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e as forças de segurança do mundo todo estão 

ampliando sua presença nas ruas com as 

câmeras de monitoramento que permitem re-

motamente, garantir a segurança pública, com 

a simples instalação de câmeras de tráfego nos 

cruzamentos. Os operadores a cabo têm agora 

a possibilidade de gerar um negócio lucrativo 

fornecendo o backhaul para as câmeras de 

vigilância. Gateways com até quatro portos 

GigE 48VDC PoE oferecem a potência e a 

comunicação perfeita para criar uma conexão 

com a cadeia de HFC.

Strand EMTA Gateways: um caso de sucesso 

com muito bem ROI pode ser o de proporcio-

nar serviços telefônicos, assim como de dados, 

a partir da rede HFC chegando a até quatro 

clientes corporativos, a partir de somente um 

dispositivo e mantendo o controle do equi-

pamento. Este tipo de aplicação é ideal para 

parques industriais ou para aqueles clientes que 

não dispõem do espaço físico para instalar seu 

próprio equipamento ou não dispõem de salas 

comuns de comunicações ou simplemente não 

deseam instalar estes equipamentos dentro de 

seus edifícios por outras razões.

Arquiteturas celulares distribuídas: As tor-

res celulares estão se transformando em arquite-

turas impossíveis de serem construídas hoje em 

dia. Por questões de custo ou disponibilidade 

física, a crescente demanda de dados móveis é 

muito difícil de ser alimentada com as torres 

de hoje. A Lindsay possui uma solução aces-

sível hoje que permite aos operadores a cabo 

transformar-se em provedores de serviços de 

dados para as companhias de telefonia celular, 

mediante a utilização de tecnologias de pico 

celdas celulares. Os MSO estão diminuindo 

consideraverlmente o custo de implementa-

ção, aumentando muito a largura de banda 

disponível para serviços de dados móveis. A 

Lindsay Gateway proporciona um método 

rentável para os operadores a cabo para ser o 

backhaul das teles, oferecendo tráfego celular, 

LTE, 4G e 3G em sua rede HFC, genrando uma 

grande corrente de novas receitas.

SERVIÇOS COMERCIAIS NA REDE: 
GATEWAYS DOCSIS E ÓTICOS

A indústria do cabo demonstrou sua capacid-

ade de servir à comunidade empresarial através 

de suas redes híbridas (HFC). Os gateways 

montados DOCSIS e óticos são ferramentas 

confi áveis e rentáveis para os MSOs que per-

mitem aproveitar ao máximo sua capacidade 

e multiplicar o número de oportunidades para 

ganhar participação de mercado.

Os serviços coorporativos estão se expand-

indo rapidamente. No ano passado, a Comcast 
aumentou seu faturamento comercial a 1,8 

bilhão de dólares, 40% mais que em 2010. No 

Cable Show deste ano em Boston, o Dr. Judy 
Reed Smith, fundador da Atlantic ACM, disse 

que os operadores a cabo dos Estados Unidos 

aumentaram sua participação de mercado das 

telecomunicações (um negócio de 40 bilhões 

de dólares) em 24% em relação ao ano passado, 

o que representa hoje cerca de 10% do total.

A participação de mercado de teles dos 

operadores a cabo poderia duplicar até o ano 

2017, de acordo com Reed Smith. Como carro-

chefe deste crescimento existe uma proposta de 

valor que inclui a proximidade dos mercados, 

a efi ciência operativa e uma carteira de tecno-

logias maduras. Segundo estimativas, a planta 

ao ar livre da indústria, se encontra dentro de 

2,4 quilômetros de 80% de todos os negócios 

dos Estados Unidos. Os MSOs podem rapida-

mente e sem muito esforço servir os segmentos 

coorporativos do mercado mediante o uso de 

componentes óticos, sem fi o e DOCSIS graças 

a sua facilidade de acesso.

A Lindsay Broadband oferece aos MSOs 

diferentes maneiras de chegar a novos clientes 

com os gateways reforçados, tanto DOCSIS 

quanto óticos. Em combinação com equipa-

mentos extras à rede ao ar livre, tais como 

câmeras IP de tráfego e de segurança, pontos de 

acesso, as células pico para celulares, entre out-

ros. Estes gateways HFC-alimentados permitem 

aos MSOs prestar serviços de valor agregado em 

uma ampla variedade de ambientes, incluindo 

centros comerciais, estações de combustíveis, 

parques industriais, rampas de carga, zonas 

públicas, estacionamentos, entradas de lojas, 

entre milhares de outras aplicações.

Estas implementações aproveitam ao 

máximo a planta externa. Um CMTS (Cable 

Modem Termination System), compatível com 

a infraestrutura montada que suporte DOC-

SIS, junto com um equipamento de cabeceira 

ótico como o oferecido pela Lindsay, junto a 

um media converter baseado em SFP, deve ser 

complementado com os gateways óticos. O 

suporte extra pode vir de switchers ethernet 

baseados em tecnologia IP que dentro de uma 

WAN permitem fazer a gestão da infraestrutura 

instalada mediante um sistema de back offi ce.

Os seguintes casos colocam mais luz sobre 

como as portas de links óticos e DOCSIS 

combinadas com outras tecnologias podem 

ser implementadas em aplicações reais em um 

tempo não muito superior a uma hora:

Aplicações ponto a ponto. Quase todos os 

negócios são benefi ciados com a conectividade 

com Internet. Em combinação com um sistema 

de rádio sem fi o de 5.8GHz, o Strand Mounted 

DOCSIS and Optical Gateway da Lindsay per-

mite oferecer serviços de transmissão de dados 

de alta qualidade e velocidade aos clientes que se 

encontram até quatro quilômetros da rede HFC.

Monitoramento de segurança: Desde 

impedir um roubo até garantir a segurança 

pública, as câmeras de segurança desempen-

ham um papel vital. Neste caso, as portas de 

link DOCSIS e óticos se combinam com uma 

câmera de segurança IP, para oferecer sistemas 

de supervisão remota de instalações de negócios 

ou em espaços públicos. A câmera permite, a 30 

quadros por segundo, gravar eventos, oferecer 

informações estatísticas e obter capacidades 

analíticas avançadas.

Aplicações ponto a multiponto: A prolif-

eração de dispositivos habilitados para oferecer 

wi-fi  impulsionou a demanda de acesso sem 

fi o. Mediante a combinação das portas de link 

com os sistemas de rádio wi-fi , os operadores 

oferecem às empresas os meios para satisfazer 

as expectativas dos seus clientes. Ideal para 

implementações em centros comerciais que 

devem prestar serviços a muitos clientes a partir 

de um único dispositivo com a segurança de 

oferecer um SSID único por CPE.
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