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CFP Health Check

FTBx-88200NGE Power Blazer
MULTIUSŁUGOWY MODUŁ 100G 

Multiusługowe rozwiązanie testowe 100G od EXFO następnej generacji 
wykorzystujące interfejsy CFP4 i QSFP28

KLUCZOWE CECHY I KORZYŚCI
Zintegrowane interfejsy CFP4 i QSFP28 ułatwiające testowanie 
sieci 100G następnej generacji

Interfejsy SFP+ dla sygnałów o niższej przepustowości

Kompatybilny  z interfejsami QSFP+ do weryfikacji 40GE/OTU3

Zaawansowane funkcjonalności testowe dla technologii multiusługowych 
wliczając OTN, Ethernet, SONET/SDH, Fibre Channel i CPRI

Niespotykana łatwość testowania wymagająca minimalnego 
przeszkolenia dla nowych użytkowników; przeniesienie 
doświadczenia z laboratorium w teren

W ofercie EXFO TFv—Test Function Virtualization, wliczając FTB 
Anywhere, pływające licencje i czasowe licencje FTB OnDemand 
dające większą elastyczność 

Kompatybilny z platformą EXFO LTB-8 (o montażu rackowym) 
wyposażony w funkcję hot-swap do użytku laboratoryjnego oraz 
najlepsza na rynku gęstość upakowania portów 100G z 8 modułami 
pracującymi jednocześnie

Kompatybilny z kompaktową, przenośną platformą FTB-2 Pro, 
która posiada zintegrowane narzędzia do optyki, pracuje na 
baterii i obsługuje do 2 modułów jednocześnie

Wspiera EXFO Multilink - aplikacja internetowa służąca do łatwego 
zarządzania wieloma użytkownikami zapewniająca zdalny dostęp

PRODUKTY I APLIKACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Platforma
LTB-8

Moduły multiusługowe 10G
FTBx-8870/8880

Interfejsy dla użytkowników
EXFO Multilink 

Platforma
FTB-2 Pro
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ROZWÓJ RYNKU 100G

Popyt na sieci 100G nadal rośnie, napędzany przez rosnące zapotrzebowanie na większą przepustowość - jest to trend 
pokazujący żadnych znaków spowolnienia. Ciągłe rozprzestrzenianie się centrów danych i rosnące zapotrzebowanie na 
połączenie pomiędzy nimi sprawia, że dostawcy usług rozszerzają wdrożenia sieci 100G jednocześnie poszukują bardziej 
wydajnych i efektywnych kosztowo sposobów na wdrożenie takich sieci.

W obliczu tych realiów rynkowych, dostawcy rozwiązań sieciowych wciąż poszerzają granice technologii, przynosząc coraz 
bardzej innowacyjne rozwiązania dla 100G. Wraz z pojawieniem się nowych, szybkich interfejsów optycznych w postaci 
CFP4 i QSFP28 oferujących niższe koszty i mniejsze rozmiary, dostawcy sprzętu sieciowego wprowadzają na rynek 
rozwiązania 100G następnej generacji, które są lepiej dopasowane do masowego wdrażania sieci o takich przepustowościach.

NOWE ROZWIĄZANIA TESTOWE DLA SIECI 100G NASTĘPNEJ GENERACJI

W momencie, gdy stało się oczywiste, że sieci 100G będą używać CFP4 i QSFP28, umożlwiając zarówno centrom danych jak 
i dostawcom wdrażanie obwodów 100G bardziej wydajnie, rozwiązania testowe zaczęły rozwijać się w tym samym kierunku. 
Moduł FTBx-88200NGE firmy EXFO jest pierwszym rozwiązaniem testowym integrującym interfejsy CFP4 i QSFP28, 
gotowym na dalszy rozwój sieci 100G.

FTBx88200NGE oferuje pełen zestaw testów Ethernet i OTN, wliczając w to zaawansowane opcje testów potrzebnych w 
laboratorium, co umożliwia dostawcom rozwiązań sieciowych dalszy rozwój swoich produktów w technologii 100G.

Dostawcy rozwiązań czerpią korzyści również z platformy LTB-8 i aplikacji EXFO Multilink, które tworzą kompletne i wydajne 
rozwiązanie laboratoryjne.

Ze względu na kompaktowe wymiary i wszechstronność przenośnej platformy FTB-2 Pro, moduł FTBx-88200NGE jest 
gotowy na wykonywanie testów zarówno w laboratorium jak i w terenie.

TESTOWANIE OPTYCZNYCH SIECI TRANSPORTOWYCH (OTN)

OTN (ITU-T G.709) jest technologią transportową używaną w Ethernecie 40G/100G do transportu w sieci szkieletowej 
ze względu na swój sposób funkcjonowania, sposób administracji, utrzymania, świadczenie usług oraz możliwość łatwego 
rozwiązywania problemów, konserwacji i mechanizmu korekcji błędów (FEC) zwiększającego wydajność.

FTBx-88200NGE posiada wiele możliwości testowania OTN, dokonując przełomu w kwalifikacji transponderów i 
muxponderów 40G i 100G w laboratoriach dostawców rozwiązań sieciowych (NSV). Te możliwości wliczając testowanie 
OTU4  (112 Gbit/s) i OTU3 (43 Gbit/s) przy pełnej przepływności z ramkowaniem OTN i korekcją błędów zgodnie z ITU-
T G.709, zwiększonym taktowaniem OTU3e1(44.57 Gbit/s) i OTU3e2 (44.58 Gbit/s), mapowanie 40G/100G Ethernet z
prędkością OTU3/OTU4, jedno- i wielopoziomowym multipleksacji ODU jak również pomiaru czasu przerwania usługi 
OTN (service disruption time - SDT).
FTBx-88200NGE od EXFO wspiera mapowanie ODU0 i ODUflex w ODU4/ODU3, i wiele innych schematów multipleksowania, 
aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na uruchamianie usług ethernetowych w obwodach 40G/100G.

