuisdistributie te doen. Het
elektriciteitsnet is een ruisgevoelig en onvoorspelbaar medium (instraling, pieken door aan-
en afschakelen van machines en toestellen, variërende impedantie van de lijnen). Met
nieuwe geavanceerde modulatietechnieken (OFDM), fout detectie en correctie en adaptieve
technieken is men er echter in geslaagd om een eerste standaard (HomePlug 1.0) te
ontwerpen die bitrates aanbiedt van 10 Mb/s voor PLANs. Er wordt ook nagegaan of men
de technologie in de locale lus (vanaf de transformator) kan gebruiken. Een nieuwe
standaard die snelheden toelaat van 100 Mb/s is in ontwikkeling (HomePlug AV) binnen de
Homeplug Powerline Alliance. Alhoewel de ontplooiing van PLC in PLANs nog goed moet
beginnen wordt het gezien als de grote concurrent van Ethernet en WiFi wegens de
minimale investering in netwerkbedrading en het gebruikersgemak. 

4. Telecommunicatie Markt en Diensten

4.1. Overzicht
Hoge snelheid Internet toegang, video en spraak is de drieledige dienst waarop heel wat
ASPs zich tegenwoordig focusseren, niet verwonderlijk als er een verdubbeling van de
inkomsten wordt voorspeld. 
De laatste jaren is het traditionele dienstenpakket dat werd aangeboden door een ASP of
NSP vooral voor de (vaste telefoon) operatoren (ILEC, Incumbent Local Exchange Carrier)
onderhevig geweest aan heel wat veranderingen. Startend van een vast circuit switched
netwerk voor real time spraaktransmissie gebaseerd op TDM en ATM met hoge QoS is er
een adaptatie gebeurd naar transmissiesystemen die zowel gepiekt dataverkeer zonder real
time karakter als spraak (telefonie) met hoge QoS, gegarandeerde verbinding en lage
vertragingstijden moet kunnen dragen. Om competitief te blijven kijken ILECs ook naar
digitale video (TV) distributie, dataverkeer dat typisch een gepiekt karakter, continu hoge
debieten en noodzaak van gelimiteerde vertragingstijden vertoont. Het dataverkeer kon
initieel via het circuit switched netwerk worden geleid, maar met de hoge snelheid
toegangsnetwerken die gebruik maken van het koperen paar gedraaide telefoondraden was
een nieuwe investering in de CO (DSLAM) en de WAN (datatransport) noodzakelijk. 
Kabeloperatoren hebben hun netwerk aangepast van unidirectionele TV distributie naar
ondersteuning van bidirectioneel dataverkeer en telefoonverkeer. Of het een gefundeerde
keuze is voor de kabeloperatoren om ook vaste telefonie aan te bieden staat sterk ter
discussie. De initiële investering voor een circuit switched netwerk is groot en de markt
voor vaste telefonie is met de opkomst van de mobiele telefonie aan het verkleinen. Verder
zijn de winstmarges klein en zijn er weinig mogelijkheden voor nieuwe inkomsten
genererende diensten7. 

CLECs (Competitive Local Exchange Carrier) zijn de nieuwkomers op de markt
gestimuleerd door de aan de gang zijnde deregulatie van de telecommunicatie markt en
signalen van de Europese Gemeenschap om breedband toegang voor iedereen beschikbaar
te maken. Om marktaandeel te veroveren in een markt waar winstmarges dalen zijn echter
nieuwe gebundelde diensten met toegevoegde waarde belangrijk. Daarom zijn voor de
CLECs de drievoudige diensten primordiaal. Verder willen ze de benodigde investering
beperking tot een minimum en zijn ze gewonnen voor nieuwe toegangstechnologieën en

                                                     
7 De laatste grote innovatie bij vaste telefonie was IN (Intelligent Networks), een technologie die ingrijpt in de
telefoonafhandeling en diensten zoals ’call forwarding’ en ‘interactive voice response’ mogelijk maakt.
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goedkopere op Ethernet gebaseerde MAN en WAN oplossingen die een aggregatie van de
diensten op één geïntegreerde netwerktechnologie mogelijk maken.

4.2. Diensten en Marktsegmentatie
Om een beter inzicht te krijgen in de markt is het nuttig om de verschillende soorten
gebruikers en de diensten die ze verlangen in kaart te brengen.

De residentiële en de professionele zijn de twee grote klassen van gebruikers. De diensten
die ze verlangen (Fig. 11) kunnen opgesplitst worden in traditionele en nieuwe diensten
(eerste, tweede en derde lijn). Er zijn zowel nieuwe diensten op het vlak van data, spraak of
video. De nieuwe diensten moeten zorgen voor een verdubbeling van de inkomsten van de
service provider.

