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White Paper 

Está ficando sem largura de banda? Avalie melhor 
o 100G 
Introdução 
Provedores de serviço no mundo todo têm a mesma preocupação: ficar sem largura de banda. São grandes 
os desafios enfrentados pelas empresas para oferecer cada vez mais largura de banda e atender à demanda de 
aplicações como de vídeo, mobilidade e nuvem. Além disso, os provedores de serviço também vêm relatando 
uma queda na receita em termos de custo por bits, o que significa que a rede precisa crescer de forma mais 
econômica. De acordo com o Cisco Virtual Networking Index™ (Cisco VNI™) mais de 50 bilhões de dispositivos 
estarão conectados por essas redes até 2020. Estamos apenas começando a entender o impacto que Internet das 
Coisas, a mobilidade de LTE e o vídeo móvel têm sobre a rede.  Em um mundo onde o número de novos 
dispositivos móveis na rede está crescendo quatro vezes mais rápido do que a população e o de inclusões de 
dispositivos machine-to-machine (M2M) está aumentando cinco vezes mais depressa do que o de dispositivos 
móveis, fica bem claro que esse é um problema de extrema importância, que requer uma solução adequada. 

A melhor forma de solucionar esse desafio é analisar o problema. No caso do aumento de largura de banda, todos 
os serviços mencionados compartilham algum componente de conectividade de rede. A conectividade de rede nas 
porções próximas, subjacentes ou centrais de maior largura de banda requer a tecnologia de transporte de 
multiplexação densa por divisão de comprimento de onda (DWDM). Essa tecnologia tem sido implementada com 
canais (lambdas) de 10G, resultando em escala e preço de 10G. A tecnologia de 10G vem sendo uma solução 
atraente devido aos investimentos feitos durante o boom tecnológico anterior. Os investimentos mais recentes em 
100G, liderados pela Cisco, agora estão proporcionando maior escala, melhor desempenho, menos consumo de 
energia, formatos menores e preços mais atraentes. Este white paper descreve cada um desses avanços e explica 
como os benefícios de expansão da tecnologia100G podem ser obtidos até mesmo com os sistemas de DWDM 
de 10G mais antigos. 

A solução 
Considerando todas as tendências tecnológicas e de mercado que acabaram de ser descritas, transportar 
serviços em ondas ou troncos de 10G simplesmente não é mais viável. Quando as demandas agregadas de 
serviço são de 1G e 10G, ou taxas maiores, para gerenciar a carga de trabalho com eficiência as portas dos 
troncos precisam suportar uma taxa que seja, no mínimo, uma unidade de grandeza maior. Para manter o nível 
operacional adequado e prolongar a vida útil dos investimentos em fibra realizados pelos provedores de serviço, 
o entroncamento de 100G simplesmente faz muito mais sentido. 

As tecnologias coerentes de 100G atuais são o primeiro passo para o que certamente virá a se transformar em um 
novo e produtivo ciclo de vida da rede. Em muitos aspectos, o padrão 100G é bem semelhante ao que era o 10G 
no início da década de 2000 quando os primeiros produtos eram implementados nas porções centrais e distantes 
da rede, e depois, com o tempo, a tecnologia de base migrava para toda a rede de transporte óptico. Essa 
migração também acontecerá com a tecnologia corente de 100G, já que a área de pesquisa e desenvolvimento 
(R&D) de produtos criou soluções que se adaptam a diversas aplicações de rede, à medida que passam dos 
módulos DWDM atuais, baseados em componentes individuais, para os módulos de 100G altamente integrados 
e plugáveis de fotônica de silício. Esses módulos de 100G  plugáveis de fotônica de silício oferecem menor custo, 
consomem menos energia e demandam menos espaço. 
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Uma grande diferença entre a tecnologia coerente e a de 10G é a facilidade de utilização, percebida desde a fase 
de planejamento da rede até a de implantação. A tecnologia coerente incorporou chipsets com processamento de 
sinal digital (DSP) nos módulos de transceptor. Isso significa que as implantações ópticas de DWDM em 100G se 
tornaram mais fáceis. Agora, o provedor de serviços não precisa conhecer as teorias complexas de física óptica 
e de transmissão de guia de onda de fibra (waveguide-transmission) para adquirir, projetar e implantar redes 
ópticas de alta velocidade. A maioria das despesas operacionais (OpEx) de implantação foi eliminada, pois o DSP 
faz todo o “trabalho duro” para você. A recompensa por toda essa liberdade é que os provedores de serviços 
podem concentrar mais tempo e energia naquilo que realmente importa: os serviços que disponibilizam aos 
clientes e a receita gerada por eles. 

Na verdade, as melhorias oferecidas pela tecnologia coerente estão encorajando os provedores de serviços 
a construírem novas redes 100% coerentes. Essa tecnologia oferece as seguintes vantagens: 

● Não há necessidade de adquirir, projetar e instalar unidades de compensação de dispersão (DCU). 

● Sem as DCUs, o desempenho global da rede é melhor no que diz respeito ao design de amplificadores 
e seus inerentes fatores de ruído. Isso ajuda a economizar na hora expandir o alcance óptico  (na maioria 
dos casos, permite a eliminação dos regeneradores ópticos). 