Pełna ingerencja w nagłówki i monitorowanie

Moduł FTBx-88200NGE od EXFO zapewnia pełną kontrolę  i monito-
rowanie nagłówka sieci OTN i SONET/SDH podczas zaawansowanych
testów i rozwiązywania problemów. Możliwość zmiany nagłówka i 
jego monitorowanie jest skategoryzowane w funkcjach menu w postaci 
graficznego interfejsu użytkownika i jest oddzielone od zakładek domyślnych 
ustawień i wyników. Kategorie te oferują wiele możliwości testowych 
40G/100G potrzebnych do zaawansowanej analizy danych i rozwiązywania 
problemów
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ODUflex
Różne prędkości, wliczając OTU3 (43 Gbit/s) i OTU4 (112 Gbit/s) zapewniają wydajny 
mechanizm transportowy do zapewnienia stałej przeływności dla klienta (CBR 
Constant Bit Rate) w zastosowaniach SONET/SDH, Ethernet i Fibre Channel. Z 
drugiej strony ODUflex umożliwia stworzenie paczki, która w przybliżeniu ma rozmiar 
dostosowany do przeływności klienta, dając pojedynczą, zarządzalną jednostkę w 
sieci OTN, która może być ustalona na stałe dla klientów CBR lub być dostosowana 
na podstawie zapotrzebowania sieci używając  rodzajowej procedury ramkowania 
(GFP).
ODUflex wykrozystujeszczeliny czasowe1,25Gbit/s(ODTUGk),aby tworzyć zmienne 
paczki danych, w których sygnał kliencki jest mapowany i następnie transportowany. 
Używanie ODUflex w rozległych sieciach carrier przynosi wiele korzyści, wliczając 
większą wydajność w konfiguracji sieci i alokacji pasma oraz zapewnie przyszłościowe 
rozwiązanie do przesyłania sygnałów do klienta z różną prędkością.

OCENA WYDAJNOŚCI ETHERNET
FTBx-88200NGE oferują automatyczny zestaw testowy RFC 2544 dla 
wszystkich wspieranych interfejsów Ethernet na dwóch modułach pracujących 
przy pełnym rozmiarze ramek i pełnej przepustowości, zapewniając 
powtarzalne wyniki i bezbłędną certyfikację obwodu przy 100% wykorzystaniu. 

RFC 2544 jest uzupełniony przez pięć trybów Smart Loopback (Inteligentna 
Pętla). Czy chciałbyś dokładanie wskazać ruch w pętli z warstwy UDP lub TCP 
lub całą drogę w dół w trybie mieszanym (Transparent Loopback - 
Transparentna Pętla), FTB-88200NGE dopasuje się do wszystkich przypadków 
pętli gdzie zdalne urządzenie zwróci ruch do lokalnej jednostki poprzez 
zmienianie nagłówków pakietów aż do warstwy 4 modelu OSI. Ocena 
wydajności sieci Ethernet za pomocą FTB-88200NGE obejmuje również 
tworzenie raportów z testów obejmujących szczegółowe parametry takie jak 
przepustowość, utrata ramek, pomiarów opóźnienia i jasne histogramy do 
przyszłego odniesienia się w przypadku umów o gwarantowanym poziomie 
usług (SLAs). 

Mapowanie Ethernet i SONET/SDH w OTU3/OTU4

FTBx-88200NGE od EXFO oferuje możliwości mapowania Ethernetu i technologii SONET 40/100G w OTU3/OTU4 poprzez
EoOTN lub opcje oprogramowania SONET/SDH. Jest to kluczowa cecha dla dostawców rozwiązań sieciowych pozwalająca 
im kwalifikowanie transponderów, mapowanie i demapowanie oraz umożliwia przeźroczystą synchronizację sygnałów 
klienta. Moduł zapewnia również prawidłowe transkodowanie z 64B/66B do 1024B/1027B i na odpowiednie zmapowanie 
w standardowej ramce OTU3 (43G).

Dzięki FTBx-88200NGE, dostawcy mogą mapować klientów w technologii 40/100G lub SONET/SDH poprzez OTN z 
różnymi charakterystykami ruchu, wykonywać testy BER z jednego do drugiego końca w OTN i zmierzyć wskaźnik 
bitów błędu w stosunku do ilości bitów wysłanych. Konfiguracja testu w module FTBx-8200NGE zapewnia pełną analizę 
warstwy transportowej OTN, wliczając OTU/ODU/OPU i statystyki GMP, aby zapewnić prawidłowe przywrócenie sygnału 
klienta na zakończeniu odbiorczym, i kompletną analiże SONET/SDH. Testowanie EoOTN również weryfikowanie 
przesyłanie ruchu Ethernet ze 100%przepływnością oraz upewnienie się, że opóźnienie nie ma wpływu na spełnienie 
założeń SLA z klientami.