Residentiële gebruiker Professionele gebruiker

traditionele
diensten

Internet toegang, e-mail, telefoon Internet toegang, e-mail, telefoon,
communicatie, gehuurde lijn

eerste lijn
nieuwe diensten

download diensten, online archiveren, file
upload, data beveiliging, e-leren, elektronisch
bankieren en winkelen, huis automatie en
controle (domotica)

basis hosting (web), download diensten, file
upload, informatie aflevering, gegarandeerde
bandbreedte, bandbreedte op aanvraag, SLA

tweede lijn
nieuwe diensten

video diensten, ontspanning, interactieve
online spelletjes, MP3 download, peer-to-
peer communicatie, video telefonie, VoIP,
SMS naar vast netwerken, MM
boodschappen, basis hosting diensten

e-leren, video telefonie en conferentie, tele-
beheer en -onderhoud, telewerken, VoDSL,
VoIP, SW voor data beveiliging, aanpasbaar
aantal telefoonlijnen, Extranet, SAN

derde lijn
nieuwe diensten

synchroon surfen voor virtuele consultaties,
homepage creatie, online print diensten

applicatie hosting, homepage en web hosting,
opslag, draadloze LAN, VPN, data
beveiliging via de service provider

Fig. 11 Traditionele en nieuwe telecommunicatie diensten.

Beveiliging houdt het detecteren van indringers op het netwerk in samen met URL en web
filtering. Video diensten zoals TV distributie of verschillende soorten van VoD (bijna VoD,
pay per view) zijn bandbreedte gulzig. Digitale video systemen maken gebruik van
compressietechnologieën zoals MPEG. MPEG2 gecodeerde video signalen vragen bitrates
tussen 3 en 15 Mb/s. MPEG4 kan een bredere waaier van bitrates bestrijken maar ook de
kwaliteit varieert evenredig. HDTV (High Definition Television) vraagt minstens 18 Mb/s
waardoor enkel VDSL of FTTx geschikte toegangstechnologieën zijn. MM boodschappen
zijn persoonlijke foto’s en film clips.

De klasse van de residentiële gebruiker kan verder opgedeeld worden in 3 categorieën:
- De alleseter: deze gebruiker nuttigt alle diensten, hij vertegenwoordigt het kleinste

segment, de gegenereerde inkomsten liggen lager dan bij de communicatiezoeker en hij
maakt nog vaak gebruik van de traditionele analoge toegangstechnieken.

- De communicatiezoeker: deze jongere gebruikers (vooral scholieren en studenten)
vertegenwoordigen de grootste inkomstenbron, vallen bij de laagste inkomens en gaan
voor GSM en voor breedband oplossingen zoals ADSL en kabel. Ze consumeren vooral
de eerste en tweede lijn en traditionele diensten. Dit is het segment dat meest open staat
voor een betalingssysteem op basis van de geleverde diensten.

- De informatiezoeker: dit zijn de meer bezadigde en oudere gebruikers met hogere
inkomens maar vertegenwoordigen de kleinste inkomstenbron voor de ASP. Ze stellen
zich tevreden met de eerste lijn en traditionele diensten en gebruiken het volledige
spectrum van toegangstechnieken. Zij zijn meer geïnteresseerd in een vast
betalingsschema.
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De klasse van de professionele gebruiker kan ook opgedeeld worden in 3 categorieën:
- Middelgrote ondernemingen (50-99 werknemers): dit is het kleinste segment op het

vlak van gebruikers, vooral kleine banken en verzekeringsmaatschappijen met heel wat
telewerkers. Ze maken gebruik van alle beschikbare diensten en hebben een grote
drijfveer om over te schakelen op breedband toegangsnetwerken.

- Grote ondernemingen (100-499): vertegenwoordigen het grootste marktsegment,
hebben meestal lokale filialen, bestaan vooral uit LAN-gebruikers en maken regelmatig
gebruik van het Internet. Ze richten zich in hoge mate op de eerste en tweede lijn en
traditionele diensten.

- Kleine of thuis ondernemingen: dit is het grootste segment (dokters, apothekers,
éénmanszaken, kleine bedrijfjes), hebben de laagste bereidheid om over te gaan op
breedband, zijn de kleinste Internet gebruikers en hebben het minst telewerkers. Ze
maken vooral gebruik van de eerste lijn en traditionele diensten

Bij het ontwikkelen en ontplooien van de nieuwe diensten zijn vooral de eerste lijn diensten
primair. Voor de professionele gebruikers zijn heel wat van de tweede en derde lijn diensten
reeds beschikbaar, voor de residentiële gebruiker komen sommige beschikbaar en worden
sterk gepromoot wegens de grote te verwachten inkomsten (bijvoorbeeld MMS voor de
communicatiezoeker).
Het is nog niet duidelijk welke marktspelers zich uiteindelijk zullen profileren. De ASP en
ISP zijn voorlopig het best geprofileerd, waarbij het onderscheid tussen beide soms moeilijk
te maken is (Belgacom en Skynet). In het nieuwe dienstenpakket vermoedt men dat er
fundamentele marktopportuniteit weggelegd is voor de CSP (Content Service Provider) en
Application Service Provider (ook afgekort tot ASP), iets wat vroeger reeds werd voorspeld
maar nog steeds niet is uitgekomen. Bepaalde fusies wijzen erop dat bedrijven in de
vrijetijdsindustrie willen inspelen op deze evolutie (Sony en Columbia Pictures, AOL en
Time Warner). Het gaat soms zo ver dat er een volledige verticale integratie ontstaat van
chipmaker, telecommunicatie integrator, netwerk operator en dienstenleverancier door
fusies of overeenkomsten.

