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SERIA FTB-700G  
OPTYKA, ETHERNET I WIELOPOZIOMOWA ANALIZA SIECI 

 

Weryfikacja w zakresie  optyki i Ethernetu : umożliwia technikom instalacje, testy i rozwiązywanie problemów z siecią 

FTTx, fronthaul, backhaul, small-cell, systemem DAS, zdalnymi sieciami radiowymi i w centrach danych, ponadto OTN, 

SDH, Fibre Channel, GigE i 10 GigE, CPRI/OBSAI i usługi SyncE/1588 PTP, z dodaną funkcjonalnością OTDR i iOLM.  

 OPTYKA 
 
 

WIELOPOZIOMOWA ANALIZA 
Zakres dynamiki do 36-39dB 

Testowanie splitterów  (do 1x128) 

Połączenie testów jednomodowych i wielomodowych 

Krótka martwa strefa zdarzeniowa 0.8 m 

iOLM-ready: wielokrotna akwizycja jednym przyciskiem,  
z jasnym rezultatem "go/not go" zaprezentowanym  
w prostym, wizualnym formacie  

Zintegrowane urządzenia: wizualny lokalizator usterek (VFL), 
kamera inspekcyjna, szerokopasmowy miernik mocy i 
źródło  światła pracujące w trybie ciągłym (CW)  

SDH, OTN, i interfejsy Ethernet do 11.3 Gbit/s 

Synchronizacja i rozwiązywanie problemów z przychodzącymi 
pakietami (SyncE/1588 PTP) 

Walidacja FTTA (CPRI i OBSAI do 3.1 Gbit/s przy testowaniu BER)  

Najlepsza w swojej klasie, skuteczna ocena sieci Fibre Channel  
z  uwzględnieniem interfejsów 1x, 2x, 4x, 8x, 10x  

Testowanie OTN (zgodnie z ITU-T G.709) 

Aktywacja usługi Ethernet z dwukierunkowym EtherSAM (ITU-T 
Y.1564) i zestaw testów RFC 2544, generacja ruchu 
wielostrumieniowego, tryb Through i test BER  

Testowanie Carrier Ethernet OAM zgodne ze standardami MEF  
i 802.1 ag 

Przechwytywanie wszystkich  pakietów wraz z filtrowaniem od 10M do 
10G 

Testowanie transparentne w warstwie drugiej z predefiniowaną 
konfiguracją 

Pełna prędkość żyły, testy przepustowości TCP bazujące na RFC6349 
konieczne przy zapewnianiu warunków SLA w usługach ethernetowych 

 

 

 

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE 

 

 

Platforma  Kamera inspekcyjna    Oprogramowanie do obróbki danych 

FTB -1  FIP-400B                     Fast Reporter 2 
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PRZYSTOSOWANA DO WIELOPOZIOMOWEJ ANALIZY SIECI 

Nadchodzące zmiany w kierunku konwergentnej struktury sieci optycznej, SDH, OTN, Fibre Channel i usługach 

bazujących na pakietach Ethernet wymagają urządzeń testowych, które będą w stanie obsłużyć szeroki zakres 

interfejsów i oszacować jakość bez utraty mobilności, prędkości i bez przysporzenia wysokich kosztów. Wykorzystując 

potężne możliwości przenośnej platformy FTB-1, seria FTB-700G usprawnia procesy i umożliwia technikom 

pracującym w terenie testowanie i walidację wydajności optycznej obwodów SDH, OTN, Fibre Channel  

i Ethernet. 

NAJLEPSZE CECHY Z OPTYKI, ETHERNETU I WIELOPOZIOMOWEJ ANALIZY 

 

OPTYKA 
 

Port elektryczny 10M-1G 

Port optyczny 10M-1G 

Port optyczny 10G 

Zewnętrzny zegar referencyjny 

Port OTDR (jednomodowy) 

Port OTDR (wielomodowy) 

Gniazdo zasilania 

 

 

Podłączenie kamery inspekcyjnej 

Wejście na słuchawki 

Ethernet Management Port 

Porty USB 

iOLM-Ready 

Wizualny Lokalizator Uszkodzeń 

Miernikmocy. 

 

Poświęcenie czasu na poprawną inspekcję włókna optycznego może 
zapobiec przed mnóstwem problemów, jednocześnie oszczędzając czas  

i pieniądze. 
FIP-430B|Pierwsza w pełni automatyczna kamera inspekcyjna 

Kamera FIP-430B zawierająca system automatycznego dopasowania 

ostrości automatyzuje każdorazową operację inspekcji czoła złącza, 
zmieniając ten krytyczny proces w jedną szybką i łatwą czynność, która 

może być wykonana, przez każdego technika. 

 100%    1-etapowy   57% 
Automatyzacji a       proces a         krótszy czas  testu b 

          Podstawowa     Pół-automatyczna   W pełni automatyczna 

          FIP-410B      FIP-420B      FIP-430B 

Trzy poziomy powiększenia 

Przechwycenie obrazu 

Przetwornik CMOS 5 Megapikseli 

Funkcja automat. centrowania włókna 

Funkcja automat. ostrości 

Wbudowana analiza pass/fail 

LEDowy wskaźnik pass/fail 

 

CECHY 

INSPEKCJA WŁÓKIEN I CERTYFIKACJA – PIERWSZY ISTOTNY KROK (WKRÓTCE) Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj specyfikacje FIP-400B lub odwiedź stronę  www.EXFO.com/keepthefocus 

Notatki 

 Tylko model FIP-430B 
 Dane zaczerpnięte z analizy EXFO, obliczenia bazują na typowym czasie analizy 

INSPEKCJA WŁÓKIEN I CERTYFIKACJA – PIERWSZY ISTOTNY KROK 



| Seria  FTB-700G 

 

OPTYKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Zastosowanie unikalnego i opatentowanego oprogramowania iOLM, 
przewyższa tradycyjne podejście do reflektometrów OTDR dzięki 

zaawansowanej, eksperckiejumiejętności charakteryzowania każdej sieci 

światłowodowej. 
 

Dynamiczna aplikacja iOLM używa najbardziej zaawansowanych algorytmów. 
Aby zapewnić precyzyjne informacje i maksymalną rozdzielczość każdego 

elementu połączenia. Dzięki swojej inteligencji  

i prostocie, iOLM konwertuje skomplikowane pomiary w jasny, dokładny 
wynik za pomocą jednego kliknięcia. 

 
 Zoptymalizowany sprzętowo i inteligentny 

programowo dla wysokiej wydajności 

 Wykonywanie wielu pomiarów za pomocą jednego 
przycisku 

 Ekspercka charakteryzacja wyników w jednym, kompletnym raporcie 

 Najszybsze i proste wykonanie pełnej charakteryzacji włókna 

 Nie wymaga przeszkolenia dzięki automatycznym ustawieniom urządzenia 

 Zminimalizowana konfiguracja dzięki inteligentnej analizie wspieranej przez 

LinkAware™ 

 

Trzy rozwiązania by czerpać korzyści z iOLM: 
 

OTDR combo (Kod Oi) 

Uruchom aplikacje 
iOLM na jednostce 

Aktualizacja 

Dodaj opcje 
oprogramowania iOLM w 
dowolnym momencie 

Jedynie iOLM 

Zamów jednostkę z 
aplikacją iOLM 

 

 

Uruchom wielokrotną 

akwizycję OTDR 

Analizuj przebiegi 

Zbierz wyniki 

Wyświetl widok 

schematycznych połączeń i 

natychmiastową diagnozę 

Bez względu czy są to powiększające się sieci korporacyjne czy też duże bazy danych, 

nowe sieci danych o wysokiej prędkości zbudowane z włókien wielomodowych pracują 
pod większym obciążeniem niż kiedykolwiek wcześniej. W przypadku awarii potrzebne 

są inteligentne i precyzyjne narzędzia aby szybko znaleźć i naprawić usterkę. 

Włókna wielomodowe są trudniejsze do testowanie, ponieważ ich wyniki zależą od 

warunków wyjściowych każdego urządzenia. Rozwiązywanie problemów przy pomocy 

innego urządzenia niż urządzenia do tego dostosowanego może wprowadzić w błąd 
technika lub dać wyniki, na których niemożliwe będzie znalezienie przyczyny usterki, 

powodując dłuższe czasy przestoju sieci. 

Dla wielomodowych włókien, EXFO rekomenduje użycie zewnętrznych rozbiegówek, 

które są zgodne z EF. Standard encircled flux (zalecanych w  TIA-568 przez TIA-526-14-

B i IEC 61280-4-1 Ed. 2.0) jest sposobem na kontrolowanie warunków uruchomiania 
źródeł światła, tak że rozwiazywanie Tier-2 może być wykonywane z maksymalną 

dokładnością i spójnością. 

Użycie zewnętrznego urządzenia zgodnego z EF*, takiego jak SPSB-EF-C30 zapewni 

szybkie i łatwe naprawianie uszkodzonych sieci. 