Pomiary opóźnienia
Obecnie dostawcy mogą wykorzystać na swoją korzyść sieci
optyczne zyskując przewagę nad konkurencją poprzez zagwarantowanie
krótkich czasów opóźnień transportu w przypadku wrażliwych na opóźnienia usług 
takich jak wideo, przetwarzanie danych w chmurze i aplikacje do transakcji 
finansowych. Mając to na uwadze moduł FTBx-88200NGE umożliwia pomiary 
opóźnienia sieci OTN, SONET/SDH i Ethernet we wszystkich obsługiwanych 
interfejsach testowych od 10M do 100G, umożliwiając operatorom ugruntować swoją 
przewagę nad konkurencją podczas budowania optycznych sieci transportowych o 
małych opóźnieniach i gwarantować szybkość obsługi swoich klientów końcowych. 
Funkcja ta mierzy czas potrzebny na przejście bitów z nadajnika FTB-88200NGE do 
powrotu ich do odbiornika po przekroczeniu dalekiego końca sprzężenia zwrotnego, 
dostarczając kompletne wyniki pomiarów opóźnienia, w tym statystyki opóźnień min.
/max./średnia 
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Generacja i monitoring ruchu Ethernet
Usługi 40G/100G przechodzą znaczący zwrot w kierunku obsługi wielu aplikacji w tej samej sieci. Oferty wielousługowe, takie jak 
usługi Triple-Play napędzają potrzebę testowania jakości usług QoS w celu zapewnienia odpowiednich warunków i niezawodności 
każdej usługi oraz spełnienia założeń SLA. FTBx-8200NGE pozwala dostawcom usług równocześnie symulować i kwalifikować 
różne aplikacje poprzez wbudowaną aplikację generowania ruchu pozwalają dostawcom usług równocześnie symulować i 
kwalifikować różne aplikacje poprzez wbudowane narzędzie generowania ruchu. Użytkownik ma możliwość konfiguracji do 
16 strumieni z różnymi parametrami jakości Ethernet i IP, takimi jak VLAN ID (802.1Q), VLAN priority (802.1p), VLAN stacking 
(802.1ad Q-in-Q), ToS i DSCP. W dodatku, FTBx-88200NGE wspiera monitoring wielu strumieni VLAN poprzez funkcję 
Traffic Scan. Symulacja ruchu zawiera również możliwość kształtowania ruchu z efektem „burst” i „ramp”.  W tym samym menu 
dostepna jest opcja MAC do testowania pamięci adresów przełącznika, gdzie zakres adresów MAC może być 
cykliczny, zmuszając przełącznik do zapamiętania każdego. FTBx-88200NGE oferuje również możliwość zdefiniowania 
jednej konfiguracji profilu i zastosowanie go do tak wielu strumieni jak jest to wymagane. Od teraz wystarczy zastosować 
niewielkie poprawki - o ile będą potrzebne do stworzenia profilu, bez konieczności tworzenia całkowicie nowych profili 
konfiguracyjnych do każdego ze strumieni. Ponadto FTB-88200NGE jednocześnie mierzy przepustowość, opóźnienie, jitter 
pakietów (RFC 3393), utratę ramek oraz kolejność wszystkich strumieni do szybkiej i dogłębnej kwalifikacji wszystkich 
kryteriów SLA. Wyniki mogą być wyświetlane w postaci tabeli, jak również w formie poglądowego wskaźnika analogowego w celu 
szybkiej i łatwej interpretacji wyników testowych. 

EtherSAM: Aktywacja usług Ethernet ITU-T Y.1564
W związku z pojawianiem się coraz większej liczby usług został wprowadzony nowy standard ITU-T Y.1564, stworzony aby
sprostać zapotrzebowaniom i rozwiązywać problemy nowych usług Carrier Ethernet. Nowa metodologia Y.1564 wspierana przez 
moduł FTBx-8200NGE do usług Ethernet 10M-100G daje wiele korzyści, wliczając weryfikacji kluczowych kryteriów SLA takich 
jak jitter pakietu, pomiary QoS, jak również krótszy czas usług. Zestaw testów EtherSAM bazujący na metodologii aktywacji usług 
ethernetowych  ITU-T Y.1564 - zapewnia wykonanie kompleksowych testów moblinego backhalu i usług komercyjnych w terenie. 
EtherSAM może symulować wszystkie typy usług, które działają w sieci i jednocześnie kwalifikować wszystkie kluczowe parametry 
SLA dla każdej z tych usług.

Co więcej, EtherSAM weryfikuje mechanizmy QoS świadczone w sieciach, aby priorytetyzować różne typy usług, 
dając w rezultacie lepszą skuteczność rozwiązania problemów, dokładniejszą weryfikację i wdrożenie. Test EtherSAM 
składa się z dwóch faz: testu konfiguracji usługi  i testu wydajności usługi.

› Test konfiguracji usługi
Test konfiguracji usług polega na sekwencyjnym testowaniu każdej usługi. Zatwierdzane jest to, czy usługa świadczona jest 
prawidłowo i czy wszystkie specyficzne parametry KPIs lub SLA są zgodne. 

› Test wydajności usługi
Po zatwierdzeniu konfiguracji każdej indywidualnej usługi przeprowadzany jest test wydajności, który zatwierdza jakość 
wszystkich usług jednocześnie. 

Dodatkowo metodologia testowa EtherSAM firmy EXFO jest jeszcze bardziej wszechstronna, ponieważ wykonuje kompletny test 
ITU-T Y.1564 z pomiarami dwukierunkowymi. Kluczowe parametry mierzone są niezależnie w każdym kierunku, zapewniając w 
ten sposób 100% skuteczności w aktywacji usług - najwyższy poziom pewności testów. 

Wszystkie parametry SLA mierzone są na każdym kroku (throughput, opóźnienie, 
utrata ramek, jitter, OOS, wyniki Pass/Fail) 

Wszystkie parametry SLA mierzone są dla 
każdej usługi (throughput, opóźnienie, utrata 
ramek, jitter, OOS, wyniki pass/fail)
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iSAM
iSAM łączy Y.1564 (EtherSAM) i RFC 6349 oraz koncentruje się na minimalizmie i prostocie, żeby maksymalnie 
uprościć obydwa testy dla każdego użytkownika. Sposób ten wychodzi na przeciw obecnemu rynkowi pomiarowo-
testowemu pokazując, że można łatwiej. Jednym z kluczowych aspektów prostoty iSAMa jest liczba kroków, jakie 
trzeba wykonać, aby ustawić pomiar, przeprowadzić go i otrzymać wyniki.