4.3. Technologie gebruikt in het toegangsnetwerk en het
MAN/WAN

Op dit ogenblik wordt IP en Ethernet8 sterk gepromoot in de toegangsnetwerken en MAN
en WAN. Er wordt daarbij gewezen op de voordelen van de wijd verspreide, algemeen
aanvaarde en goedkopere Ethernet technologie. Vooral de CLECs en Ethernet gebaseerde
communicatie fabrikanten (Cisco) sturen hierop aan. Zij zien de mogelijkheid om TDM
gebaseerde ATM en SONET technologieën van de troon te stoten in de toegangsnetwerken
en MAN en WAN (traditioneel in handen van de ILECs). 
Zij baseren zich hierbij op het wijdverspreide gebruik van IP als laag 3 protocol, een
technologie die geënt is op Ethernet. IP en Ethernet zijn sterk doorgedrongen in het LAN en
men verwacht om sneller diensten te kunnen ontplooien indien ook het toegangsnetwerk en
de WAN en MAN op Ethernet worden gebaseerd. IP en Ethernet zijn echter nog niet rijp om
dezelfde service kwaliteit te kunnen aanbieden als ATM wegens het ontbreken van een QoS
bewuste MAC laag. Dit toont zich vooral op het vlak van gegarandeerde en dynamisch
toegekende bandbreedte. Niettegenstaande er reeds pogingen zijn om QoS in IP te
introduceren ligt het probleem vooral bij de tussenliggende knooppunten (routers, RAS) die
QoS bewust moeten zijn om end-to-end kwaliteit te kunnen garanderen. Er wordt wel
verwacht dat de gebruiker meer controle zal krijgen over de dienst (web gebaseerde
controle) en de toepassingen (diensten creatie). Om te voldoen aan de standaard gezet door
ATM zal de gebruiker echter ook schaalbaarheid, hoge capaciteit, beschikbaarheid en
ondersteuning van verschillende protocols verwachten.

                                                     
8 Soms wordt ATM vergeleken met Ethernet, soms met IP. Voor dataverkeer is IP het overheersende laag 3 end-
to-end protocol met Ethernet of ATM als laag 2 punt-tot-punt protocol. Voor end-to-end spraak echter gaat men
IP (VoIP) vergelijken met ATM (VoATM). De scheidingslijn is dus niet steeds duidelijk te trekken.
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Eén van de toepassingen die klaargestoomd wordt voor IP is VoIP. Hierbij kan men over het
Internet een telefoongesprek voeren. De QoS is hier primordiaal. De kwaliteit die men nu
kan verkrijgen op het ‘best effort’ Internet is niet geschikt voor ‘carrier class’ telefonie. Er
worden ook grote inspanningen geleverd voor het ontwikkelen van de benodigde
signaleringsprotocollen voor het opzetten van een telefoonverbinding. Verder moet er
beslist worden welke diensten zullen worden aangeboden en welke terminals er zullen
worden gebruikt. Er moeten ook poorten voorzien worden naar het PSTN en SW gebaseerde
pakket switches. VoIP wordt gezien als een totaaloplossing, zowel in het toegangsnetwerk
als voor lange afstand spraak transmissie.

Het distribueren van digitale video of VoD vraagt enorme bandbreedtes. Vooral het
toegangsnetwerk is hier het knooppunt. Traditioneel wordt er kabel gebruikt om analoge
video te distribueren. Digitale video is echter breedbandig gepiekt dataverkeer met
gelimiteerde vertragingstijden. ADSL is niet geschikt voor het leveren van deze dienst.
VDSL kan wegens de grotere bandbreedte wel worden gebruikt. Een viertal kanalen per
gebruiker is mogelijk (wat voldoende zou moeten zijn voor een doorsnee gezin). Men kan
echter niet zomaar een punt tot punt video stroom leveren aan elke gebruiker, het netwerk
zou meteen oververzadigd zijn. Daarom moeten er speciale multicast controle en
signaleringsprotocollen worden ontwikkeld om de bitrates te beperken. Een gebruiker die
snel willen zappen kan echter ontgoocheld zijn door de vertraging die de extra signalering
en het opzetten van het multicast pad met zich meebrengt. FTTx lijkt op dit ogenblik de
beste kandidaat, vooral omdat de traditionele analoge TV distributie wordt ondersteund door
het analoge TV signaal op een andere golflengte op dezelfde glasvezel te multiplexeren
(WDM). Een FTTH modem beschikt typisch over een coaxiale analoge TV uitgang. 