*Aby dowiedzieć się więcej o zgodności z encircled flux, przeczytaj specyfikacje o rozwiązaniach testowych encircled flux 

 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z SIECIAMI MM O DUŻEJ PRĘDKOŚCI ZA POMOCĄ ENCIRCLED FLUX (WSTĘP) 

USUNIĘCIE UTRUDNIEŃ Z OTDR 
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 WIELOPOZIOMOWA ANALIZA 
POTĘŻNA I SZYBKA 

Seria FTB-700G jest w pełni zintegrowaną, przenośną platformą do testowania SDH, OTN, Fibre Channel i Ethernet. 

Oferuje największy, dostępny obecnie w ofercie ekran dotykowy, niespotykanie łatwą konfigurację i nawigację poprzez 

hybrydowy ekran dotykowy. Różne sposoby połączenia się z platformą przez 3G, WiFi, Bluetooth, Gigabit Ethernet lub 

port USB sprawiają, że jest ona dostępna w każdym środowisku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONET/SDH, OTN, FIBRE CHANNEL I ETHERNET DO 11.3 GBIT/S 

Seria 700G jest doskonałym 

rozwiązaniem do testowania wielu usług 

do 11.3 Gbit/s. 

 Port RJ-45 do Ethernet 

10/100/1000M elektryczny 

 port SFP do OC-1/3/12/48 lub STM-

0/1/4/16, OTU1 i Fibre Channel 1x, 

2x, 4x lub 100/1000M Ethernet 

 jeden port SFP 2.5 i 3.1 Gbit/s 

 port SFP+ do OC-192, STM-64, 10 

GigE LAN/WAN lub Fibre Channel 

8x, 10x, OTU2, OTU1e/2e i OTU 

1f/2f 

 Testowanie SDH i OTN BER z 

konfigurowalnymi ustawieniami 

progowymiTestowanie w trybie 

Coupled, Decoupled i Through 

 Monitorowanie i wprowadzanie 

błędów i alarmów, monitorowanie  

i manipulowanie nagłówkami 

 high-order i low-order mapping 

 monitoring połączenia 

tandemowego (TCM)manipulowanie 

wskaźnikiem, włączając testowanie 

sekwencji wskaźników za pomocą 

standardów Telcordia GR-253, ANSI 

T1.105-03 i ITU G.783 

 monitoring wydajności za pomocą 

G.821, G.826, G.828, G.829, 

M.2100, M.2101 

 Analiza częstotliwości i generacja 

offsetu automatyczna ochrona 

przełączania  

 pomiary czasu zakłóceń usług 

 pomiary opóźnienia round-trip 

 

 zewnętrzny zegar synchronizacji 

 testy 10Base-T do 10 GigE 

 EtherSAM (ITU-T Y.1564) 

(dwukierunkowy) 

 RFC 2544 (dwukierunkowy) 

 tryb Through 

 testy Dual-port 

 inteligentne autorozpoznawanie 

 testowanie IPv6 

 VLAN stacking MPLS  

 Ping/Traceroute 

 Testowanie kabli 

 Tryb Dual Test Set 

 Inteligentne sprzężenie zwrotne 

 Fibre Channel 1x, 2x, 4x, 8x, 10x 

 FTTA BERT 

 

Co jest potrzebne dla każdej aplikacji SDH, OTN, Fibre Channel lub Ethernet 

 Instalacja, przekazanie do użytkowania i utrzymanie dostępu do sieci metro 

 Pojawienie się obwodów SONET/SDH 

 Ocena wydajności usług Carrier Ethernet 

 Walidacja sieci i usług OTN 

 Instalacja, aktywacje i utrzymanie sieci metro Ethernet 

 Wdrażanie aktywnych usług dostępowych Ethernet (point-to-point) 

 Instalacja i aktywacja sieci Fibre Channel 

 Testowanie i rozwiązywanie problemów 

 Rozwiązywanie problemów na bieżąco podczas prawdziwego ruchu 

 Monitorowanie wydajności obwodów SONET/SDH i OTN 

 Ocena opóźnienia round-trip obwodów transportowych  

 Testowanie BER do 11.3 Gbit/s 

 Walidacja FTTA (CPRI i OBSAI) do 3.1 Gbit/s poprzez testowanie BER 
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UPROSZCZENIE KONFIGURACJI TESTU  

Nowe menu konfiguracji nie tylko pozwala uprościć ustawienia, 

dostarcza również natychmiast kluczowych informacji o teście 

bezpośrednio po fazie konfiguracji. Na zrzucie ekranu po prawo, 

został wybrany test RFC 2544 z aktywowanymi testami Throughput 

i Back-to-Back (Frame Loss i Latency są wyłączone). Zielona 

strzałka potwierdza, że łącze jest aktywne. Docelowy adres IP jest 

przydzielony i można zacząć test. Cały proces testu zawiera 

wszystkie etapy: konfigurację, podgląd i wykonanie testu  

o konkretnych parametrach. 

 

Panel kontrolny posiada ikony, które zapewniają dostęp do wszystkich najważniejszych etapów testu, przyciski 

Konfiguracji, zakładki Wyniki, Funkcje jak również wskaźnik pass/fail. Technicy pracujący w terenie mają pewność, że 

ich czas pracy jest w pełni zoptymalizowany.  
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WIELOPOZIOMOWA ANALIZA 
Ustanowienie nowego standardu graficznego: Niespotykana prostota konfiguracji i nawigacji 

Seria FTB-700G cechująca się inteligentną konfiguracją ustawień w zależności od sytuacji. Przeprowadza 

technika przez cały, dokładny proces testowania (zapewnione są podpowiedzi, przewodnik użytkownika 

itp.). Poprzez łączenie odpowiednich funkcji na jednym ekranie zmniejsza się proces konfiguracji 

urządzenia. Ponadto seria FTB-700G oferuje opcję inteligentnego automatycznego wykrywania, która 

pozwala wykonać technikowi kompleksowy test. 

Dedykowane Przyciski Quick-Action 
 
 Zdalne wykrywanie innych jednostek EXFO 

 Laser włączony/wyłączony 

 Reset testu aby wyczyścić wyniki i statystyki 

podczas przeprowadzania testu 
 Generacja raportu 

 Zapisanie i wczytywanie konfiguracji testu 

 Szybkie wstrzykiwanie błędu 

 
 
 
Różne powiadomienia 
 
 Jasne oznaczenie statusu połączenia dla portów 

pojedynczych i podwójnych 
 Wyświetlenie negocjowanej prędkości dla portów 

pojedynczych i podwójnych  

 Status mocy wyświetlany zawsze dla pojedynczego 

i podwójnego portu 
 Za każdym razem wyświetlanie komunikatu 

„pass/fail” 

 Wzór i synchronizacja zegara 

 Offset częstotliwości z odpowiednim zakresem 

kolorowych wskaźników 

 Wskaźnik nadpisywania nagłówków 

 Wstrzykiwanie błędu/alarmu 

 Hierarcha alarmów dokładnie określające główne 
przyczyny (jeśli to możliwe) 

Usprawniona nawigacja 

 
 Przycisk zdalnego wykrywania dostępny w każdej 

chwili; nie ma powodu do opuszczenia twojej 
aktualnej pozycji w celu poszukiwania zdalnych 

jednostek 

 Status testu może być zmaksymalizowany na cały 

ekran poprzez proste kliknięcie na przycisk statusu 
alarmu; nieważne czy jednostka pomiarowa jest w 

zasięgu ręki czy dalszej odległości, wyniki test 
mogą być łatwo zinterpretowane przez jedno 

spojrzenie na ekran wyświetlacza 

 Konfiguracja RFC 2544 jest zmaksymalizowana do 

jednej strony; nie ma potrzeby  konfiguracji 
osobnych dodatkowych testów w innych oknach. 

 Wyniki oraz wykresy RFC 2544  są również 
zmaksymalizowane do pojedynczej strony; nie ma 

potrzeby konfiguracji osobnych, dodatkowych 
testów RFC aby sprawdzać poszczególne wyniki 

testów 
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Kluczowe cechy ONT i SDH 

Uproszczone testowanie BER 

Seria FTB-700G zapewnia możliwość prekonfigurowania progu bitowego współczynnika błędu zdefiniowanych przez 

użytkownika przed uruchomieniem testu. Ta funkcja pozwala ocenić metodą „pass/fail”  w podsumowaniu test, nie 

pozostawiając cienia wątpliwości co do otrzymanych wyników. 

 

 

 

WIELOPOZIOMOWA ANALIZA 

Tryb Decoupled 

Tryb Decoupled umożliwia użytkownikowi  niezależnie konfigurowanie portów Tx i Rx modułu serii FTB-700G. 

Umożliwia to testowanie funkcjonalności mapowania i demapowania elementów sieci lub łączenia poprzecznego 

punktów w sieci.  