Podstawowym zadaniem iSAM jest usunięcie problemów z relacji technik - urządzenie pomiarowe. Celem końcowym 
natomiast jest umożliwienie każdemu technikowi ustawienie i przeprowadzenie testów iSAM. Wszystkie ustawienia 
zamykają się w obrębie 1 strony.

Innowacje na tym się nie kończą. iSAM wiedzie prym w dostaczaniu najnowszych standardów dotyczących testów i 
pomiarów. iSAM odznaczył się w przemyśle tym, że wprowadził aktualne standardy MEF oraz progi, by umożliwić i 
zagwarantować dostawcom usług, operatorom sieci mobilnych itp, że wykonują testy zgodnie z najnowszym 
standardem MEF 23.1.

RFC 6349
IETF ratyfikowało RFC 6349 jako nową metodę kompleksowej oceny usług TCP. Nowa medotologia testów 
przepustowości TCP zapewnia powtarzalne, oparte na standardach testy oceniające aplikacje TCP, takie jak 
przeglądanie stron internetowych, transfer plików, aplikacje biznesowe, strumieniowe przesyłanie wideo i wiele innych. 
Po uruchomieniu testów RFC 6349 usługodawcy będą musieli zoptymalizować wszytkie wskaźniki wydajności TCP 
począwszy od ich sprzętu sieciowego, aż do sprzętu odbiorcy końcowego.

Test RFC 6349 jest ważny, ponieważ zawiera następujące kroki, które pomagają zlokalizować i zdiagnozować problemy z TCP. 
Pierwszy krok polega na znalezieniu maksymalnego pakietu/ramki, który/a może przejść przez sieć (MTU), by upewnić się, że to 
nie sieć spowalnia ruch. Kolejny krok skupia się na określeniu opóźnienia typu Round-trip dla zadanej trasy. Daje to technikowi 
wgląd w to, jaki może być najlepszy możliwy scenariusz osiągalny przez daną sieć. Kolejny krok wykorzystuje pojedyncze lub 
mnogie połącznie TCP, aby przesłać sygnał z możliwie najwyższą prędkością (tzw. fill the pipe) i odnieść ten wynik do aktualnej 
przepustowości. Po zakończeniu testów wszystkie wskaźniki TCP są jasno określone i dostępne dla technika, jeśli zmiany są 
konieczne, aby zoptymalizować wydajność TCP. Ponadto, testy RFC 6349 pomagają wykryć i rozwiązać wszelkie ewentualne 
rozbieżności pomiędzy siecią usługodawcy a urządzeniami klienta końcowego.

Wyszukiwanie PATH MTU Ustalanie opóźnienia RTT oraz 
wielkości pasma celem znalezienia 
idealnej wielkości okna

Pojedyncze lub mnogie połączenia 
TCP umożliwiające testy “full pipe”
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PRZYRZĄDY DIAGNOSTYCZNE O BŁYSKAWICZNYM 
DZIAŁANIU
Sterowanie laserem oraz pomiary mocy dla każdej fali 
Sprawdzenie poziomu mocy może wydawać się oczywiste, niemniej jednak ten ważny 
krok jest często pomijany ze względu na różne nieudogodnienia lub ze względu na 
brak odpowiedniego sprzętu pomiarowego. Wbudowany w FTBx-8200NGE miernik 
mocy umożliwia wykonanie dokładnych pomiarów sygałów wejściowych i wyjściowych, 
dla każdego kanału bez ryzyka uszkodzenia drogich urządzeń 40G/100G w wyniku 
użycia zbyt dużej mocy lub pogorszenia sygnału wynikającego ze zbyt małej mocy 
transmitowanej w kanale optycznym.
Pomiary częstotliwości i przesunięcia dla każdej linii

Poza sprawdzeniem, mocy optyczej, ważna jest również dokładna weryfikacja częstotliwości, która świadczy o dobrej kondycji  
sieci przed wykonaniem testów BER i wdrażaniem sieci 40G/100G. Moduł FTBx-88200NGE oferuje testy częstotliwości 
dla każdej linii oraz testy przesunięcia częstotliwości w celu zweryfikowania czy synchornizacja w sieci działa dokładnie.

Narzędzia do łączności po IP 
Częścią narzędzi do łączności po IP jest narzędzie do pingowania, które służy do sprawdzenia czy użytkownik ma połączenie z 
konkretnym adresem wewnątrz lub na zewnątrz podsieci. Narzędzie traceroute jest zmodyfikowaną wersją narzędzia do pingowania i 
jest używane przy określaniu trasy lub przeskoków, które są wymagane aby osiągnąć docelowy host. Te podstawowe narzędzia, 
które wspierane są przez FTBx-88200NGE, są kluczowe w przypadku testowania sieci rutowanych. Wyniki z tych testów mogą 
wskazać krytyczne problemy w konfiguracji sieci.

ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO USUWANIA 
PROBLEMÓW

Przechwytywanie pakietów

Zdolności przechwytywania modułu FTBx-88200NGE wykraczają daleko 
poza podstawowe możliwości. Moduł dodaje dodatkowe cechy i funkcje, aby 
zwiększyć efektywność cyklu testów i zapewnić więcej korzyści. Narzędzie 
do przechwytywania pakietów oferuje kompleksowe filtrowanie, wyzwalanie i 
metody trunkowania by odpowiednio dopasować się do określonego ruchu 
i szybko zidentyfikować problemy zarówno w laboratorium, jak i w terenie.

