
S
P
E
C
Y
F
IK
A
C
JA

KLUCZOWE CECHY

Testowanie w czasie rzeczywistym wydajności 
usług IP i Ethernet

Testowanie usługi end-to-end

Testowanie warstw od Sieciowej do Aplikacji

Elastyczne opcje synchronizacji czasu na całym świecie

Zorientowany na sieci Carrier Ethernet

Proste zarządzanie działaniem “lights-out”

Wsparcie dla IPv4 i IPv6

KORZYŚCI

Optymalizacja wydajności sieci i satysfakcja klienta 
na każdym etapie funkcjonowania usługi

Uruchamianie usług Ethernet “poprawnie od samego  początku ”

Ciągłe monitorowanie jakości usług w celu wykrycia 
pogorszenia jakości usług przed odczuciem tego 
przez abonentów

Skuteczne rozwiązywanie problemów w celu zre-
dukowania MTTR i zoptymalizowaniu wydajności usług

Optymalizacja QoS i QoE przy jednoczesnej redukcji OPEX 

Weryfikator BV-1500

Wielofunkcyjny weryfikator sieciowy ze zintegrowanymi funkcjami do uruchamiania,
monitorowania i rozwiązywania problemów usług.
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Weryfikator BV-1500

WSZECHSTRONNA AKTYWACJA, MONITOROWANIE QoS/QoE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Weryfikator BV-1500 jest pojedynczym, zintegrowanym narzędziem, które wspiera trzy etapy funkcjonowania usługi: uru-
chomienie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów. Umożliwia to operatorom nie tylko szybkie i sprawne uruchomienie 
usługi ale również dokładne monitorowanie jej jakości, zapewniając tym samym wysoką jakość dostarczania usługi (QoE) 
użytkownikom końcowym. Oprócz pomiaru wydajności przesyłu danych, bezprzewodowego backhaulu, metro Ethernet, 
VoIP, usług mobilnych i wideo, technicy mogą korzystać z BV-1500 przy uruchamianiu kilku usług jednoczenie.
Konkurencyjna cena i wysoka wydajność BV-1500 sprawia, że idealnie nadaje się do wdrażania u wielu dostawców usług 
internetowych, w przedsiębiorstwach i centrach danych.

JEDNO ROZWIĄZANIE DLA WIELU ZAAWANSOWANYCH USŁUG ETHERNET

Weryfikator BV-1500 jest kluczową częścią rozwiązania firmy EXFO do optymalizacji dostarczanych usług Ethernet. 
W połączeniu z oprogramowaniem następnej generacji BrixNGN, BV-1500 może równocześnie monitorować usługi, inicjować 
zdalny dostęp oraz automatycznie uruchamiać testy. Kompleksowe wyniki testów spełniają więcej wymagań pomiarowych 
niż rozwiązania testowe stosowane w  innych urządzeniach pomiarowych. Poprzez inicjowanie testów z centralnej lokaliza-
cji do urządzeń końcowych, operatorzy mogą uniknąć kosztownych i pochłaniających czas wyjazdów techników w teren i 
weryfikację usterek na miejscu. BV-1500 pozwala dostawcom usług wdrożyć jedno urządzenie w centralnej lokalizacji aby 
wykonywać testy i bezproblemowo poszerzać zakres monitorowania wydajności sieci w czasie rzeczywistym lub odwrotnie 
- wszystko przy minimalnych nakładach inwestycyjnych.
Z niespotykaną skalowalnością testów wielu tysięcy lokalizacji, BV-1500 zapewnia pełną widoczność sieci od jednego do 
drugiego końca bez konieczności zakupu nowego sprzętu, aby nadążyć za rozrostem sieci. W powiązaniu z kompleksowym 
tworzeniem raportów i zdolnościami analitycznymi aplikacji BrixWorx, oraz wraz ze swoja zdolnością do bezproblemowej 
integracji z OSS operatora, BV-1500 wykorzystuje  rozwiązania EXFO Ethernet One, aby zapewnić niezrównane zdolności 
do zarządzania i zapewniania usług na różnych etapach funkcjonowania sieci. 