 

Tryb Through 

Ten tryb wymagany jest przy monitorowaniu sieci w trakcie pracy.  Jednostka Serii FTB-700G może być podłączona  

w linii na określonym połączeniu w celu analizy błędów i alarmów w sposób nieinwazyjny. 
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Uproszczone wstrzykiwanie błędów 

Ta  funkcjonalność serii FTB-700B umożliwia użytkownikowi wstrzykiwanie błędów za pomocą  jednego kliknięcia na 

ekranie, zapewniając ciągłość obwodu przed rozpoczęciem testu przez techników. Co więcej, funkcjonalność 

wstrzykiwania błędów może być zaprogramowana dla każdego typu błędu, nie tylko dla błędów bitowych 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIELOPOZIOMOWA ANALIZA 
Kompletny monitoring nagłówków 

Seria FTB-700G oferuje dostęp do wszystkich bajtów nagłówkowych (OH- overhead) sieci SDH lub OTN. Co więcej, 

poprzez wybranie dowolnego danego bajtu OH, użytkownik może pobierać dodatkowe szczegółowe informacje  

o tym bajcie bez konieczności przełączania stron. 
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Kluczowe cechy funkcjonalne Ethernetu 

Inteligentny tryb wykrywania sieci 

Przy użyciu zestawu serii FTB-700G, użytkownik ma możliwość wyjątkowo prostego skanowania sieci i łączenia się  

z każdym zdalnie dostępnym testerem datacom firmy EXFO. Wystarczy wybrać jednostkę, z którą ma być zapętlony 

ruch poprzez Smart Loopback lub Dual Test Set aby otrzymać równoległe, dwukierunkowe wyniki EtherSAM iRFC 

2544. Nie jest już potrzebny dodatkowy technik na drugim końcu sieci aby przekazać niezbędne informacje – moduły 

o to zadbają. 
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WIELOPOZIOMOWA ANALIZA 
Elastyczność Smart Loopback 

Funkcja Smart   Loopback   została 
ulepszona aby oferować pięć 
różnych trybów pętli. Bez względu 
na to czychcesz określić ruch z 
warstwy UDP lub TCP, albo cały ruch 
ogółem (Transparent Loopback 
Mode), seria FTB-700G posiada 
elastyczność dopasowania   się do 
wszystkich warunków. 

 

Testowanie w trybie Dual-Port  
i Through 

Seria NetBlazer jest wyposażona 
zarówno w tryb Through jak  
i testdual-port.  Tryb Through 
pozwala kierować ruch przez dwa 
porty elektryczne lub przez dwa 
porty optyczne. Pozwala to 
rozwiązać problemy podczas 
działania symulacji lub podczas 
rzeczywistego ruchu pomiędzy 
siecią dostawcy usług/danych i 
siecią klienta. Takie rozwiązanie 
umożliwia techniką 
przeprowadzenie testów bez 
używania splitterów. Podczas 
testowania w trybie dual-port 
technik może używać pojedynczego 
modułu do testu wraz z ustawionym 
sprzężeniem zwrotnym (loopback). 
Przy dwóch modułach użytkownik 
może jednocześnie ustawić dwa 
testy w trybie dual-port, dzięki 
czemu maksymalizuje wydajność  
i wykorzystanie czasu. 

 

 

VLAN/MPLS 

W dzisiejszych czasach oczekuje  
od sieci dostarczania usług  
w wysokiej jakości. Aby sprostać 
tak wysokim wymaganiom, 
dostawcy usług muszą polegać na 
różnych mechanizmach, takich  
jak tagowanie Ethernetu, 
kapsułkowanie i etykietowanie. 
Dzięki tym dodatkom, dostawcy 
usług mogą zwiększyć 
bezpieczeństwo, skalowalność, 
niezawodność i wydajność. Moduł 
serii FTB-700G wspiera tagi 
wirtualnej sieci dostępowej 
(VLAN), tagi Q-in-Q VLAN  
i wieloprotokołowe przełączanie 
etykiet (MPLS). 
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WIELOPOZIOMOWA ANALIZA 

ETHERSAM: NOWY STANDARD W TESTACH ETHERNET 

Do dnia dzisiejszego, FRC 2544 była najszerzej wykorzystywaną metodologią testową Ethernet. Została ona jednak 
zaprojektowana do testowania urządzeń sieciowych w laboratorium, a nie do testów usług w terenie. ITU-T Y.1564 

jest nowym standardem napędzającym i rozwiązującym problemy usług Carrier Ethernet. Posiada on cały szereg zalet 
nad RFC 2544, włączając w to zatwierdzanie krytycznych parametrów SLA, takich jak jitter pakietów i pomiary Qos. 

Metodologia ta jest również znacząco szybsza, przez co oszczędza czas i środki podczas optymalizacji QoS. 

Zestaw testowy EXFO EtherSAM – bazujący na metodologii aktywacji usług Ethernet ITU-T Y.1564 – dostarcza 
wszechstronnych testów w terenie dla mobilnego backhaulu i usług komercyjnych. 

W przeciwieństwie do innych metodologii, EtherSAM wspiera nowe funkcje wielousługowe. Ma on możliwość symulacji 

wszystkich typów usług, które będą działały w sieci oraz równoległej kwalifikacji wszystkich parametrów SLA dla 

każdej z tych usług. Co więcej, zatwierdza on mechanizmy QoS przeprowadzane w sieci w celu priorytetyzacji różnych 
typów usług, wpływając na lepsze rozwiązywanie problemów, bardziej dokładne zatwierdzanie i szybsze wdrożenia. 

EtherSAM składa się z dwóch faz, testu konfiguracji usług oraz testu działania usług. 

Test konfiguracji usług 

Test konfiguracji usług składa się kolejno z testów każdej usługi w celu sprawdzenia czy są odpowiednio 

zabezpieczone i czy spełnione są wszystkie kluczowe wskaźniki wydajności wynikające z SLA. Ramp Test i Burst Test 

sprawdzają przepływność gwarantowaną klientowi przez usługodawcę (CIR), maksymalny przepływ ramek/pakietów 

(CBS) i poszerzony przepływ ramek/pakietów (EBS). 

 

Test działania usług 

Po zatwierdzeniu konfiguracji każdej indywidualnej usługi przeprowadzany jest test działania, który zatwierdza 

działania wszystkich usług jednocześnie. 

 

 

 

  

Wszystkie parametry SLA mierzone są 
dla każdej usługi (throughput, 
opóźnienie, utrata ramek, jitter, OOS, 

wyniki  pass/fail 

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

 

Wszystkie parametry SLA, 

zmierzona przepływność, CBS 

kolejnych danych  

(przepływność, opóźnienie 

ramek, utrata ramek, zmiany 

opóźnienia ramek) 

Wszystkie parametry SLA, 

zmierzona przepływność, EBS 

kolejnych danych  

(przepływność, opóźnienie 

ramek, utrata ramek, zmiany 

opóźnienia ramek) 

Sekwencja przypływu danych CBS (sekwencja jest powtarzana n razy) 

Sekwencja przypływu danych EBS (sekwencja jest powtarzana n razy) 
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WIELOPOZIOMOWA ANALIZA 
Dwukierunkowe wyniki EtherSAM 

Rozwiązanie testowe EXFO EtherSAM okazuje się jeszcze bardziej wszechstronne, jako że wykonuje kompletny 

test ITU-T Y.1564 z dwukierunkowymi pomiarami. Kluczowe parametry SLA są mierzone niezależnie w każdym 

kierunku, zapewniając przez to 100% sukces w aktywacji usług za pierwszą próbą – najwyższy poziom pewności 

w testowaniu usług. 

 

 

 

 

 

 

TESTOWANIE FTTA 

Czasy nieustanie zmieniają się i przemysł telekomunikacyjny musi 

szybko się rozwijać aby nadążyć za zmianami. Jest to szczególnie 

prawdziwe w przypadku operatorów sieci mobilnych  (MNOs)  

i dostawy usług. Aplikacje wykorzystujące dużą przepustowość, 

takie jak wideo w jakości high-definition, treści multimedialne  

i interaktywne aplikacje mobilne, są wprowadzane na coraz 

większą skalę.  Bezprzewodowa infrastruktura musi zostać 

zmodernizowana, aby nadążyć za ciągłym wzrostem 

przepustowości i minimalizacją opóźnień. Aby sprostać tym 

oczekiwaniom, MNOs zmieniają swoją infrastrukturę ze starszych 

„miedź do anteny” na „włókno do anteny” (FTTA). Dzięki 

wprowadzeniu FTTA usługodawcy są w stanie zagwarantować 

lepszą wydajność przy niższych kosztach podstawowych. 

Rozwijająca się technologia FTTA wymaga dodatkowego ważnego 

składnika – wspólnego publicznego interfejsu radiowego (CPRI) lub 

inicjacji otwartej struktury stacji bazowych (OBSAI).  

Stacje bazowe zawierające CPRI lub OBSAI mogą być usytuowane 

w mniej wymagających miejscach, gdzie rozmiar, klimat  

i dostępność zasilania są mniej istotne. Ponadto, dostawcy usług 

bezprzewodowych mogą zmaksymalizować uzysk odległych stacji 

bazowych poprzez zastosowanie wielu anten.  

Korzystając z modułów serii FTB-700G technicy mogą wykonać 

testy FTTA (CPRI lub OBSAI).Kiedy potrzebne jest 2.5 lub 3.1 

Gbit/s, moduły serii FTB-700G mogą przygotować test BER,który 

weryfikuje stan włókna światłowodowego z odległej stacji bazowej 

przez całą drogę do drugiej odległej stacji radiowej. 