Zaawansowane filtrowanie ruchu

W pewnych przypadkach rozwiązywanie problemów 
dotyczy tylko określonego przepływu ruchu. Możli-
wość zaawansowanego filtrowania ruchu pozwala 
FTBx-88200NGE ograniczyć ruch za pomocą czterech 
odpwiednich pól i operatorów logicznych (i, lub, nie). 
Możliwe jest również filtrowanie po MAC, IP i  TCP/
UDP oraz VLAN, MPLS.
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EXFO TFv 

EXFO TFv−Test Function Virtualization jest zestawem propozycji opartych na chmurze dostępnych 
dla dostawców usług, którzy chcą dostosować określone wymagania testowe do swoich potrzeb. 
Pod parasolem EXFO TFv znajdują się pływające licencje FTB Anywhere i nowo uruchomione 
czasowe licencje oprogramowania FTB OnDemand.

FTB Anywhere: Pływające licencje
FTB Anywhere od EXFO jest ofertą dla platform FTB, która pozwala użytkownikom platformy na
współdzielenie licencji pomiędzy urządzeniami (floating licence) i mieć dostępną konkretną funkcję—
gdziekolwiek, kiedykolwiek. W skrócie, użytkownik posiadający licencję na dane oprogramowanie 
może z niego korzystać na dowolnej platformie FTB.

FTB OnDemand: czasowe licencje na oprogramowanie
FTB OnDemand pozwala klientom na aktywację czasowych licencji oprogramowania 
przeznaczonegodo różnorakich funkcjonalności (np.: testowanie 100G) wpasowujących się w 
potrzeby klienta. FTB OnDemand pozwala uzyskać licencja dla konkretnego oprogramowania, na 
konkretny moduł, na określonyokres czasu. FTB OnDemand jest dostępne dla wielu, najlepszych 
w swojej klasie modułów pomiarowych od EXFO. Pełna lista dostępnych modułów jest dostępna 
na stronie FTB OnDemand. 

AUTOMATYCZNE ZARZĄDZANIE DANYMI. UMIEŚĆ DANE W CHMURZE. 
BĄDŹ PODŁĄCZONY

EXFO przesyła i magazynuje dane z testów pochodzące z urządzeń i łączy je automatycznie 
w chmurze, pozwalając usprawnić wykonanie testów od fazy rozbudowy po konserwację sieci.
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PODSUMOWANIE KLUCZOWYCH CECH

KLUCZOWE CECHY

Szczegółowe 
testy 
zgodności

› Standard IEEE 802.3ba (2010)

› Specyfikacja sprzętowa CFP MSA CFP4 Korekta 1.1 18 Mar 2015

› Specyfikacja Interfejsów CFP MSA Wersja 2.4 (R06b)

› ITU-T G.709, G.798 i G.872

Wsparcie różnych
interfejsów

› Podłączane 4 x 10G QSFP+ zgodne z MSA

› Podłączane, 4 x 25G CFP4 zgodne z MSA QSFP28 

› Zewnętrzna synchronizacja czasu (DS1/E1/2 MHz)

› Wolna i szybka referencja wyjścia zegara do pomiarów w postaci diagramów

Szybka weryfikacja
warstwy fizyczej

› Generowanie i monitorowanie błędów 40G/100G CAUI/XLAUI 

› Mapowanie i monitorowanie tras subwarstwy PCS 

› Generowanie i pomiary opóźnienia skew dla każdej ścieżki 

› Generowanie i monitorowanie błędu subwarstwy PCS dla każdej ścieżki

› Pełny dostęp do odczytu/zapisu MDIO/I2C
Wzorzec psedolosowej 
sekwncji bitów (PRBS) dla
każdej ścieżki

Pozwala użytkownikom skonfigurowanie różnych wzorów PRBS na różnych ścieżkach CAUI/XLAUI w 40G/100G, i na fizycznych trasach w
nieramkowej konfiguracji OTU3/OTU4 ; typowo używany do identyfikowania przesłuchów widocznych na diagramach

Pomiary mocy dla
każdej długości fali Umożliwia użytkownikom zmierzyć otrzymaną moc optyczną dla każdej długości fali używanej równolegle w transceiverach QSFP+/QSFP28

CFP Health Check

› Indywidualne sterowanie optycznych kanałów lasera ON/OFF 

› Pomiary poziomu mocy Tx/Rx dla każdej długości fali i ocena wyników za pomocą odpowiedniego koloru i zakresu mocy

› Pomiary częstotliwości i przesunięcia częstotliwości

› Moduły optyczne CFP4, QSFP+/QSFP28 i test konfiguracji

› Wyswietlanie informacji związanych z modułem CFP, wliczając: producent, numer seryjny, wersję, prędkość, rodzaj lasera i inne informacje

Testy Ethernetu
warstwa-2/3/4 

› BERT i EtherBERT 100G i 40G nieramkowany

› RFC 2544, wliczając przepustowość, back-to-back, opóźnienie i utrata ramek za pomocą Dual Test Set przy pomiarach dwukierunkowych

› EtherSAM (ITU-T Y.1564) za pomocą Dual Test Set  przy pomiarach dwukierunkowych

› RFC 6349: wykonuje testy TCP z testami jednym lub dwoma połączeniami TCP od 10BASE-T do 100G; wykrywa MTU, RTT, aktualną i idealną 
przepustowość TCP 