MPLS lijkt een breekpunt te vormen in convergentie van netwerktechnologieën. Het is een
laag 2 ½ protocol dat agnostisch is van laag 2 (ATM of Ethernet) en dat toelaat om end-to-
end QoS paden op te zetten doorheen een netwerk. Natuurlijk moeten alle tussenliggende
knooppunten MPLS bewust zijn. Het vertoont sterke analogieën met ATM.

4.4. Problemen in het Toegangsnetwerk
België is goed voorzien van laatste kilometer netwerken zoals gedraaide koperen draden
voor telefonie en coaxkabel voor TV distributie. Wegens de grote bebouwingsdichtheid in
België liggen de meeste huizen op een aanvaardbare afstand van een CO. Dit is echter niet
in alle landen het geval en het aanbieden van hoge snelheid toegangsfaciliteiten vraagt dat
men de CO dichter bij de gebruiker gaat brengen. In België moet nieuwe bekabeling worden
ingegraven en vraagt dus grote infrastructuurwerken. De mogelijkheid van een compleet
nieuw toegangsnetwerk van CO tot de woning gebaseerd op glasvezel is dus klein.
Eventueel wordt er gekozen voor FTTC met VDSL tot de woning of het bedrijf. In andere
landen zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten worden de kabels opgehangen
aan palen en is de kost voor het bouwen van infrastructuur lager (CapEx, Capital
Expenditure). Draadloze technologieën lijken ideaal om tegen een lage infrastructuurkost
zeer snel nieuwe toegangsnetwerken te kunnen ontplooien. 
Ook het marktmodel betreffende de CPE verschilt van land tot land. In de Verenigde Staten
blijft de modem eigendom van de ASP en wordt buiten aan het huis opgehangen. In België
wordt de modem eigendom van de gebruiker en draagt hij ook de verantwoordelijkheid voor
de goede werking. Indien ook telefonie wordt aangeboden via deze modem als onderdeel
van een drievoudige dienstenbundel moet er levenslijn functionaliteit worden voorzien.
Bevat het toegangsnetwerk actieve componenten (versterkers, repeaters) dan wordt de OpEx
(Operational Expenditure) groter. Al deze elementen moeten in rekening worden gebracht
bij de keuze van een nieuw toegangsnetwerk.
Andere problemen, atypisch voor het kleine België maar wel frequent voorkomend in
grotere landen is de WAN verspreiding. Niet alle ASPs hebben een nationaal netwerk en
kunnen daarom slechts regionaal nieuwe toegangsmogelijkheden aanbieden. Vooral CLECs
kampen met dit probleem en zijn dikwijls aangewezen op het huren van de faciliteiten van
ILECs. Ook het toegangsnetwerk (laatste kilometer) is meestal in handen van de ILEC.
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Wegens de nieuwe Europese wetgeving over ontbundeling van de lokale lus moet de ILEC
echter de lokale lus openstellen voor andere ASPs. Dit maakt het voor de CLEC mogelijk
om zijn eigen apparatuur (DSLAM) in de CO van de ILEC te plaatsen en direct te verbinden
met zijn WAN. In de realiteit wordt echter nog dikwijls de DSLAM en WAN faciliteiten
van de ILEC gebruikt en is enkel de RAS eigendom van de CLEC.
Tekort aan getraind personeel blijkt nog steeds een probleem. Vooral voor de traditionele
ATM gebaseerde netwerken is de leerfase van het technisch personeel groot. Het aantal
technici met Ethernet ervaring is beduidend groter, wat een extra stimulans is om over te
schakelen op Ethernet technologie in het toegangsnetwerk en de MAN en WAN. Ook
hebben heel wat ILECs verouderde apparatuur die aan vervanging toe is en het zal een hele
uitdaging zijn om die gradueel op te waarderen. Hierbij wordt de technologiekeuze, IP over
Ethernet of ATM, een uitermate belangrijk aspect. Er wordt een graduele introductie
verwacht van IP, zowel in de draadloze als bekabelde systemen.
Een pijnpunt in de ontplooiing van toegangsnetwerken blijft de klantenzorg en de
inspanning gevraagd van de gebruiker voor installatie, configuratie en onderhoud van een
modem. Vooral bij de initiële ontplooiing van ADSL waren er heel wat kinderziektes
versterkt door een gebrekkige ondersteuning en kennis van de ASP.

