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Προβληματικό το δίκτυο FTTN του Εθνικού Ευρυζωνικού Δικτύου

Μ

ία πρώην ανώτερη υπάλληλος στο Εθνικό Ευρυζωνικό Δίκτυο (NBN)
προέβλεψε ότι πολλά από
τα χάλκινα σύρματα που τοποθετήθηκαν κατά την ανάπτυξη του NBN θα
πρέπει να ξηλωθούν και να αντικατασταθούν μέσα στην επόμενη δεκαετία.
Η NBN Co παραδέχτηκε ότι οι περισσότεροι Αυστραλοί με FTTN δεν θα
είναι σε θέση να έχουν τις καλύτερες
δυνατές ταχύτητες στο διαδίκτυο.
Ο Συνασπισμός κατασκευάζει το NBN
με έναν συνδυασμό τεχνολογιών –
με ίνες υψηλής ταχύτητας που τοποθετούνται σε κάποιο συγκεκριμένο
σημείο σε μια γειτονιά, και έπειτα με
χαλκοσύρματα μέχρι το κάθε σπίτι
και την κάθε επιχείρηση.
Όμως, νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε μια επιτροπή της Γερουσίας αποκαλύπτουν ότι μόνο το ένα
τέταρτο των συνδέσεων FTTN μπορεί να φτάσει την ύψιστη ταχύτητα
που θέτει η κυβέρνηση, δηλαδή στα

100 megabits ανά δευτερόλεπτο – με
τις συνδέσεις αυτές να αποτελούν το
100% των συνδέσεων των κατοίκων.
Η Anne Hurley, πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Communications
Alliance, η οποία εργάστηκε ως επικεφαλής των εμπλεκόμενων φορέων
στο NBN, δήλωσε ότι τα τελευταία
στοιχεία υπογράμμισαν βαθιές αδυναμίες στον σχεδιασμό του δικτύου.
«Επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε από
την πρώτη μέρα: η τεχνολογία fiberto-the-node (FTTN) είναι απαρχαιωμένη, δεν θα αποδώσει ποτέ τις
ταχύτητες που αναμένουν οι καταναλωτές» ανέφερε. Η κ. Hurley προειδοποίησε ότι τα επόμενα 5 έως 10
χρόνια μεγάλα τμήματα του δικτύου
χαλκού θα πρέπει να βγουν και να
αντικατασταθούν.
Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι
του NBN υποστηρίζουν ότι το δίκτυο θα εξακολουθήσει να προσφέρει εξαιρετικά βελτιωμένες ταχύτητες
στους περισσότερους Αυστραλούς.
«Το FTTN είναι σε θέση να παρέχει