›  Uproszczony test ITU-T Y.1564, który wykonuje testy konfiguracji i wydajności usług używając trybów Remote Loopback lub Dual Test Set przy 
pomiarach dwukierunkowych; ponadto całkowicie zautomatyzowany test RFC 6349 może być uruchomiony razem z testami EtherSAM (Y.1564) lub 
może osobno wykonywać testy TCP w warstwie 4, włącznie z wykrywaniem największego pakietu (MTU) i czas round-trip (RTT), jak również 
rzeczywistą i idealną przepustowość TCP badanego obwodu

› Tryb Dual Test Set

› Inteligetne autowykrywanie

› Generowanie ruchu i kształtowanie do 16 strumieni ruchu Ethernetowego i IP, monitorowanie przepustowości, opóźnienia, 
jittera pakietów, utraty i złej kolejności ramek 

› Mechanizm Q-in-Q z możliwością dojścia do 3 warstw VLANów

› VLAN CoS i zabezpieczenie ID
›  Odkrywa do trzech typów tagowanego ruchu VLAN (C-/S-/E-VLAN) wliczając ich ID i priorytet, jak również całkowitą liczbę tagowanych ramek 

VLAN i powiązane z nimi pasmo

› Ping i traceroute 

› Zaawansowane możliwości filtrowania do wnikliwego rozwiązywania problemów z siecią

› Smart Loopback  (Inteligentna pętla)

› Kontrola przepływu 

› Generowanie i analiza protokołu IPv6 100G i 40G

› Czas zakłócenia usługi (SDT)

› Ethernet MAC flooding 

› Frame size sweep

MPLS 100G i 40G › Generowanie i analiza strumieni do dwóch warstw etykiet

Zaawansowane filtrowanie › Możliwość skonfigurowania do 10 filtrów, każdy filtr z czterema polami, które można użyć w kombinacji z operatorami AND/OR/NOT; dla każdego pola 
dostępna jest maska z opcjami IPv4 i IPv6

Przechwytywania pakietów
› Przechwytywanie pakietów ethernetowych do 4 Mbits

› Konfigurowalne triggery wliczając pola błędów i nagłówka

› Przechwytywanie danych wraz z przechwyconym pakietem (PCAP); odczyt z WireSharka
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KLUCZOWE CECHY (CIĄG DALSZY)

Testy OTN
40G/100G 

› OTU4 (112 Gbit/s), OTU3 (43 Gbit/s), OTU3e1 (44.57 Gbit/s) i OTU3e2 (44.58 Gbit/s) nieramkowane i ramkowane testy BER

› Testy FEC : wstrzykiwanie błędu i monitorowanie

› OTL 3.4, 4.4 i 4.10: generowanie i monitorowanie alarmów i błędów

› OTL mapowa trasy, generowaniu opóźnienia skew i pomiary 

› OTU, ODU, OPU edytowanie nagłówka i monitorowanie

› OTU, ODU (wliczając ODU TCM), generowanie i analiza alarmów/błędów warstwy OPU

› OTU, ODU (wliczając ODU TCM) wiadomości o przebiegu 

› Pomiary opóźnienia Round-trip (RTD) 

› Pomiary OTN SDT 

› Multipleksowanie/demultipleksowanie: ODU13, ODU23, ODU123, ODU03, ODU013, ODU0123, ODU04, ODU014, ODU134, ODU24, ODU234, 
ODU34,ODU14, ODU01234, ODU0124, ODU024, ODU034, ODU1e4, ODUflex24, ODU2e4 i ODU124, ODU1234 z znacznkiem PRBS i GigE i
mapowanie  payloadu  OPU klienta 10 GigE . ODUflex dla przepływności ODU3 i ODU4 z pełną elastycznością konfigurowania wymaganego 
pasma bazującego na  n x 1.25 Gbit/s szczelin czasowych ze wzorce PRBS w payloadzie OPUflex; mapowanie 40 GigE w ODU3 i ODU4 u klienta

› Monitorowanie wydajności: G.821, M.2100

› Analiza częstotliwości i generacja przesunięcia

Mapowanie
ethernetowe 
w OTN

› Mapowanie Ethernetu 40G i 100G odpowiednio dla OTU3 i OTU4, przy użyciu GMP

› Transkodowanie 40G wraz z alarmami, błędami i statystykami

› Alarmy, błędy i statystyki GMP

› Mapowanie GigE dla ODU0 przy użyciu GFP-T, mapowanie 10 GigE dla ODU2 przy użyciu GFP-F, bezpośrednie mapowanie 10 GigE dla
ODU2e w różnych strukturach multipleksacji ODU, i mapowanie od strony klienta 40 GigE dla ODU3/ODU4

› Elastyczność w mapowaniu sygnałów klienta do 10G Ethernet dla ODUflex 

Mapowanie
SONET/SDH 
w OTN

› Mapowanie OC-768/STM-256  w ODU3

› Mapowanie OC-192/STM-64 w ODU2

› Mapowanie OC-48/STM-16 w ODU1

› Mapowanie OC-12/STM-4 i OC-3/STM1 w ODU0

Testy
SONET/SDH 

› Generowanie PRBS wzorca payloadu i analiza dla STS-1/AU-3

› Mapowanie wyższych rzędów: STS-1/3c/12c/48c/192c i AU-3/AU-4/AU-4-4c/16c/64c

› Sekcja/RS, Linia/MS oraz edytowanie i monitorowanie ścieżki nagłówka wyższego rzędu (STS/AU)

› Sekcja/RS, Linia/MS oraz generowanie i monitorowanie alarmów/błędów ścieżki wyższego rzędu(STS/AU)

› Pojedyncze, tryby błędów przepustowości i burst

› Generowanie i monitorowanie wskaźników wyższego rzędu (STS/AU)