5. Providers en Leveranciers, Standaarden en
Wetgeving

Sinds een vijftal jaar is breedband toegang beschikbaar in België en er wordt voorspeld dat
nog dit jaar er meer dan 1 miljoen breedbandgebruikers zullen zijn. Voor de volgende jaren
wordt er een verdere groei van minstens 20% verwacht. De eerste operatoren die breedband
hebben aangeboden voor privé gebruikers zijn Skynet voor ADSL (telefoonlijn) en Telenet
in Vlaanderen, UPC in Brussel en Brutélé in Brussel en Wallonië voor DOCSIS (kabel).
Met de ontbundeling van de lokale lus zijn er heel wat nieuwe CLECs bijgekomen, die
meestal de infrastructuur van de traditionele ASP huren (de CLECS mogen ook zelf een
DSLAM plaatsen in de CO van de ILEC en een WAN uitbouwen maar de CapEx en OpEx
is waarschijnlijk te hoog om winstgevend te zijn). De meest bekenden onder de ADSL
aanbieders zijn Planet Internet, Tiscali (die Wanadoo heeft overgenomen) en XS4all. Voor
het kabelnetwerk zijn er geen CLECs. GPRS wordt aangeboden door Proximus en Mobistar
en i-Mode door Base.
Op het vlak van netwerk apparatuur en modems moeten we een onderscheid maken tussen
de chipmakers (Texas Instruments, Motorola, GlobeSpan, ST Microelectronics, etc.) die
bijvoorbeeld een DSL, kabelmodem of UMTS chipset op de markt brengen, en de
integratoren die het volledige systeem bouwen (Cisco, Alcatel, Nortel, Nokia, etc.).
Traditioneel zijn deze bedrijven sterk in een of andere technologie maar om marktaandeel te
veroveren is een grote diversificatie noodzakelijk. 
Het tot stand komen van nieuwe producten voor het toegangsnetwerk is een ingewikkeld
proces en hangt af van de rijpheid van de technologie, commerciële belangen, standaardisatie
[20] en marktsegmentatie. Cisco bijvoorbeeld focusseert zich traditioneel op Ethernet en IP
technologieën, en produceerde vooral routers en switches voor LAN, WAN en backbone.
Gradueel heeft Cisco haar product portefeuille uitgebreid met producten voor VoIP,
beveiliging, VPN, netwerk beheer, etc. Om een end-to-end oplossing te kunnen aanbieden
willen ze echter ook een DSL marktaandeel verwerven. Hun strategie om een stuk van de
toegangsmarkt in te palmen is niet om ook een ADSL of APON modem op de markt te
brengen maar om een compleet nieuwe standaard te promoten, namelijk Ethernet in de
eerste kilometer (EFM). Cisco gaat er van uit dat het ontwikkelen van een nieuw product
met een bekende en goedkope technologie beter zal aanslaan dan te proberen concurreren op
de ADSL of PON markt. Er is een alliantie gevormd met operatoren, chipmakers en
integratoren die de standaardisatie drijven binnen IEEE 802.3ah (EFM). Deelnemen aan
standaardisatie betekent dat men de kans heeft om eigen ideeën in de standaard te laten
opnemen, ideeën die men natuurlijk vooraf kan patenteren. De patentportefeuille van een
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integrator is een uitermate belangrijk aspect in de manier waarop verschillende integratoren
elkaar in evenwicht houden. Elke integrator gebruikt in zijn producten wel patenten van een
andere integrator. Zolang dat de patentportefeuilles in evenwicht zijn gaat men geen
inbreuken laten vaststellen. Het is dus uitermate belangrijk voor chipmakers en integratoren
om deel te nemen aan het standaardisatieproces.
Alcatel heeft pas onlangs de stap gezet naar het integreren van Ethernet technologie in haar
producten voor toegangsnetwerken. Alcatel gebruikte traditioneel ATM als laag 2 protocol
(APON, ADSL) en was bevreesd om Ethernet te ondersteunen omdat klanten (de
operatoren) dit als een signaal zouden interpreteren dat ze niet meer geloven in ATM. Niet
deelnemen aan EFM echter zou betekenen dat Alcatel hopeloos achter zou geraken in de
productontwikkeling en het standaardisatieproces. Sinds vorig jaar is Alcatel dus ook actief
op het vlak van EDSL, EPON en Ethernet DSLAM. Het kiezen voor bepaalde
technologieën en producten is dus een zeer ingewikkeld afwegen van belangen.
Het standaardisatieproces wordt gestuurd door een hele resem van standaardisatie instituten,
forums, werkgroepen en allianties, dikwijls opgesplitst over de Verenigde Staten en Europa.
Op het vlak van Telecommunicatie zijn in de Verenigde Staten IEEE [22] en ANSI
(American National Standardisation Institute, [21]) de standaardisatie instituten met
Ethernet en WLAN als enkele bekende standaarden, in Europa is dit ETSI (European
Telecommunications Standards Institute, [23]) die bijvoorbeeld GSM, UMTS en HiperLAN
standaardiseert. De internationale organen zijn ITU (International Telecommunication
Union, [24]) die onder meer xDSL en xPON onder zijn bevoegdheid heeft en IEC
(International Electrotechnical Commission, [25]). Het IETF (Internet Engineering Task
Force, [26]) is een standaardisatieorgaan waar vooral Internet standaarden en hoger laag
protocols worden gespecificeerd. 
Nationale en internationale wetgeving en projecten zijn sterk sturend op het vlak van de
ontwikkeling en ontplooiing van breedband toegangsnetwerken. Het IST (Information
Society Technologies, [28]) is een Europese instelling die internationale IT projecten
financieel ondersteunt. Typisch bestaan de leden van een telecommunicatieproject uit
operatoren, integratoren, chipmakers en universiteiten uit verschillende Europese landen en
vindt er een productieve kruisbestuiving plaats. Europeanen aansluiten op breedband is ook
een prioriteit van de Europese Unie. Volgens de EU zal breedband nieuwe ondernemingen
stimuleren en de productiviteit en innovatiezin in allerlei bedrijfssectoren aanmoedigen. Het
zal de betrokkenheid met de samenleving verhogen en levensstandaarden verbeteren door
beter onderwijs, gezondheidszorg, e-Government en telewerk. De ontplooiing van
breedband toegangsnetwerken is een prioriteit van eEurope2005, een actieplan dat ervoor
moet zorgen dat Europese landen prominent meedraaien in de Interneteconomie [29].