 Rysunek 1. BV-1500 jako część rozwiązania Ethernet One dla testów Ethernet od jednego do drugiego końca i monitorowania
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KLUCZOWY ELEMENT W TESTOWANIU USŁUG Z JEDNEGO KOŃCA DO DRUGIEGO

Weryfikator BV-1500 jest kluczowym elementem w rozwiązaniu Brix do testowania usług od jednego końca do drugiego.
Zapewnia zarówno monitorowanie QoE oraz doskonałą widoczność sieci ze szczegółowymi parametrami, które są 
potrzebne administratorom, aby łatwo rozwiązywać problemy związanie z wydajnością sieci i pozwalają identyfikować 
źródło ich problemu.

BV-1500 umożliwia jednoczesne przeprowadzanie testów na odcinkach sieci szkieletowej, między siecią szkieletową i 
węzłami sieci oraz od węzłów sieci szkieletowej do użytkownika końcowego.Wdrożenie Weryfikatora BV-1500 w kluc-
zowych lokalizacjach sieci, między punktami węzłowymi sieci szkieletowej z sieciami dostępowymi, oraz przez wykorzys-
tanie standardów branżowych, administratorzy mogą efektywnie segmentować sieć w celu zagwarantowania potrzebnej 
widoczności sieci korporacyjnych, dostępowych, szkieletowych oraz sieci typu backhaul. Testy mogą być przeprowadzane 
z innymi Weryfikatorami Brix lub z innym sprzętem, takim jak karty sieciowe, routery sieci komórkowej (CSR) przy użyciu 
standardów takich jak 802.1ag, Y.1731 i TWAMP. Dzięki wykorzystaniu istniejącego już sprzętu operatorów, koszty i 
nakłady inwestycyjne są zredukowane do minimum a wydajność eksploatacyjna zwiększona do maksimum. 

NIEPRZERWANE JEDNOCZESNIE MONITOROWANIE TYSIĘCY LOKALIZACJI
Weryfikator BV-15000 jest w stanie nieprzerwanie monitorować tysiące punktów końcowych jednocześnie. Ta unikalna 
cecha nie tylko daje dostawcom usług bardzo wysoką elastyczność, która jest potrzebna do testów wydajności wielu klas 
usług, ale również zapewnia niespotykaną skalowalność w przypadku rozrastającej się sieci. Czy jest to monitorowanie 
wydajności wielu różnych klas usług w setkach punktów końcowych czy też monitorowanie tysięcy lokalizacji w jednej 
chwili - BV-1500 jest gotowy na szereg wyzwań stawianych przez rozrastające się sieci.

PROSTOTA DZIAŁANIA

Funkcjonalności weryfikatora EXFO BV-1500 zapewniają niezawodność, która w połączeniu z łatwością kompletnego 
zarządzania “lights-out” jest wymagana w środowisku sieci Carrier Ethernet. Instalacja wymaga jedynie podłączenia kabla 
Ethernet do zapewnienia połączenia oraz podłączenia źródła zasilania - weryfikator dopełni reszty. Po podłączeniu zasila-
nia, BV-1500 przeprowadza kontrolę integralności systemu, automatycznie wykrywa swoje serwery BrixWorx i następnie 
instaluje wszystkie konfiguracje systemu, moduły testowe i harmonogramy testów za pośrednictwem bezpiecznego, 
szyfrowanego połączenia z serwerem.

URUCHAMIANIE USŁUG I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Weryfikator BV-1500 umożliwia przeprowadzanie testów potrzebnych do uruchamiania usług, wykorzystując przy tym 
standardy zawarte w metodologii ITU-T Y.1564 lub RFC 2544. Co więcej, testy te mogą być wykonywane równolegle z 
testami monitorowania usług,  jak również z wykorzystaniem tych samych portów testowych. Brix System wykorzystuje 
unikalny mechanizm “inspekcji wstępnej” w celu monitorowania zarówno dostępnych zasobów do weryfikacji jak również 
dostępnej przepustowości na porcie aby upewnić się, że testy uruchamiania usług nigdy nie wpłyną negatywnie na aktu-
alnie działające testy SLA.