› Monitorowanie wydajności: G.821, G.828, G.829, M.2100, M.2101

› Analiza częstotliwości i generowanie przesunięcia

› Automatyczna ochorona przełączania (APS) i pomiary SDT

› Pomiary opóźniena Round-trip (RTD) 

› Monitorowanie połączenia tandemowego

Zdalny dostęp Zdalny dostęp przez: EXFO Remote ToolBox, VNC lub Web VNC
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Uwagi

a. Wymaga opcji SONET, SDH i SONET-SDH.

b. Wymaga zakupienia SFP.

c. Wymaga zakupienia SFP+.

d. Wymaga pakietu GigE i/lub 10 GigE.

e. Wymaga pakietu GigE.

f. Wymaga aktywowania prędkości OTU2 i/lub OTU3, i/lub OTU4.

g. Wymaga aktywowania opcji ODUMUX OTN.

h. Wymaga aktywowania OTU3.

i. Wymaga aktywowania pakietu 2.5G lub prędkości 9953M wraz z  SONET lub SDH lub SONET-SDH.

j. Wymaga 40GE i 100GE.

k. Wymaga aktywowania prędkości OTU3.

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Przykład: FTBx-88200NGE-100GE-FC10X-OTU3-SONET-SDH-EoOTN-ETH-CAPTURE

FTBx-88200NGE-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

Opcje prędkości dla Ethernetu
GigE Bundle =  10/100/1000 BASE-T, 100BASE-FX (optyczny), 

1000BASE-X (optyczny) 
10GigE = 10G_LAN i 10G_WAN 
40GE = Ethernet optyczny o prędkości 41.25 Gbit/s
100GE = Ethernet optyczny o prędkości 103.125 Gbit/s

Opcje prędkości dla SONET/SDH a

2.5G Bundle = 52M (OC-1/STM-0), 155M (OC-3/STM-1), 
622M (OC-12/STM-4), 2488M (OC-48/STM-16) 

9953M = 9953M (OC-192/STM-64) 

Opcje prędkości Fibre Channel
00 = Bez opcji Fibre Channel
FC1X = interfejs1x Fibre Channel  b

FC2X = interfejs2x Fibre Channel b

FC4X = interfejs 4x Fibre Channel  b

FC8X = interfejs 8x Fibre Channel c

FC10X = interfejs 10x Fibre Channel  c

FC16X = interfejs 16x Fibre Channel

Opcje prędkości OTN
OTU1 = OTN optyczny prędkość 2.666 Gbit/s 
OTU2 = OTN optyczny prędkość  10.709 Gbit/s 
OTU2-1e-2e = OTN optyczny prędkość 11.049/11.096 Gbit/s 
OTU2-1f-2f = OTN optyczny prędkość 11.270/11.318 Gbit/s 
OTU3 = OTN optyczny prędkość 43.018 Gbit/s
OTU3-e1-e2 = OTN optyczny prędkość  44.57 Gbit/s i 44.58 Gbit/s
OTU4 = OTN optyczny prędkość 111.81 Gbit/s

CPRI Rate Options c

CPRI-OBSAI = CPRI 1.2G do 3.1 i OBSAI 3.1G b

CPRI-4.9G
CPRI-6.1G
CPRI-9.8G

Opcje dla Ethernetu
00 = Bez opcji Ethernet
ADV-FILTERS = Zaawansowane filtrowanie d, j

ETH-CAPTURE = Przechwytywanie pakietów dla pełnej przepustowościd,j 

ETH-OAM =  Aktywuje cztery tryby  OAM, wliczając Y.1731, 802.1ag, 
MEF i G.8113.1 d

LINK-OAM = 802.3ah Link OAM d

IPV6 = Protokół internetowy wersji 6 d

IPV6_40-100GE = IPv6 40GE i 100GE  j

MPLS = MPLS d

MPLS_40-100GE = Tagi MPLS 40GE i 100GE j

1588PTP = Geneowanie i analizowanie 1588 PTP d

SyncE = Generowanie i analizowanie protokołu SyncE d

RFC6349 = Testy TCP zgodnie z RFC 6349 d

RFC6349_40-100GE = Testy TCP 40GE i 100GE TCP zgodnie
z RFC 6349 j

iSAM = Uproszczony test ITU-T Y.1564 d, j

Cable_Test = Test okablowania e

TCP-THPUT = Pomiary przepustowości TCP e

TRAFFIC-SCAN = Odkrywanie i monitorowanie VLAN d, j

TST-OAM = Testy OAM z wykorzystaniem EtherSAM
Opcje OTN
00 = Bez opcji OTN
EoOTN = Mapowanie Ethernetu w OTN f

ODUMUX = Pojedynczy i wielopoziomowy multipleksing ODU f

ODU0 = Mapowanie ODU0 (1.25 Gbit/s) g

ODUflex = Funkcjonalność ODUflex g

OTN-INTR-THRU = Inwazyjny tryb Through OTN k

SONET/SDH Options and Mapping
00 = Bez software’owych opcji SONET/SDH 
SONET = SONET-BASE i mapowanie h

SDH = SDH-BASE i mapowanie h

SONET-SDH = oprogramowanie combo SONET i SDH h

TCM = Monitorowanie połączeń tandemowych i
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 INTERFEJS SFP+ 10G MULTIRATE  OPTYCZNY