  



| Seria  FTB-700G 

 

Carrier Ethernet OAM 

Od momentu wprowadzenie sieci metro Ethernet, wymagane jest zapewnienie wysokiego poziomu dostępności, 

niezawodności oraz 50 milisekundowego okresu na usunięcie błędu. Od momentu zaistnienia PDH, TDM i SDH, OAM 

stał się kluczowym elementem sieci i umożliwił zapewnienie tej samej jakości co w sieciach klasy Carrier Ethernet. 

Seria NetBlazer oferuje nowe aplikacje, które sprawdzają mechanizm działania, zarządzania i utrzymania usług (S-

OAM) za pomocą odpowiednich narzędzi spełniających kryteria Y.1731, 802.1ag i MEF. Aplikacje te cechują się 

ciągłym monitorowaniem generacji pakietów, testami w pętli, utraty ramek, symulowanej utraty ramek i opóźnienia 

ramek. Można również zestawić połączenia S-OAM z odbiornikiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przechwytywanie pakietów 

Możliwości przechwytywania pakietów serii NetBlazer firmy EXFO znacznie przekraczają podstawowe wymagania.  

W serii NetBlazer dodano kilka dodatkowych cech i funkcjonalności, aby zwiększyć wydajność i poprawić jakość 

przeprowadzanych testów. Narzędzie do przechwytywania pakietów oferuje kompleksowe filtrowanie, zastosowanie 

uproszczonych metod, które umożliwiają  przekierowanie do odpowiedniego strumienia ruchu i szybkie 

zidentyfikowanie różnego typu problemów, czy to w laboratorium, czy też w terenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaawansowane filtrowanie ruchu 

W niektórych przypadkach rozwiązywanie problemu dotyczy jedynie konkretnego strumienia ruchu. Zaawansowane 

możliwości filtrowania ruchu serii NetBlazer pozwalają ograniczyć ruch poprzez użycie do czterech pól  

i operatorów (i ,lub, negacja). Dostępny jest kompletny zestaw funkcji takich jak pole MAC, IP i TCP/UDP, jak również 

pola VLAN i MPLS. 
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Generacja i monitorowanie ruchu 

Seria Netblazer przewyższa oferty typowych przenośnych urządzeń do wielostrumieniowego testowania Ethernetu. 

Technik może skonfigurować 16 strumieni ruchu w każdym formacie ramki: Ethernet II, 802.3 SNAP, IPv4, IPv6, 3 

poziomy VLAN, MPLS, UDP i TCP. Każdy strumień ma wizualny wskaźnik i definiowane przez użytkownika progi 

pass/fail, które na bieżąco pokazują czy testowanie danego ruchu jest mieści się w zakresie  oczekiwanym w SLA. 

Transparentne testy warstwy 2 

Seria NetBlazer używa nowego widoku w postaci wirtualnej ramki, która pozwala w łatwy sposób skonfigurować 

technikowi wiele strumieni i ich parametry, włączając w to możliwość modyfikacji źródłowego adresu MAC, Ethertype, 

itp. Umożliwia to testowanie protokołów warstwy 2, takich jak CDP, STP i LACP. 

 

 

 
 
 
 
 
 
EXacTCP 

 
Protokół  transmission control protocol (TCP) zapewnia, że pakiety z danymi są bezpiecznie przesyłane przez hosta do 
określonego celu. Aplikacje takie jak hypertext transfer protocol (HTTP), e-mail, lub file transfer protocol (FTP) bazują 

na TCP jako ich mechanizmowi przesyłania. Tego typu metody wdrożeń nie tylko wymagają spełnienia warunków SLA 
na poziomie warstwy fizycznej i łącza danych przez dostawców usług ale również zapewnienia, że ich wymagania TCP 

dotyczące ruchu będą wspierane w całej sieci. Aplikacja ExacTCP, do sprawdzania przepustowości TCP dostępna  

w serii NetBlazer bazuje na RFC 6349. Zapewnia dokładne pomiary metryk TCP, takich jak przepustowość, czas round-
trip (RTT) i optymalny rozmiar okna. 

 

  

Ekran wirtualnej ramki 
Usługi 

głosu/wideo/danych 

Do 16 strumieni 

Pomiar przepustowości TCP 

Sieć 

klienta B 

Sieć 

klienta A 
Sieć 

klienta C 

Niepoprawna przepustowość TCP 

FTP Download Serwer FTP 



| Seria  FTB-700G 

 

Kompletny zestaw interfejsów Fibre Channel 

Interfejs 
Przepustowość 

sygnału (Gbit/s) 
Szybkość danych 

(MB/s) 

1x 1.0 100 
2x 2.1 200 

4x 4.2 400 
8x 8.5 800 

10x 10.5 1200 

 

 

 

 

WIELOPOZIOMOWA ANALIZA   
WYDAJNE OSIĄGNIĘCIE PRZEPUSTOWOŚCI 

USŁUG FIBRE CHANNEL 

Moduły FTB-700G zapewniają wszechstronne 

możliwości Wdrażania sieci Fibre Channel, 
wspierając zwielokrotnione  interfejsy Fibre 

Channel. 

ZASTOSOWANIA 

Od kiedy większość sieci do przechowywania 
danych (SANs) oddalone są od siebie na duże 

odległości Fibre Channel musi spełniać surowe 
wymogi eksploatacyjne. Ważne jest sprawdzenie 

każdego etapu wdrażania sieci aby zapewnić 

odpowiedni poziom usług. Seria modułów FTB-
700G zapewnia pełną prędkość generacji ruchu 

kablowego w warstwie FC-2,co pozwala na test 
BER dla pomiarów integralności łącza. Seria FTB-

700G wspiera również pomiary bufor-bufor w 
celu optymalizacji oraz możliwości logowania. 

Czas opóźnienia 

Transmisja ramek w sieci nie jest 

natychmiastowa i jest przedmiotem wielu 
opóźnień spowodowanych opóźnieniem 

propagacji w włóknie oraz czasu przetwarzania 
wewnątrz każdego urządzenia sieciowego. Czas 

zwłoki jest całkowitą sumą opóźnień pomiędzy 

dwoma punktami końcowymi. Niektóre aplikacje, 
takie jak VoIP, wideo, i sieci danych są bardzo 

wrażliwe na przedłużającą się zwłokę czasową. 

Oszacowanie kredytacji bufor-bufor 

Aby regulować przepływ i przeciążenie, porty Fibre Channel używają „buforów” do tymczasowego 

przechowywanie ramek. Liczba ramek, które może przechowywać port jest zależna od tzw. „kredytowania 
bufora”. Za każdym razem gdy przysyłana jest ramka do portu, wysyłana jest również ramka potwierdzenia.  Próg 

kredytowania zależy od ilości ramek, które mogą być przesłane bez otrzymania ani jednego potwierdzenia. 

Ten parametr konfiguracyjny jest bardzo ważny dla optymalizacji wydajności sieci. Zazwyczaj, administratorzy 

sieci obliczają tę wartość biorąc pod uwagę odległość do przebycia oraz ilość danych; jeśli jednak czas zwłoki nie 
jest uwzględniony, jakość usług będzie niska. Moduły serii FTB-700G jest w stanie oszacować wartość 

kredytowania bufora z uwzględnieniem czasu  zwłoki  obliczając dystans na podstawie czasu zwłoki round-trip. Ta 
wartość może być użyta przez administratorów sieci do optymalizacji ustawień sieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki możliwościom testowania sieci między punktami końcowymi (end-to-

end),urządzenie FTB-870 firmy EXFO umożliwia szybkie wdrażanie i konfigurację 

sieci Fibre Channel. Komunikacja pomiędzy siecią transportową, pośredniczącymi 

urządzeniami i końcowymi węzłami może być walidowana za pomocą testowania 

BER,pomiarów opóźnienia, oszacowania kredytowania bufor-bufor i i możliwościom  

logowania do portu. 
 

KOMPLETNY ZESTAW INTERFEJSÓW FIBRE CHANNEL 
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Testy logowania 

Większość urządzeń transportowych nowej generacji (xWDM lub SONET/SDH mux), wspierające Fibre Channel 

nie już w pełni transparentna; mają zwiększoną wbudowaną inteligencje, pracując bardziej jako switche Fibre 
Channel. Ze zdolnością logowania switch fabric , moduły serii FTB-700G wspierają połączenia do oddalonych 

lokalizacji poprzez sieć fabric lub semitransparentną. 

Proces logowania nie tylko zezwala jednostce to połączenia się poprzez sieć topologii fabric, ale również daje 
możliwość wymienienia niektórych podstawowych charakterystyk portów (takie jak kredytowanie bufor-bufor i 

klasa usługi) w celu osiągnięcia wydajnego transportu ruchu w sieci. Opcja logowania pozwala automatycznie 

wykryć logowanie port/fabric , status logowania (pozytywne logowanie, w trakcie, błędne i wylogowanie) oraz 
odpowiedzi do odległego poleconego kredytowania bufor-bufor.  

 

EXFO Connect 

 

 
AUTOMATYCZNE ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ. UMIEŚĆ DANE Z  
TESTÓW W CHMURZE. PODŁĄCZ SIĘ. 
EXFO Connect umieszcza i magazynuje sprzęt i dane automatycznie w chmurze, co pozwala  

usprawnić wykonywanie testów z wbudowanego wsparcia 

 
 

NARZĘDZIA TESTOWE DLA PLATFORMY FTB-1 

Narzędzia testowe EXpert to seria testowych narzędzi programowych, podnoszących wartość platformy FTB-1, 
oferujących dodatkowe możliwości testowe bez potrzeby dołączania dodatkowych modułów lub jednostek. 
 