ZARZĄDZANIE WYDAJNOŚCIĄ USŁUG WARSTWY TRANSPORTOWEJ I APLIKACJI
Weryfikator EXFO, BV-1500 dostarcza kompleksowy zestaw ponad 70 aktywnych testów zapewniony przez Brix System. 
Testy te są zaadresowane do szerokiej gamy protokołów transportowych oraz usług opartych na IP, włączając w to Car-
rier Ethernet, IP, VoIP, wideo, VPN, aplikacje bezprzewodowe i webowe, jak również wiele testów wydajności. BV-1500 
dokonuje obliczeń zestawu bardzo szczegółowych statystyk wydajności poprzez pomiar jakości i wydajności określonych 
protokołów warstwy transportowej i aplikacji. Proaktywne testy precyzyjnie symulują aktywność warstw Sieci i 
Użytkownika. Co więcej, Weryfikator BV-1500 oferuje unikatową zdolność uruchamiania testów monitorujących działanie 
Warstwy 4-7 poprzez bezprzewodowe interfejsy 3G i 4G, aby móc monitorować faktyczną jakość usług u użytkownika 
końcowego.

ZORIENTOWANY NA TECHNOLOGIĘ CARRIER ETHERNET WE WDROŻENIACH WEWNĄTRZ SIECI

Weryfikator BV-1500 został od zaprojektowany od podstaw z myślą o sprzęcie działającym w technologii Carrier Ethernet, 
oferując przy tym takie cechy jak rezerwowe zasilanie AC i DC.

Wszystkie weryfikatory Brix, włączając w to BV-1500, posiadają scentralizowane zarządzanie i są zabezpieczone przy 
użyciu systemu BrixWorx. Cała komunikacja pomiędzy weryfikatorem i systemem BrixWorx jest szyfrowana i zabez-
pieczona. Komunikacja pomiędzy weryfikatorem i serwerem może być również wyodrębniona od działającej sieci poprzez 
zastosowanie dedykowanych portów 10/100/1000 Mbit/s Ethernet tworząc swoistą sieć zarządzającą.

http://www.exfo.com


Weryfikator BV-1500 

OPATENTOWANA DOKŁADNOŚĆ SYNCHRONIZACJI DLA USŁUG DZIAŁAJĄCYCH W CZASIE RZECZYWISTYM

Oprócz najlepszych wyników w swojej specjalności, BV-1500 zapewnia również wyjątkowe możliwości synchronizacji 
czasu z precyzją do części milisekund , która jest dzisiaj wymagana w przypadku usług wymagających wysokiej 
wydajności. Wszystkie pomiary czasowe czerpią korzyści z opatentowanego silnika sprzętowego Weryfikatora Brix do da-
towania pakietów, eliminując wszelkie rozbieżności spowodowane przez schematy taktowania występujące na poziomie 
oprogramowania użytkownika lub na poziomie jądra.To połączenie zapewnia najbardziej dokładne rozwiązanie pomiarowe 
dostępne na rynku.

Różnorodność opcji taktowania, włączając w to zewnętrzny zegar wejściowy, zapewnia dokładną, synchronizację datowa-
nia na skalę światową z dokładnością do mikrosekund. Pozwala to dostawcom usług identyfikować nawet najmniejsze 
opóźnienia i stosować się do bardzo rygorystycznych umów o poziomie świadczenia usług.

PROSTE, INTUICYJNE WYKONYWANIE RAPORTÓW

BV-1500 wspiera szeroką gamę testów do wdrażania, monitorowania i rozwiązywania problemów usług, zapewniając 
operatorom cenne dane o stanie sieci. BrixWorx dostarcza szereg konfigurowalnych raportów i okien, które tworzą z 
danych, przystępne i praktyczne źródło informacji. Narzędzie to bazujące na przeglądarce internetowej, służące do 
tworzenia raportów, ułatwia operatorom szybkie i intuicyjne zrozumienie wyników testów, eliminując przy tym potrze-
bę przeprowadzenia kosztownych szkoleń z zakresu obsługi programu. Co więcej, od kiedy raporty występują w 
formie elektronicznej, mogą być one w łatwy sposób zaprezentowane abonentom aby dać dowód, że wymagania SLA 
zostały spełnione.