Νεαρό ζευγάρι μετακόμισε 1.000 χιλιόμετρα
για να αγοράσει το πρώτο του σπίτι
Όταν ο Sam Hart και η σύντροφός του Alina Rasmussen
αποφάσισαν να αγοράσουν ένα σπίτι, τους κέρδισε η μικρή πόλη Blackall στο κεντροδυτικό Κουίνσλαντ.
Ο κ. Hart είχε εργαστεί στην περιοχή πριν από χρόνια,
αλλά μετακόμισε στο Forbes στην κεντροδυτική Νέα Νότια
Ουαλία για να είναι πιο κοντά στη σύντροφό του.
«Ζήσαμε 18 μήνες στο Forbes, αλλά αφού κάναμε μια έρευνα
αγοράς στη ΝΝΟ αποφασίσαμε ότι, αν ήταν να αγοράσουμε
σπίτι, προτιμούσαμε να είναι ένα που θα μπορούμε να αποπληρώσουμε εύκολα και σε ένα μέρος όπου θα χαιρόμαστε
να ζούμε – κι έτσι επιστρέψαμε στο Blackall το 2017» είπε.
Επιδιώκοντας μια οικονομικά προσιτή επιλογή για την
πρώτη τους κατοικία, το ζευγάρι μετακόμισε σε μια περιοχή 1.000 χιλιόμετρα μακριά από το Forbes, στο Blackall,
όπου αγόρασαν ένα σπίτι τεσσάρων υπνοδωματίων για $
185.000. Η μέση τιμή κατοικίας για το Blackall είναι $
130.000, σύμφωνα με το realestate.com.au. Παράλληλα,
μπόρεσαν και να βρουν δουλειά στην περιοχή.
Ωστόσο, όπως είπε ο κ. Hart, εκεί βρήκαν κι άλλα πλεονεκτήματα. «Εκτός από το ότι υπάρχουν όμορφα και οικονομικά προσιτά σπίτια, είναι και η ίδια η κοινότητα: διαπιστώσαμε ότι οι άνθρωποι πραγματικά κοιτάζουν ο ένας
τον άλλον εδώ» είπε.
«Αυτό που βλέπουμε σε πολλές από αυτές τις περιοχές»
σχολίασε ο ερευνητής στον χώρο της ακίνητης περιουσίας Cameron Kusher «και κυρίως στο κεντρικό Κουίνσλαντ,
είναι ότι όταν συνδέονται με τον τομέα εξόρυξης και φυσικών πόρων οι τιμές πώλησης είναι μειωμένες, τα ενοίκια
επίσης μειωμένα και το ίδιο και ο όγκος των πωλήσεων».
Παρά ταύτα, η μοναδική κτηματομεσίτρια του Blackall, Helen
Aspinall, δήλωσε ότι τα προσιτά ενοίκια και τα στεγαστικά
δάνεια στην πόλη προσελκύουν ανθρώπους στην περιοχή.
Η κ. Aspinall είπε ότι είχε πουλήσει περίπου 10 σπίτια
κατά τους τελευταίους δύο μήνες του 2017. «Υπάρχουν
πολλά νεαρά ζευγάρια που αγοράζουν, αποφασίζοντας ότι
εδώ θα είναι πλέον το μέλλον τους. Έχω και οικογένειες
που γυρίζουν πίσω, καθώς δεν έχουν την πολυτέλεια να
ζήσουν στην πόλη, όπου τα ενοίκια είναι αρκετά υψηλά.
Επίσης, υπάρχουν συνταξιούχοι που έχουν ταξιδέψει στην
Αυστραλία και βρίσκουν πολύ ακριβό να επιστρέψουν
στις μητροπολιτικές περιοχές, οπότε όλοι γυρίζουν εδώ,
όπου το κόστος ζωής είναι λίγο φθηνότερο και τα ποσοστά
εγκληματικότητας χαμηλά».

ταχύτητες περίπου 10 φορές πιο γρήγορες από τις μέσες ταχύτητες ADSL
στην Αυστραλία» δήλωσε ένας εκπρόσωπος του NBN. «Το τρέχον σχέδιο του NBN είναι να ολοκληρωθεί το
δίκτυο έως το 2020».
Το NBN συνεχίζει να προωθεί την
εγκατάσταση, έχοντας αγοράσει περισσότερα από 16.000 χιλιόμετρα
χαλκοσύρματος έως τις 22 Οκτωβρίου πέρυσι. Ωστόσο, η εταιρεία τόνισε
ότι το μεγαλύτερο μέρος του καλωδίου θα χρησιμοποιηθεί για συνδέσεις
μεταξύ υφιστάμενων πυλώνων και
νέων κόμβων.
Η εκπρόσωπος Επικοινωνιών της
αντιπολίτευσης, Michelle Rowland,
δήλωσε ότι η εξάρτηση της κυβέρνησης από τον χαλκό θα ήταν καταστροφή.
«Είναι απίστευτα απογοητευτικό το
γεγονός ότι η κυβέρνηση απέρριψε
αλαζονικά την πρόταση της Μόνιμης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του
ΝΒΝ για μια μέση λύση» είπε.
Από την πλευρά του, το NBN εξήγησε

ότι η ολοκλήρωση της εγκατάστασης
του δικτύου θα αποφέρει έσοδα 5 δισεκατομμυρίων. «Αυτό θα μας δώσει
μια σταθερή βάση εσόδων από την
οποία θα χρηματοδοτηθούν οι μελλοντικές αναβαθμίσεις του δικτύου
για τους τελικούς χρήστες, και θα
μπορούμε να παρέχουμε υψηλότερες
ταχύτητες στις διαδικτυακές συνδέσεις χωρίς να χρειαζόμαστε περαιτέρω κρατική χρηματοδότηση».