● Diversos serviços de 10G podem ser adicionados rapidamente à rede provisionando portas de cliente 
plugáveis em muxponders de 100G, em vez de adicionar novos  cartões de transponder de 10G como 
fazemos atualmente. 

● As soluções de 100G da Cisco são até 10 vezes mais eficientes em termos de utilização de espaço. 

E esses benefícios da tecnologia coerente não servem apenas para as novas implantações. Muitos deles podem 
ser obtidos com a infraestrutura de rede antiga de que você já dispõe. Na verdade, a tecnologia de 100G atual 
pode aumentar dez vezes a vida útil dessas redes. Por exemplo, um provedor de serviços pode continuar a executar 
uma rede que foi instalada há cinco anos, e que faz uso da tecnologia de filtro espaçada de 100 GHz. Devido ao 
sucesso que obtiveram e à grande demanda atual por largura de banda, é possível que os provedores tenham na 
rede antiga apenas 10 canais sobrando, com 10G por canal. Se os cartões de muxponder de 10x10G até 100G 
fossem implantados nesses 10 canais remanescentes, o provedor de serviços ampliaria, com eficiência, a vida útil 
da sua rede atual e a largura de banda restante em até 10 vezes. A Figura 1 apresenta uma ilustração básica 
dessa rede em uma rede óptica exclusiva. 

Figura 1.   Ganhos substanciais com a implantação do padrão 100G nos canais remanescentes de uma rede antiga de 10G 
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É claro que atualmente o custo inicial do padrão 100G é maior do que o de 10G  (embora isso esteja mudando 
rapidamente), mas ao consideramos todos os custos associados a planejamento, implantação e operação de uma 
rede essa diferença se torna menos significativa. Em comparação com os sistemas antigos de 10G, os módulos 
de 100G atuais ocupam menos slots no chassi. O planejamento e o design da rede é bem menos complexo 
devido à tecnologia coerente, e adicionar serviços e largura de banda à rede de transporte é rápido e fácil. Para 
que você possa aproveitar os investimentos já feitos em rede, a solução de 100G pode até ser implantada como 
um comprimento de onda divergente em uma rede antiga de 10G de outro fabricante. 

Análise dos aspectos econômicos 
A Figura 2 mostra a comparação de um transponder de 10G com um muxponder de 100G, usado para esta 
análise, e exibe o aumento possível de serviço por canal. 

Figura 2.   Transponder antigo de 10G vs. Muxponder de 10 x 10G a 100G 

 

Nesta análise, a solução de 100G da Cisco, ao ser comparada à de 10G da própria Cisco ou a qualquer solução 
atual de transponder de DWDM de 10G da concorrência, demonstra basicamente os seguintes resultados: 

● Primeiramente, a lambda de 100G com cliente de 10G é duas a três vezes mais cara do que a de 10G. 

● O ponto de equilíbrio (break-even) entre o uso dos troncos de DWDM de 10G ou 100G  geralmente ocorre 
entre a segunda e a quarta interface de cliente de 10G, dependendo do design da rede e do preço por 
produto. 

● A solução final geralmente é entre 40 e 70% mais barata do que os transponders de 10G atuais, 
comparando-se os transponders de 10 x 10G com um muxponder de 100G com clientes de 10 x 10G. 

Essas vantagens aparecem independentemente do comprimento da faixa óptica ou do número de graus ou 
amplificadores de multiplexador reconfigurável de inserção-derivação óptica (ROADM) disponíveis no local. 
Se o canal antigo de 10G puder alcançar a faixa óptica, a solução coerente de 100G da Cisco também poderá 
alcançar, sem nenhuma banda de guarda e regeneração adicional nem outras penalidades ocultas. O desempenho 
realmente pode ser muito melhor. Além disso, também é possível obter os seguintes benefícios operacionais: 

● Maior faixa óptica para o muxponder de 100G, devido à detecção coerente 

● Dez vezes menos dispositivos a serem gerenciados para disponibilizar um serviço equivalente 

● Não há necessidade de compensadores de dispersão para a óptica coerente de 100G 
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● Opção de usar óptica coerente de 100G como um comprimento de onda divergente em uma implantação 
atual de 10G 

● Capacidade de disponibilizar serviços de 100G 

● Melhor utilização da estrutura de fibra 

Resumo 
Quando comparadas com o padrão 10G, as primeiras soluções de DWDM de 100G ficavam em desvantagem por 
conta dos altos preços, desempenho precário, grande consumo de energia e má utilização do espaço. Uma nova 
safra de produtos de 100G da Cisco equilibrou essa disputa. Com o uso dessa tecnologia de 100G nos produtos 
da Cisco - desde data centers até roteamento de núcleo e DWDM - o uso de fibra óptica pode se tornar 
particularmente atraente. Optar por utilizar a nova tecnologia de 100G com sua base instalada de tecnologia de 
amplificadores e ROADM, mesmo que de outro fabricante, pode ajudá-lo a aproveitar um investimento antigo que 
de outra forma seria considerado obsoleto. Usar a nova tecnologia de 100G em uma implantação inicial pode 
render resultados ainda melhores, otimizando as despesas de capital (CapEx) e operacionais (OpEx) no processo. 
Não importa onde você se encontre no ciclo de vida de tecnologia, o padrão 100G merece ser avaliado de forma 
mais abrangente. 

Para obter mais informações 
Para obter mais informações, acesse http://www.cisco.com/go/100G. 
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