 

 
 

 

 
Narzędzia testowe EXpert VoIP generują połączenie VoIP bezpośrednio z platformy testowej,  
w celu zatwierdzenia działania podczas uruchamiania usług i rozwiązywania problemów. 

 Obsługują szeroki zakres protokołów sygnalizacyjnych, włączając w to SIP, SCCP, H.248/Megaco  
oraz H.323 

 Wspierają metryki jakości MOS i R-factor 

 Upraszczają testy dzięki konfigurowalnym progom Pass/Fail i metrykom RTP 
 

 
 

 

 
Narzędzia testowe EXpert IP integrują sześć powszechnie wykorzystywanych narzędzi testowych 
datacom w jedną, bazującą na platformie aplikację. 

 Błyskawicznie przeprowadzają sekwencje debuggowania oraz skanowanie VLAN i LAN discovery 

 Wykonują testy ping i traceroute między końcami sieci 

 Weryfikują działanie FTP i dostępność HTTP 
 

 
 

 

 
Narzędzie testowe IPTV do oceny jakości umożliwia emulacje set-top-box i pasywny monitoring 
strumieni IPTV, pozwalając łatwo i szybko przeprowadzić weryfikację “pass/fail” instalacji IPTV. 

 Podgląd wideo w czasie rzeczywistym 

 Analiza do 10 strumieni wideo 

 Kompleksowe wskaźniki QoS i QoE, w tym ocena MOS 
 

 
 
 

EXpert TEST TOOLS 
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TECHNICZNA SPECYFIKACJA OTDR FTB-720G  

Długość fali (nm)b 850 ± 20, 1300 ± 20, 1310 ± 20, 1550 ± 20 

Zakres dynamikic 27, 26, 36 

Martwa strefa zdarzeniowa(m)b 
0.8 

Martwa strefa tłumieniowa (m)b 
4, 4.5,5, 5, 5 

Zakres odległości (km) Wielomody: 0.1, 0.3, 0.5, 1.3, 2.5, 5, 10, 20, 40; Jednomody:1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 260 

Szerokość impulsu (ns) 
5, 10, 30, 50, 100, 275, 500, 1000, 2500, 10 000, 20 000 

Warunki uruchomieniaf 
Zgodne z Encircled Flux (EF) 

Liniowość (dB/dB)b ±0.03 

Próg strat (dB) 0.01 

Próg rozdzielczości (dB) 0.001 

Rozdzielczość próbkowania (m) Wielomodowe: 0.04 do 2.5; Jednomodowe: 0.04 do 5 

 Punkty próbkowania Do 256 000 

Niepewność odległości (m) e 
± (0.75 + 0.0025% x odległość + rozdzielczość próbkowania) 

Czas pomiaru Zdefiniowany przez użytkownika (maksimum 60 min.) 

Typowy  rzeczywisty czas odświeżania (Hz) 3 

Stabilna moc wyjściowa źródła (dBm) h 

 

 

-3 (1300 nm), -7 (1550 nm) 

 

TECHNICZNA SPECYFIKACJA OTDR FTB-730G  

Długość fali (nm)b 1310 ± 20/1550 ± 20 

Zakres dynamikic 39/37 

Martwa strefa 

zdarzeniowa(m)b 0.8 

Martwa strefa tłumieniowa 

(m)b   4/4.5 
Zakres odległości (km) 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 260, 400 

Szerokość impulsu (ns) 
5, 10, 30, 50, 100, 275, 500, 1000, 2500, 10 000, 20 000 

Liniowość (dB/dB)b ±0.03 

  

Próg strat (dB) 0.01 

Próg rozdzielczości (dB) 0.001 

Rozdzielczość próbkowania (m) 0.04 do 5 

 Punkty próbkowania Do 256 000 

Niepewność odległości (m) e 
± (0.75 + 0.0025% x odległość x rozdzielczość próbkowania) 

Czas pomiaru Zdefiniowany przez użytkownika (maksimum 60 min.) 

Typowy  rzeczywisty czas 

odświeżania (Hz) 
3 

Stabilna moc wyjściowa źródła 

(dBM) f 

 

 

-7 

 

 

NOTATKI 

a. Wszystkie specyfikacje obowiązują w temp. 23°C ± 2°C ze złączem FC/PC, jeśli nie określone inaczej; Złącze APC do FTB-720G i FTB-730G modele jednomodowe 

b. Typowo. 

c. Typowy zakres dynamiki dla najdłuższego impulsu i trzy-minutowego uśredniania przy SNR=1. 

d. Typowa martwa strefa dla reflektancji poniżej -45dB, używając impulsu 5 ns 

e. Nie zawiera niepewności ze względu na indeks włókna. 

f. Typowa moc wyjściowa dla 1550 nm 

g. Nieodbiciowy FUT, nieodbiciowy splitter, strata 13 dB , 50 ns impuls, typowa wartość. 

 

 

OPTYKA 
 

 

  

TECHNICZNA SPECYFIKACJA OTDR FTB-730G  

Długość fali (nm)b 1310 ± 20/1550 ± 20 

Zakres dynamikic 39/37 

Martwa strefa zdarzeniowa(m)b 
  0.8 

Martwa strefa tłumieniowa (m)b 
  4/4.5 

Zakres odległości (km) 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 260, 400 

Szerokość impulsu (ns) 
5, 10, 30, 50, 100, 275, 500, 1000, 2500, 10 000, 20 000 

Liniowość (dB/dB)b ±0.03 

Próg strat (dB) 0.01 

Próg rozdzielczości (dB) 0.001 

Rozdzielczość próbkowania (m) 0.04 do 5 

 Punkty próbkowania Do 256 000 

Niepewność odległości (m) e 
± (0.75 + 0.0025% x odległość + rozdzielczość próbkowania) 

Czas pomiaru Zdefiniowany przez użytkownika (maksimum 60 min.) 

Typowy  rzeczywisty czas odświeżania(Hz) 4 

Stabilna moc wyjściowa źródła (dBM) f 

 

 

-2.5 

 Reflektancja (dB)b ±2 
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WIELOPOZIOMOWA ANALIZA 

 

INTERFEJSY OPTYCZNE OTN oraz SDH SFPC 

Rodzaj modułu OC-3/STM-1 OC-12/STM-4 OC-48/STM-16/OTU1 

Zasięg i długość 

fali 

15 

km; 

1310 

nm 

40 km; 

1310 

nm 

40 km; 

1550 

nm 

80 km; 

1550 

nm 

15 km; 

1310 

nm 

40 km; 

1310 

nm 

40 km; 

1550 

nm 

80 km; 

1550 

nm 

15 km; 

1310 

nm 

40 km; 

1310 

nm 

40 km; 

1550 

nm 

80 km; 

1550 

nm 

Model FTB- 

8190 

FTB- 

8191 

FTB- 

8193 

FTB- 

8192 

FTB- 

8190 

FTB- 

8191 

FTB- 

8193 

FTB- 

8192 

FTB- 

8190 

FTB- 

8191 

FTB- 

8193 

FTB- 

8192 

Poziom Tx 

(dBm) 

–5 do 

0 
–2 do 3 –5 do 0 –2 do 3 –5 do 0 –2 do 3 –5 do 0 –2 do 3 –5 do 0 –2 do 3 –5 do 0 –2 do 3 

Przedział 

operacyjny Rx 
(dBm) 

–23 

do – 

10 

–30 do 

–15 

–23 do 

–10 

–30 do 

–15 

–22 do 

0 

–27 do 

–9 

–22 do 

0 

–29 do 

–9 

–18 do 

0 

–27 do 

–9 

–18 do 

0 

–28 do 

–9 

Przepływność 

Tx 

155.52 Mbit/s ± 4.6 ppm 622.08 Mbit/s ± 4.6 ppm 
2.48832 Gbit/s ± 4.6 ppm 

2.66606 Gbit/s ± 4.6 ppm 

INTERFEJSY OPTYCZNE ETHERNET SFP 

 
Dwa porty: 100M i GigE 

Dostępne długości fali 

(nm) 

850, 1310 i 1550 

Model FTB-85910 FTB-85911 FTB-8590 FTB-8190 FTB-8192 FTB-8596 FTB-8597 

Rodzaj modułu (SFP/SFP+) 100 Base-FX 100 Base-LX 1000 Base-SX 1000 Base-LX 1000 Base-ZX 1000 Base-BX10-D 1000 Base-BX10-U 

Długość fali (nm) 1310 1310 850 1310 1550 
Tx:1490 

Rx:1310 

Tx:1310 

Rx:1490 

Poziom Tx (dBm) -20 do -15 -15 do -8 -9 do -3 -9.5 do -3 0 do 5 -9.5 do -3 -9.5 do -3 

Czułość poziomu Rx (dBm) -31 -28 -20 -22 -22 -20 -20 

Maksymalny zasięg 2km 15km 550m 10km 80km 10km 10km 

Przepływność Tx (Gbit/s) 0.125 0.125 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 