6. Hoge Snelheid Toegangsnetwerken in de Sociale
Zekerheid

Een voor de hand liggende toepassing is het invoeren van telewerken voor de ambtenaren
van de Sociale Zekerheid. Hiervoor is een beveiligde hoge snelheid verbinding van de
woonst van de ambtenaar naar het netwerk van de instelling nodig. Men spreekt hierbij van
een VPN (Virtual Private Network). Voor alle duidelijkheid verklaren we eerst het begrip
VPN nader. In de literatuur heeft een VPN een dubbele betekenis:
- Een VPN kan gezien worden als manier om mobiele gebruikers, filialen en telewerkers

toegang te verlenen tot het bedrijfsnetwerk via hun lokale ASP. Door extra
functionaliteit in de RAS Server van de ASP (segmenteren van de routers, enz.)
verleent de RAS server directe toegang tot het LAN van de instelling. 

- VPN betekent hier een manier om een beveiligd privaat netwerk (bvb. verbinding
tussen 2 LANs) te creëren over een publiek netwerk (bvb. het Internet) door middel van
een tunnel.
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De eerste manier van werken biedt het meest garantie op het vlak van beveiliging daar het
publieke Internet niet wordt gebruikt voor de verbinding. Men kan ook blijven gebruik
maken van de private adresruimte van de instelling zonder dat de ASP een publiek IP-adres
moet toekennen. De ASP moet op de RAS wel een LAN configureren voor de instelling wat
de OpEx verhoogt. De RAS van de ASP kan gebruik maken van de authenticatie server van
de instelling voor toegangscontrole.
De tweede oplossing is de goedkoopste daar men werkt met een standaard Internet
verbinding via een ASP en een ISP. Er moeten wel extra protocol stacks worden voorzien
om een beveiligde tunnel te kunnen opzetten tussen de gebruiker en het netwerk van de
instelling (IPSec, IP Security). De instelling moet ook de toegangsserver beheren die deze
tunnel beëindigt. Men kan nog steeds de private adresruimte van de instelling gebruiken,
maar de ISP moet wel een publiek IP-adres toekennen om de verbinding met het Internet
mogelijk te maken. Deze constructie is minder veilig daar het theoretisch mogelijk is dat een
indringer zich via het Internet toegang verschaft tot de PC van de gebruiker en vanaf daar
toegang zoekt tot het LAN van de instelling.
De vervanging van de gehuurde lijnen (E1) door de goedkopere SDSL of VDSL (nog niet
beschikbaar in België) kan ook een kostenbesparing met zich meebrengen. Het uitbouwen
van een WLAN vermindert de infrastructuurkost (bedrading) en verhoogt de mobiliteit. 
Het lijkt waarschijnlijk dat in de toekomst er één IP netwerk zal gebruikt worden dat zowel
data, video als spraak ondersteunt. Het uitbouwen van een VoIP infrastructuur die gebruik
maakt van het LAN ter vervanging van de PABX (Private Automatic Branch Exchange) en
telefoonlijnen kan terug een kostenbesparing met zich meebrengen en doorgedreven
collaboratie ondersteunen. De telewerker kan gebruik maken van zijn hoge
snelheidsverbinding om te telefoneren of een video conferentie op te zetten met de instelling
of andere telewerkers.
Indien meer en meer gebruikers (burgers, bedrijven) beschikken over een hoge snelheid
toegang tot het Internet kunnen er rijkere e-Government toepassingen worden aangeboden.
De ontwikkeling van een waar e-Loket voor de Sociale Zekerheid met ‘Self Service’
modules waar bedrijven hun aangiftes kunnen indienen en informatie en gegevens kunnen
consulteren wordt sterk in de hand gewerkt door de nieuwe toegangstechnieken. De vraag
naar collaboratie en de mogelijkheid tot het opzetten van gebruikersgroepen waar burgers,
intermediairen (OCMW, VDAB) en bedrijven met elkaar kunnen communiceren en
ervaringen uitwisselen zal sterk toenemen. De instellingen van de Sociale Zekerheid kunnen
hierop inspelen en de nodige ondersteuning bieden om dit mogelijk te maken.
Een typisch scenario is dat van een ondernemer die problemen ondervindt bij het invullen
van een online aangifte. Na het consulteren van het glossarium en de veelvuldig gestelde
vragen vindt hij nog steeds geen antwoord. Hij vraagt om begeleiding van het contact
center. Bij het contact center is niet meteen iemand beschikbaar maar gebruik makend van
de online kalender van de ondernemer legt het contact center een onderhoud vast. Op het
afgesproken uur wordt een videofoon sessie opgestart met de ondernemer die dan al op een
andere locatie is maar probleemloos kan worden bereikt gebruik makend van zijn presence
informatie. Via videofonie en simultaan browsen wordt de aangifte samen verder afgewerkt.