OGÓLNOŚWIATOWY DOSTAWCA

EXFO jest ogólnoświatowym dostawcą rozwiązań usług konwergentnych, które umożliwiają największym na świecie 
dostawcom i przedsiębiorstwom oferowanie niezawodnych i wysokiej jakości świadczeń głosu, wideo, danych i usług mo-
bilnych swoim klientom, partnerom i pracownikom. Firma posiada udokumentowane dziedzictwo specjalistycznej wiedzy 
w zakresie rozwiązań IP, unikalne na rynku gwarancji usług i ściśle współpracuje z klientami i partnerami, aby zapewnić 
dostawę wszelkich usług bazujących na IP, w dowolnej sieci do każdego punktu końcowego.
EXFO płynnie integruje oprogramowanie wraz ze sprzętem, łącznie zwanym jako Brix System, zapewniając gwarancję 
wykorzystania konwergentnych rozwiązań, które proaktywnie monitorują usługi IP i jakość aplikacji. Operatorzy sieciowi, 
korzystają z Brix System, aby gwarantować pomyślne uruchomienia usług i zarządzać bieżącymi, rentownymi przedsięwz-
ięciami związanymi z różnymi usługami IP.
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EXFO is certified ISO 9001 and attests to the quality of these products. EXFO has made every effort to ensure that the information contained in this specification sheet is accurate. However, we accept no 
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REGULACJE

Standardy EMC IEC/EN-61326-1; FCC CFR Część 47, Sekcja 15, Podsekcja B; ICES-003

Bezpieczeństwo IEC/EN CSA/UL 61010-1 Wymogi Bezpieczeńtwa dotyczące Sprzętu Elektronicznego Wykorzystywaniego do Pomiarów, Kontroli i Użycia Laboratoryjnego – Część 1: Ogólne wymagania

Znaki certyfikacji CE; cCSAus
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WSPIERA TESTY AKTYWACJI I ANALIZY PROBLEMÓW

Testy RFC-2544/Y.1564 

› Warstwa 2

› Warstwa 2 OAM

› Warstwa 3, 4 IPv4/IPv6

SmartLoopback L2-L4
802.1ag i Y.1731 pętla i śledzenie łączy

Ping IP i traceroute

Porty mogą wspierać połączenie ITU-T Y.1564, RFC 2544 i aktywnych testów

I wiele innych 

WSPIERA TESTY MONITOROWANIA

Carrier Ethernet: 802.1ag, Y.1731

Transport przez IP : TCP, TWAMP, UDP

VoIP: H.323, MGCP, NCS, RTP, SCCP, SIP

Wideo: H.323, RTP, RTSP

VPN: full-mesh dostępność/działanie

Infrastruktura sieciowa: DHCP, DNS, SNMP

Zastosowania: HTTP, e-mail, FTP, NTP, SFTP, TFTP

wspiera QoS i VLAN 

działanie w jednym kierunku, analiza ścieżki

i wiele innych

SPECYFIKACJE

WSKAŹNIKI I INTERFEJSY

Dwa porty testowe:

› 1G optyczny SFP

› 10/100/1000Mbit/s miedziany SFPS

› Auto-wykrywanie, auto-negocjacja

› Silnik sprzętowy do datowania pakietów

› Link i LEDy oznaczające aktywność

Dwa porty zarządzające:

› 10/100/1000Mbit/s ustalony RJ-45 miedziany

› Auto-wykrywanie, auto-negocjacja

› Link i LEDy oznaczające aktywność

1 wejście na PPS na zewnętrzny zegar 

Port konsolowy (EIA-232)

Zasilanie AC lub DC dual feed

LED wskazujący aktualny stan (zielony/bursztynowy)

FIZYCZNE

Wymiary (W x S x G) 43 mm x 425 mm x 485 mm (1 3/4 in x 17 in x 19 in)

Waga 8.43 kg (18.56 lb)

19-cali rackmount (montowanie od przodu lub wysuwane na szynach)

ZASILANIE

Zasilanie AC 100-240 VAC
240W przy 2A przy 120V

Zasialnie DC –48 V dual feed
240W przy 5A przy -48VDC

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura pracy –5 °C do +55 °C (23 °F do 131°F)

Temperatura przechowywania –40 °C do +70 °C (–40 °F do 158 °F)

Relatywna wilgotność 90 % bez kondensacji

Wysokość pracy 4000 m (13 000 ft) 
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