Przepływność Rx (Gbit/s) 0.125 0.125 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 

Przedział operacyjny Tx 

(nm) 

1280 do 

1380 

1261 do 

1360 
830 do 860 1270 do 1360 1450 do 1570 1480 do 1500 1260 do 1360 

Dokładność pomiaru  

 

Częstotliwość (ppm) 
Moc optyczna (dB) 

±4.6 

±2 

±4.6 

±2 

±4.6 

±2 

±4.6 

±2 

±4.6 

±2 

±4.6 

±2 

±4.6 

±2 

Max. moc Rx przed 

uszkodzeniem (dBm)a 3 3 6 6 6 6 6 

Jitter ANSI X3.166 IEEE 802.3 IEEE 802.3 IEEE 802.3  IEEE 802.3ah IEEE 802.3ah 

Klasyfikacja Ethernet ANSI X3.166 IEEE 802.3 IEEE 802.3 IEEE 802.3  IEEE 802.3ah IEEE 802.3ah 

Rodzaj lasera LED FP VCSEL FP DFB DFB FP 

Bezpieczeństwo dla oka Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 

Konektorb 
LC LC LC LC LC LC LC 

Notatki 

a. Aby uniknąć przekroczenia maksymalnego poziomu mocy przed uszkodzeniem, musi zostać użyty tłumik. 

b. Mogą być użyte zewnętrzne adaptery do innych typów złącz. 

c. Zgodność SFP: Seria FTB-700G wybranego SFP powinna spełniać wymagania podane w “Small Form-Factor Pluggable (SFP)  

Transceiver Multisource Agreement (MSA).” 

Seria FTB-700G wybranego SFP powinna spełniać wymagania podane w “Specification for Diagnostic Monitoring Interface  

for Optical Xcvrs”. 
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Częstotliwość 
generowanego 
offsetu (ppm) 

±50 ±50 ±50 

 

OPTYCZNY INTERFEJS ETHERNET SFP+ 

Rodzaj nadajnika          10G Base-SR/SW           10G Base-LR/LW          10G Base-ER/EW 

Długość fali (nm) 850 1310 1550 

Model FTB-8690 FTB-8691 FTB-8692 

Poziom Tx (dBm) –5 do –1 –8 do 0.5 -4.7 do 4.0 

Poziom czułości Rx (dBm) –11.1 –12.6 –14.1 

Maksymalny zasięg 300 m 10 km 40 km 

Zakres długości fali  Tx 
podczas pracy (nm) 

840 do 860 1260 do 1355 1530 do 1565 

Dokładność pomiaru 

Częstotliwość (ppm) ±50 ±50 ±50 

Maksymalna przepustowość Rx 

przed uszkodzeniem (dBm)a 
6 

 

5 

 

5 

 

Zgodność z jitterem IEEE 802.3ae IEEE 802.3ae IEEE 802.3ae 

Typ lasera 
VCSEL DFB CML 

Rodzja lasera 
Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 

Złączeb 
LC LC LC 

 

 

Przepływność Rx 155.52 Mbit/s ± 100 ppm 622.08 Mbit/s ± 100 ppm 
2.48832 Gbit/s ± 100 ppm 

2.66606 Gbit/s ± 100 ppm (OTU1) 

Zasięg 

operacyjny 

długości fali 
(nm) 

  1261 do 

1360 

1263 do 

1360 

 

1430 do 

1580 

 

1480 do 

1580 

 

1270 do 

1360 

 

1280 do 

1335 

 

1430 do 

1580 

 

1480 do 

1580 

 

1260 do 

1360 

 

1280 do 

1335 

 

1430 do 

1580 

 

1500 do 

1580 

 

Szerokość 
widmowa 

1 nm (–20 dB) 1 nm (–20 dB) 1 nm (–20 dB) 

Dokładność 
pomiaru 

(niepewność) 
Częstotliwość 

(ppm) 
Moc optyczna 

(dB) 

±4.6 

±2 

±4.6 

±2 

±4.6 

±2 

Max. moc Rx 
przed 

uszkodzeniem 
(dBm)a 

3 3 3 

Jitter GR-253 (SONET) 

G.958 (SDH) 

GR-253 (SONET) 

G.958 (SDH) 

GR-253 (SONET) 

G.958 (SDH) 

G.8251 (OTN) 

Kodowanie linii NRZ NRZ NRZ 

Bezpieczeństwo 

dla oka 
Klasa 1 Klasa  1 Klasa  1 

 Konektorb 
LC LC LC 

Notatki 

a. Aby uniknąć przekroczenia maksymalnego poziomu mocy przed uszkodzeniem, musi zostać użyty tłumik. 

b. Mogą być użyte zewnętrzne adaptery do innych typów złącz. 

c. Zgodność SFP: Seria FTB-700G wybranego SFP powinna spełniać wymagania podane w “Small Form-Factor Pluggable (SFP)  Transceiver Multisource Agreement (MSA).” 

    Seria FTB-700G wybranego SFP powinna spełniać wymagania podane w “Specification for Diagnostic Monitoring Interface for Optical Xcvrs”. 
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INTERFEJSY OPTYCZNE OTN oraz SONET/SDH SFP+ c 10G 

Rodzaj modułu OC-192/STM-64/OTU2 OC-192/STM-64/OTU2 OC-192/STM-64/OTU2 

Długość fali (nm) 1310 1550 1550 

Model FTB-8693 FTB-8694 FTB-8695 

Poziom Tx (dBm) –6 do –1 –1 do 2 0 do 4 

Poziom czułości Rx (dBm) –11 do 0.5 –14 do –1 –24 do –7 

Maksymalny zasięg 10 km 40 km 80 km 

Przepływność Tx 

9.9532 ± 4.6 ppm 

10.7092 ± 4.6 ppm (OTU2) 

11.0491 ± 4.6 ppm (OTU1e) 

11.0957 ± 4.6 ppm (OTU2e) 

11.2701 ± 4.6 ppm (OTU1f) 

11.3176 ± 4.6 ppm (OTU2f) 

9.9532 ± 4.6 ppm 

10.7092 ± 4.6 ppm (OTU2) 

11.0491 ± 4.6 ppm (OTU1e) 

11.0957 ± 4.6 ppm (OTU2e) 

11.2701 ± 4.6 ppm (OTU1f) 

11.3176 ± 4.6 ppm (OTU2f) 

9.9532 ± 4.6 ppm 

10.7092 ± 4.6 ppm (OTU2) 

11.0491 ± 4.6 ppm (OTU1e) 

11.0957 ± 4.6 ppm (OTU2e) 

11.2701 ± 4.6 ppm (OTU1f) 

11.3176 ± 4.6 ppm (OTU2f) 

Częstotliwość 

generowanego offsetu 

 (ppm) 

±50 ±50 ±50 

Przepływność Rx 

9.9532 ± 100 ppm 

10.7092 ± 100 ppm (OTU2) 

11.0491 ± 120 ppm (OTU1e) 

11.0957 ± 120 ppm (OTU2e) 

11.2701 ± 120 ppm (OTU1f) 

11.3176 ± 120 ppm (OTU2f) 

9.9532 ± 100 ppm 

10.7092 ± 100 ppm (OTU2) 

11.0491 ± 120 ppm (OTU1e) 

11.0957 ± 120 ppm (OTU2e) 

11.2701 ± 120 ppm (OTU1f) 

11.3176 ± 120 ppm (OTU2f) 

9.9532 ± 100 ppm 

10.7092 ± 100 ppm (OTU2) 

11.0491 ± 120 ppm (OTU1e) 

11.0957 ± 120 ppm (OTU2e) 

11.2701 ± 120 ppm (OTU1f) 

11.3176 ± 120 ppm (OTU2f) 

Zakres operacyjny długości 

fali Tx (nm) 
1260 do 1355 1530 do 1565 1530 do 1565 

Dokładność pomiaru 

(niepewność) 

Częstotliwość (ppm) 

Moc optyczna (dB) 

±4.6 

±2 

±4.6 

±2 

±4.6 

±2 

Max. moc Rx przed 
uszkodzeniem (dBm) a 

5 5 3 

Jitter 
GR-253 (SONET) 

G.825 (SDH) 

G.8251 (OTN) 

GR-253 (SONET) 

G.825 (SDH) 

G.8251 (OTN) 

GR-253 (SONET) 

G.825 (SDH) 

G.8251 (OTN) 

Bezpieczeństwo dla oka Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 

Konektor/Złącze b LC LC LC 

 

 

 

 

 
Notatki 

a. Aby uniknąć przekroczenia maksymalnego poziomu mocy przed uszkodzeniem, musi zostać użyty tłumik 

b. Mogą być użyte zewnętrzne adaptery do innych typów złącz 

c. Zgodność SFP: Seria FTB-700G wybranego SFP powinna spełniać wymagania podane w “Small Form-Factor Pluggable (SFP) Transceiver Multisource Agreement (MSA).” 