SFP-8600 = Moduły SFP+: CPRI 1.228 do 9.83 Gbit/s na 1310 nm, złącze LC, zasięg 1.4 km
SFP-8601 = SFP+ 10G (1.25 Gbit/s do 10.3125 Gbit/s) CWDM na 1471 nm, LC SMF, zasięg 10 km
SFP-8602 = SFP+ 10G (1.25 Gbit/s do 10.3125 Gbit/s) CWDM na 1511 nm, LC SMF, zasięg 10 km
FTB-8690 = Wspiera Multirate SFP+: 10 GigE LAN/WAN (9.95 do 10.3 Gbit/s), 850 nm, złącze LC, MMF, zasięg 300 m (nie sprawdzane z SONET/SDH)
FTB-8691 = Moduły SFP+: 10 GigE na 1310 nm, zasięg 10 km 
FTB-8693 = Wspiera Multirate SFP+: Sonet/SDH, 10 GigE LAN/WAN, OTU2, OTU1e/2e (8.5, 9.95 do 11.3 Gbit/s), 1310 nm, złącze LC, SMF, zasięg 10 km
FTB-8694 = Wspiera Multirate SFP+: Sonet/SDH, 10 GigE LAN/WAN (9.95 do 11.1 Gbit/s), 1550 nm, złącze LC, SMF, zasięg 40 km
FTB-8695 = Wspiera Multirate SFP+: Sonet/SDH, 10 GigE LAN/WAN, OTU2, OTU1e/2e (9.95 do 11.1 Gbit/s), 1550 nm, złącze LC, SMF, zasięg 80 km

 INTERFEJS SFP 1000M OPTYCZNY DWUKIERUNKOWY

FTB-8596 = Wspiera dwukierunkowe SFP: 1000BASE-BX10, 1490TX/1310RX, zasięg 10 km (powinno być parowane i sprzedawane wraz z  FTB-8597)
FTB-8597 = Wspiera dwukierunkowe SFP: 1000BASE-BX10, 1310TX/1490RX, zasięg 10 km (powinno być parowane i sprzedawane wraz z FTB-8596)
FTB-8598 = Wspiera dwukierunkowe SFP: 1000BASE-BX40, 1310TX/1490/1550RX, zasięg 40 km (powinno być parowane i sprzedawane wraz z FTB-8599)
FTB-8599 = Wspiera dwukierunkowe SFP: 1000BASE-BX40, 1550TX/1310RX, zasięg 40 km (powinno być parowane i sprzedawane wraz z FTB-8598)

INTERFEJS SFP MULTI-RATE OPTYCZNY 

FTB-8590 = moduł SFP GigE/FC/2FC, CPRI/OBSAI 2.45/3.07 Gbit/s na 850 nm, MM, zasięg <500 m
FTB-8690 = Wspiera Multirate SFP: GigE, 850 nm, złącze LC, MMF, zasięg < 500 m
FTB-8190 = moduł SFP; prędkości: 155/622 Mbit/s, 2.5/2.7 Gbit/s, GigE/FC/2FC, CPRI/OBSAI 2.45/3.07 Gbit/s na 1310 nm, złącze LC, zasięg 15 km
FTB-8191 = moduł SFP; prędkości: 155/622 Mbit/s, 2.5/2.7 Gbit/s, GigE/FC/2FC; CPRI/OBSAI 2.45/3.07 Gbit/s na 1310 nm, złącze LC, zasięg 40 km 
FTB-8192 = Optyczny Multirate transceiver; prędkości: 155/622 Mbit/s, 2.5/2.7 Gbit/s, GigE, 1550 nm, złącze LC, SMF, zasięg 80 km
FTB-8193 = Wspiera Multirate SFP: 155/622 Mbit/s, 2.5/2.7 Gbit/s, GigE, 1550 nm, złącze LC, SMF, zasięg 40 km
FTB-85912 = moduł SFP: GigE/FC/2FC/4FC na 850 nm, zasięg < 500 m 
FTB-85913 = moduł SFP: GigE/FC/2FC/4FC na 1310 nm, zasięg 4 km 
FTB-85914 = moduł SFP: GigE/FC/2FC/4FC na 1310 nm, zasięg 30 km 
FTB-85915 = moduł SFP: GigE/FC/2FC/4FC na 1550 nm, zasięg < 50 km 
FTB-85919 = moduł SFP do miedzi, multirate 10/100/1000 BASE-T, Cat5 UTP 100 m  

INTERFEJS CFP4

CFP4-85980 = 100GBASE-LR4/OTU4 Multi-Rate 10 km SMF 4x25/28G LAN WDM EML LC
CFP4-85981 = 100GBASE-LR4/OTU4 Dual-Rate 10 km SMF 4x25/28G LAN WDM LC
CFP4-85982 = 100GBASE-SR4/OTU4 Dual-Rate 100 m MMF 4x25/28G MPO12

INTERFEJS QSFP28

QSFP-85990  = 100GBASE-LR4 Single-Rate 2 km SMF LAN WDM EML LC
QSFP-85991  = 100GBASE-LR4 Single-Rate 10 km SMF LAN WDM EML LC
QSFP-85992 = 100GBASE-SR4/OTU4 128GFC Multi-Rate 100 m MMF 4x25/28G MPO12

INTERFEJS QSFP+ 

QSFP-85940 = 40GBASE-LR4/OTU3 Dual-Rate 1310nm 10km SMF 4x10G CWDM LC

INTERFEJS SFP  100M  SINGLE-RATE OPTYCZNY

FTB-85910 = Wspiera Single-rate SFP: 100BASE-FX, 1310 nm, złącze LC, SMF, zasięg 2 km
FTB-85911 = Wspiera Single-rate SFP: 100BASE-FX, 1310 nm, złącze LC, SMF, zasięg 15 km

INTERFEJS SFP 1000M DO MIEDZI

SFP-85919 = SFP do miedzi, multirate 10/100/1000 BASE-T, Cat5 UTP, zasięg 100 m

tłumaczone 05.2016