7. Besluit 

Met de opkomst van ADSL en hoge snelheid kabeltoegangsnetwerken wordt de verdere
ontvoogding van de burger mogelijk. Europese directieven stimuleren breedband
netwerktoegang voor iedere Europese burger met het oog op de ontwikkeling van een heus
e-Government. De Sociale Zekerheid in België is reeds goed op weg om in te spelen op de
nieuwe mogelijkheden geboden door hogere bitrates en integratie van basisdiensten zoals
data, video en spraak. Collaboratie en multimedia toepassingen zoals video conferenties, e-
Learning, telewerken en VoIP of MMoIP zullen een belangrijke plaats innemen in de
manier waarop er met de burger wordt gecommuniceerd.
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Het is belangrijk om de evolutie van Ethernet in het toegangsnetwerk en MAN/WAN te
blijven opvolgen. De belofte van goedkopere technologieën, betere integratie met bestaande
(LAN) infrastructuren en eenvoudiger beheer kan een extra stimulans betekenen voor het
verder doordringen van breedband toegangsnetwerken bij burgers en kleine en middelgrote
ondernemingen. Op lange termijn kan het kostenbesparend zijn om oudere infrastructuur
gebaseerd op gehuurde lijnen te vervangen door nieuwe toegangstechnologieën. Het
vervangen van PABX technologie door VoIP technologie kan ook tot een kostenbesparing
leiden, hierbij speelt natuurlijk de QoS een belangrijke rol.
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9. Glossarium en Afkortingen

Afkorting Voluit Verklaring
ADSL Asymmetric of ATM DSL xDSL systeem met ATM als laag 2 protocol
ANSI American National Standardisation

Institute
APON ATM PON
ASP Access Service Provider

Application Service Provider
ATM Asynchronous Transfer Mode transport techniek met vaste cel grootte (53 B) 
BPON Broadband PON
BRAS Broadband RAS
BW Bandwidth term afkomstig uit de analoge wereld en staat voor de

breedte van de gebruikte frequentieband, wordt echter ook
gebuikt om de bitrate uit te drukken

CAP Carrierless Amplitude and Phase xDSL modulatie techniek
CapEx Capital Expenditure
CCK Complementary Code Keying
CDMA Code Division Multiple Access vermogen multiplexeer techniek
CLEC Competitive Local Exchange Carrier
CO Central Office
CPE Customer Premises Equipment de modem van de gebruiker
CSMA/CD
or CA

Carrier Sense Multiple Access /
Collision Detection or Avoidance

CSP Content Service Provider
DARPA Defense Advanced Research Project

Agency
US ontwikkeling

DECT Digital Enhanced Cordless Telephony
DMT Discrete Multi-Tone xDSL techniek waarbij 
DOCSIS Data Over Cable Service Interface

Specification
coaxkabel toegangsnetwerk laag 1 protocol

DSL Digital Subscriber Loop
DSLAM DSL Access Multiplexer DSL modem en multiplexer bij de ASP
E1 verbinding van 32*64 kb/s = 2 Mb/s
EDGE Enhanced Data for GSM Evolution
EDSL Ethernet DSL xDSL systeem met Ethernet als laag 2 protocol
EFM Ethernet in the First Mile
Ethernet transport techniek met variabele pakket grootte (< 1518 B)
ETSI European Telecommunications