Seria FTB-700G wybranego SFP powinna spełniać wymagania podane w “Specification for Diagnostic Monitoring Interface for Optical Xcvrs” 
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INTERFEJSY FIBRE CHANNEL SFP 

FC-1x/2x/4x 

Długość fali (nm) 850 1310 1310 1550 

Model FTB-85912 FTB-85913 FTB-85914 FTB-85915 

Poziom Tx (dBm) –9 do –2.5 –8.4 do –3 0 do 5 1 do 5 

Poziom czułości Rx (dBm) –15 przy FC-4 –18 przy FC-4 –18 przy FC-4 –16.5 przy FC-4 

 –18 przy FC-2 –21 przy FC-2 –21 przy FC-2 –20.5 przy FC-2 

 
–20 przy FC-1 –22 przy FC-1 –22 przy FC-1 –22 przy FC-1 

Maksymalny zasięg (FC-1) 
500 m przy 50/125 μm 

MMF 

300 m przy 62.5/125 μm            

MMF 

4 km 30 km 40 km 

Przepływność Tx (Gbit/s) 1.06/2.125/4.25 1.06/2.125/4.25 1.06/2.125/4.25 1.06/2.125/4.25 

Przepływność Rx (Gbit/s) 1.06/2.125/4.25 1.06/2.125/4.25 1.06/2.125/4.25 1.06/2.125/4.25 

Zakres operacyjny długości 

fali Tx (nm) 

830 do 860 1260 do 1350 1285 do 1345 1544.5 do 1557.5 

Dokładność pomiaru 

(niepewność) 

Częstotliwość (ppm) 

Mocelektryczna (dB) 

 

±4.6 

±2 

±4.6 

±2 

±4.6 

±2 

±4.6 

±2 

Max. moc Rx przed 

uszkodzeniem (dBm) 

 

3 3 3 3 

Jitter zgodnie z 
 

ANSI FC-PI-2 ANSI FC-PI-2 ANSI FC-PI-2 ANSI FC-PI-2 

Klasyfikacja FC 
 

ANSI FC-PI-2 ANSI FC-PI-2 ANSI FC-PI-2 ANSI FC-PI-2 

Rodzaj lasera 
 

VCSEL Fabry-Perot DFB DFB 

Bezpieczeństwo dla oka Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 

Konektor/Złącze 
 

               LC LC LC LC 

 

I   INTERFEJSY ELEKTRYCZNE ETHERNET 

 
Dwa porty: 10/100 Base-T half/full duplex, 1000 Base-T full duplex 

Automatyczna lub manualna detekcja kabla prostego/crossowanego 

Rodzaj modułu 10 Base-T 100 Base-TX 1000 Base-T 

Przepływność Tx 10 Mbit/s 125 Mbit/s 1 Gbit/s 

Dokładność Tx (niepewność) 
(ppm) 

±4.6 ±4.6 ±4.6 

Przepływność Rx 10 Mbit/s 125 Mbit/s 1 Gbit/s 

Dokładność pomiaru Rx 

(niepewnośc) (ppm) 

 
±4.6 ±4.6 

Tryb duplex Half i full duplex Half i full duplex Full duplex 

Jitter IEEE 802.3 IEEE 802.3 IEEE 802.3 

Kontektor/Złącze RJ-45 RJ-45 RJ-45 

Maksymalny zasięg (m) 100 100 100 
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INTERFEJSY FIBRE CHANNEL SFP + 

FC-8x/10x 

Długość fali (nm) 850 850 1310 1550 1550 

Model FTB-8696 FTB-8690 FTB-8693 FTB-8694 FTB-8695 

Poziom Tx (dBm) –8.2 do –2 –5 do –1 –6 do –1 –1 do 2 0 do 4 

Poziom czułości Rx (dBm) –11.1 do 0 ––11.1 do 0.5 –14.4 do 0.5 –14 do –1 –24 do –7 

Maksymalny zasięg 
150 m przy OM3 

MMF 

300 m przy OM3 

MMF 
10 km 40 km 80 km 

Przepływność Tx (Gbit/s) 8.5 10.5 8.5/10.5 8.5/10.5 8.5/10.5 

Przepływność Rx (Gbit/s) 8.5 10.5 8.5/10.5 8.5/10.5 8.5/10.5 

Zakres operacyjny długości 

fali Tx (nm) 
840-860 840-860 1260 do 1355 1530 do 1565 1530 do 1565 

Dokładność pomiaru 

(niepewność) 

Częstotliwość (ppm) 

Moc optyczna (dB) 

±4.6 

±2 

±4.6 

±2 

±4.6 

±2 

±4.6 

±2 

±4.6 

±2 

Max. moc Rx przed 
uszkodzeniem (dBm) 

+5 +5 +5 +5 +3 

Jitter ANSI FC-PI-3 ANSI FC-PI-3 ANSI FC-PI-3 ANSI FC-PI-3 ANSI FC-PI-3 

Klasyfikacja FC ANSI FC-PI-3 ANSI FC-PI-3 ANSI FC-PI-3 ANSI FC-PI-3 ANSI FC-PI-3 

                   Rodzaj lasera VCSEL VCSEL DFB CML EML 

Bezpieczeństwo dla oka Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 

Konektor/Złącze LC LC LC LC LC 

INTERFEJSY FTTA SPF 

CPRI/OBSAI 2.4576/3.072 Gbit/s 

Długość fali (nm) 850 1310 1310 1550 

Numer produktu EXFO FTB-8590 FTB-8190 FTB-8191 FTB-8192 

Poziom Tx (dBm) –9 do –3 –5 do 0 –2 do 3 –2 do 3 

Poziom czułości Rx (dBm –18 do 0 –18 do 0 –27 do –9 –28 do –9 

Maksymalny zasięg 300 m przy OM3 MMF 15 km 40 km 80 km 

Przepływność Tx (Gbit/s) 2.4576/3.072 2.4576/3.072 2.4576/3.072 2.4576/3.072 

Przepływność Rx (Gbit/s) 2.4576/3.072 2.4576/3.072 2.4576/3.072 2.4576/3.072 

Zakres operacyjny długości 

fali Tx (nm) 
830-860 1270-1360 1280 to 1355 1500 to 1580 

Dokładność pomiaru 

(niepewność) 

Moc optyczna (dB) 
±2 ±2 ±2 ±2 

Max. moc Rx przed 
uszkodzeniem (dBm) 

+5 +5 +3 +3 

Zgodność jittera IEEE 802.3 
GR-253 (SONET) 

G-958 (SDH) 

GR-253 (SONET) 

G-958 (SDH) 

GR-253 (SONET) 

G-958 (SDH) 

Rodzaj lasera VCSEL VCSEL DFB CML 

Klasa lasera Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 

Konektor/Złącze LC LC LC LC 

Typ odbiornika SFP SFP SFP SFP 
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Notatka 

a. Wymagany Kabel adaptacyjny do BANTAM 

SPECYFIKACJA FUNCJONALNOŚCI FIBRE CHANNEL 

TESTOWANIE 1x, 2x, 4x, 8x, 10x  

BERT Framed FC-2 

Wzorce (BERT) PRBS 2E31; 2E23-1, 2E20-1, 2E15-1, 2E11-1, 2E9-1, jeden wzorzec zdefiniowany przez użytkownika I możliwość do odwrócenia wzorców  

Wstrzykiwanie błędów Błędy bitowe, ilość i przepływność 

Pomiar błędów Błędy bitowe, błędy symboli, błędy przekroczenia rozmiaru, błędy crc, błędy zbyt małego rozmiaru i błędy blokady (tylko 10x)  

Detekcja Alarmów LOS, utrata wzorca, link down, lokalne i zdalne awarie (tylko 10x) 

Kredytowanie bufor-bufor Estymacja kredytowania bufor-bufor opartej na czasie opóźnienia 

Czas opóźnienia Opóźnienie round-trip 

 

INTERFEJSY DO SYNCHRONIZACJI 

 Zewnętrzny zegar DS1/1.5M Zewnętrzny zegar E1/2M Zewnętrzny zegar E1/2M Wyzwalanie 2 MHz 

Amplituda impulsu Tx 2.4 do 3.6 V 3.0 V 2.37 V 0.75 do 1.5 V 

Maska impulsu Tx GR-499 Figure 9.5 G.703 Figure 15 G.703 Figure 15 G.703 Figure 20 

Wzmocnienie wstępne LBO 

Tx 

Moc typowa dBdsx 

+0.6 dBdsx (0-133 ft) 

+1.2 dBdsx (133-266 ft) 

+1.8 dBdsx (266-399 ft) 

+2.4 dBdsx (399-533 ft) 

+3.0 dBdsx (533-655 ft) 

   

Poziom czułości Rx 

TERM: ≤6 dB (tylko przy 

stratach kabla) 

(at 772 kHz for T1) 

DSX-MON: ≤26 dB (20 dB 

straty rezystancyjne + 

Straty kabla ≤6 dB) 

Bridge: ≤6 dB (tylko przy 

stratach kabla) 

TERM: ≤6 dB (tylko przy 

stratach kabla) 

MON: ≤26 dB (20 dB straty 

rezystancyjne + 

Straty kabla ≤6 dB) 

Bridge: ≤6 dB (tylko przy 

stratachkabla) 

TERM: ≤6 dB (tylko przy 

stratach kabla) 