Standards Institute
FDMA Frequency Division Multiple Access frequentie multiplexeer techniek
Frame Relay pakket switched data, video en spraak netwerk, tot 2 Mb/s
FSK Frequency Shift Keying modulatietechniek waarbij digitale data (digitale 0 of 1)

wordt geënt op verschillende frequenties.
FTTB Fiber-to-the-Business
FTTC Fiber-to-the-Curb glasvezelverbinding die loopt tot aan het voetpad voor het

huis
FTTCab Fiber-to-the-Cabinet glasvezelverbinding die loopt tot aan de verdeelkast in de

straat
FTTH Fiber-to-the-Home
GPON Gigabit PON
GSM Global System for Mobile

communications
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GPRS General Packet Radio Service
HDSL High bitrate DSL tot 2 Mb/s symmetrisch over 2 gedraaide paren
HDTV High Definition Television
HFC Hybrid Fiber Coax TV distributie systeem
HLR Home Location Register houdt bij welke mobiele gebruikers er in een bepaalde cel

aanwezig zijn
HSCD High Speed Circuit Switched Data
HTTP Hypertext Transfer Protocol
IEC Int. Electrotechnical Commission

Int. Engineering Consortium
IEEE Institute of Electrical and Electronics

Engineers
IETF Internet Engineering Task Force
ILEC Incumbent Local Exchange Carrier traditionele vaste telefoonoperator
IN Intelligent Network architectuur die het mogelijk maakt om extra diensten (zoals

IVR) aan te bieden via het telefoonnetwerk
IP Internet Protocol
IPSec IP Security
ISDN Integrated Service Digital Network
ISI Inter Symbool Interference de ruisinvloed van een bit op naburige bits
ISP Internet Service Provider
ITU International Telecommunication Union
IVR Interactive Voice Response
LAN Local Area Network
LMDS Local Multipoint Distribution Service
LOS Line Of Sight
M2E Mouth-to-Ear maat voor vertraging bij telefonie
MAC Media Access Control techniek die toelaat om een pakket op een verbinding te

verzenden
MAN Metropolitan Area Network
MBS Mobile Broadband System
MMDS Multichannel Multipoint Distribution

Service
MMoIP Multi-Media over IP
MP3 MPEG spraak compressie formaat
MPEG Moving Picture Expert Group video compressie formaat
MPLS Multi Protocol Label Switching laag 2½ protocol dat het mogelijk maakt om end-to-end

verbindingen op te zetten met kwaliteitsgaranties
MSC Mobile Service Switching Center
MSS Mobile Satellite Systems
NLOS Near LOS
NSP Network Service Provider
NSFNET National Science Foundation Network originele Internet backbone
OFDMA Othogonal FDMA
ONT Optical Netwerk Terminal
ONU Optical Netwerk Unit
OpEx Operational Expenditure
OSI Open System Interconnection raamwerk voor protocol implementatie
P2P Peer-to-Peer, Point-to-Point verbinding tussen gebruikers
PABX Private Automatic Branch Exchange private telefooncentrale
PLAN Private LAN
PLC Power Line Communication
PoP Point of Presence
PPP Point-to-Point Protocol link en netwerk configuratie en pakket inkapsel protocol 
PSK Phase Shift Keying
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PSTN Public Switched Telephone Network traditionele geschakelde telefoonnetwerk
QAM Quadrature Amplitude Modulation modulatietechniek waarbij digitale data (digitale 0 of 1)

wordt geënt op verschillende signaal amplitudes en fazes
QoS Quality of Service
RADSL Rate Adaptive DSL
RNC Radio Network Controller
SAR Segmentation and Re-assembly
SDH Synchronous Digital Hierarchy transmissie protocol op laag ½ in het OSI model
SDSL Symmetrical DSL tot 2Mb/s symmetrisch over 1 gedraaid paar
SLA Service Level Agreement
SMS Short Messaging Service
SONET Synchronous Optical Network transmissie protocol op laag ½ in het OSI model
TCP Transmit Control Protocol betrouwbare pakket aflevering en verkeerscontrole
TDMA Time Division Multiple Access tijd multiplexeer techniek
UDP User Datagram Protocol onbetrouwbare pakket aflevering
UHF Ultra High Frequency 300 MHz – 3 GHz
UMTS Universal Mobile

Telecommunications System
UTP Unshielded Twisted Pair
UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access

Network
VBD Voice Band Data origineel modem concept
VDSL Very high bitrate DSL
VHF Very High Frequnecy 30 MHz – 300 MHz
VLR Visitor Location Register houdt bij welke bezoekende mobiele gebruikers er in een

bepaalde cel aanwezig zijn
VoATM Voice over ATM spraak over cel netwerken
VoD Video on Demand betaalvideo op vraag
VoIP Voice over IP spraak over pakket netwerken
VPN Virtual Private Network
W-CDMA Wideband CDMA
WAN Wide Area Network
WAP Wireless Application Protocol
WDM Wave Division Multiplexing
WiFi Wireless Fidelity
WLAN Wireless LAN
WPA Wireless Protected Access
X.25 pakket switched data netwerk, ster architectuur, tot 64 kb/s
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