MON: ≤26 dB (straty 

rezystancyjne + 

Straty kabla ≤6 dB) 

Bridge: ≤6 dB (tylko przy 

stratach kabla) 

≤6 dB (tylko przy stratach kabla) 

Przepływność Tx (Gbit/s) 1.544 Mbit/s ± 4.6 ppm 2.048 Mbit/s ± 4.6 ppm 2.048 Mbit/s ± 4.6 ppm  

Przepływność Rx (Gbit/s) 1.544 Mbit/s ± 50 ppm 2.048 Mbit/s ± 50 ppm 2.048Mbit/s ± 50 ppm  

Jitter 
ANSI T1.403 sekcja 6.3 

GR-499 sekcja 7.3 
G.823 sekcja 6.1 G.823 sekcja 6.1 G.703 tabela 11 

Tolerancja wejściowa Jitter 
AT&T PUB 62411 

GR-499 sekcja 7.3 

G.823 sekcja 7.2 

G.813 

G.823 sekcja 7.2 

G.813 

G.823 sekcja 7.1 

G.751 sekcja 3.3 

Kodowanie linii AMI i B8ZS AMI i HDB3 AMI i HDB3  

Impedancja wejściowa 
75 ohm ± 5 %, 

niezrównoważenie 

75 ohm ± 5 %, 

niezrównoważenie 

75 ohm ± 5 %, 

niezrównoważenie 

75 ohm ± 5 %, 

niezrównoważenie 

Konektor/Złącze BNCa BNCa BNC BNC 
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SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA SONET  SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA SDH 

Interfejsy optyczne OC-1, OC-3, OC-12, OC-48, OC-192 Interfejsy optyczne STM-0, STM-1, STM-4, STM-16, STM-64 

Dostępne długościfali (nm) 1310, 1550 Dostępne długości fali (nm) 1310, 1550 

Zegarowanie Wewnętrzne, loop-timed, 

Zewnętrzne (BITS) 

Zegarowanie Wewnętrzne, loop-timed, 

Zewnętrzne (MTS/SETS), 2 MHz 

Mapowanie 

VT1.5 Bulk AU-3-TU-11, AU-4-TU-11 Bulk, 1.5M, 

VT2 Bulk AU-3 -TU-12, AU-4-TU-12 Bulk, 1.5M, 2M 

STS-1 SPE Bulk AU-3, AU-4, TU-3- Bulk, 34M, 45M 

STS-3c Bulk AU-4 Bulk, 140M 

STS-12c/48c/192c, SPE Bulk AU-4-4c/16c/64c Bulk 

SONET analiza narzutu i 

manipulacji 

A1, A2, J0, E1, F1, D1-D12, K1, K2, S1, 

M0, M1, E2, 

J1, C2, G1, F2, H4, Z3, Z4, Z5, N1, N2, 

Z6, Z7 

SDH analiza narzutu i 

manipulacji 

A1, A2, J0, E1, F1, D1-D12, K1, K2, S1, 

M0, M1 

G1, F2, F3, K3, N1, N2, K4, E2, J1, C2, H4 

Wstawianie błędów 

OC-1, OC-3, OC-12, OC-48, 

OC-192 

Sekcja BIP (B1), linia BIP (B2), ścieżka 

BIP (B3), BIP-2, REI-L, REI-P, REI-V, FAS, 

błąd bitowy 

STM-0, STM-1, STM-4, STM-16, 

STM-64 

RS-BIP (B1), MS-BIP (B2), HP-BIP (B3), 

MS-REI, HP-REI, LP-BIP-2, LP-REI, FAS, 

Błąd bitowy 

Pomiary błędu 

OC-1, OC-3, OC-12, OC-48, 

OC-192 

Sekcja BIP (B1), linia BIP (B2), ścieżka 

BIP (B3), 

BIP-2, REI-L, REI-P, REI-V, FAS, błąd 

bitowy 

STM-0, STM-1, STM-4, STM-16, 

STM-64 

RS-BIP (B1), MS-BIP (B2), HP-BIP (B3), 

MS-REI, HP-REI, LP-BIP-2, LP-REI, FAS, 

Błąd bitowy 

Generowanie alarmu 

OC-1, OC-3, 

OC-12, OC-48, OC-192 

LOS, LOF-S, SEF, AIS-L, RDI-L, AIS-P, 

LOP-P, LOM, 

PDI-P, RDI-P, ERDI-PCD, ERDI-PPD, 

ERDI-PSD, 

UNEQ-P, AIS-V, LOP-V, RDI-V, ERDI- 

VCD, ERDI-VPD, 

ERDI-VSD, RFI-V, UNEQ-V, utrata 

wzorca 

   STM-0, STM-1, 

STM-4, STM-16, STM-64 

LOS, LOF, OOF, MS-AIS, MS-RDI, AU-AIS, 

AU-LOP, 

H4-LOM, HP-ERDI-CD, HP-ERDI-PD, HP- 

ERDI-SD, 

LP-ERDI-CD, LP-ERDI-PD, LP-ERDI-SD, 

HP-UNEQ, TU-AIS, 

LP-RFI, LP-RDI, LP-RFI, LP-UNEQ, utrata 

wzorca 

Wykrywanie alarmu    

OC-1, OC-3, 

OC-12, OC-48, OC-192 

LOS, LOC, LOF-S, SEF, TIM-S, AIS-L, RDI- 

L, AIS-P, 

LOP-P, LOM, PDI-P, RDI-P, ERDI-PCD, 

ERDI-PPD, 

ERDI-PSD, PLM-P, UNEQ-P, TIM-P, AIS- 

V, LOP-V, 

RDI-V, ERDI-VCD, ERDI-VPD, ERDI-VSD, 

RFI-V, 

UNEQ-V, TIM-V, PLM-V, utrata wzorca 

STM-0, STM-1, 

STM-4, STM-16, STM-64 

LOS, LOF, OOF, MS-AIS, MS-RDI, AU-AIS, 

AU-LOP, 

H4-LOM, HP-ERDI-CD, HP-ERDI-PD, HP- 

ERDI-SD, 

LP-ERDI-CD, LP-ERDI-PD, LP-ERDI-SD, 

HP-UNEQ, TU-AIS, 

LP-RFI, LP-RDI, LP-RFI, LP-UNEQ, utrata 

wzorca 

Alarm częstotliwości na wszystkich wspieranych interfejsach 
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Wzorce testowe 

VT1.5/2 2E9-1, 2E11-1, 2E15-1, 2E20-1, 2E23-1, 

2E31-1, 

1100, 1010, 1111, 0000, 1-w-8, 1-w-16, 

32 bitowe programowalne (odwrócone 

Lub nieodwrócone), błędy bitowe 

TU-11/12/3 2E9-1, 2E11-1, 2E15-1, 2E20-1, 2E23-1, 

2E31-1, 1100, 

1010, 1111, 0000, 1-w-8, 1-w-16, 32 

bitowe programowalne (odwrócone lub 

nieodwrócone), błędy bitowe 

STS-1, STS-3c/12c/48c/192c 2E9-1, 2E11-1, 2E15-1, 2E20-1, 2E23-1, 

2E31-1, 

1100, 1010, 1111, 0000, 1-w-8, 1-w-16, 

32 bitowe programowalne (odwrócone 

AU-3/AU-4/AU-4-4c/16c/64c 2E9-1, 2E11-1, 2E15-1, 2E20-1, 2E23-1, 

2E31-1, 

1100, 1010, 1111, 0000, 1-w-8, 1-w-16, 

32 bitowe programowalne (odwrócone 

 lub nieodwrócone), błędy bitowe  lub nieodwrócone), błędy bitowe 

Utrata wzorca I generowanie błędu bitowego I analiza wspierana na wszystkich wzorcach 

FUNKCJE TESTOWE SONET/SDH 

Pomiary częstotliwości Wspiera pomiary częstotliwości zegara (np. otrzymaną częstotliwość oraz odchylenie sygnału wejściowego zegara od 

nominalnej częstotliwości ), wyświetlane w ppm, dla interfejsów optycznych i elektrycznych. Pomiarysąwykonywane 

przy wykorzystaniu lokalnego oscylatora. 

Generacja częstotliwości 

offsetu 

Wspiera offset zegara transmitowanego sygnału na wybranym interfejsie do wykonywania odzyskiwania zegara z łączy w  

Elementach sieci 

Monitoring wydajności Poniższe rekomendacje ITU-T, i odpowiednie parametry monitorowania wydajności, są dostępne w serii FTB-700G. 

Rekomendacja ITU-T                     Statystyki monitoring wydajności: 

G.821                                   ES, EFS, EC, SES, UAS, ESR, SESR, DM 

G.828                                   ES, EFS, EB, SES, BBE, SEP, UAS, ESR, SESR, BBER, SEPI  

G.829                                   ES, EFS, EB, SES, BBE, UAS, ESR, SESR, BBER 

M.2100                                 ES, SES, UAS, ESR, SESR 

M.2101                                 ES, SES, UAS, ESR, SESR 

Regulacja wskaźnika i 

analiza 

Generacja i analiza STS/AU i VT/TU regulacja wskaźnika dla każdego GR-253, i ITU-T G.707 

Generacja                                 Analiza 

› Zwiększenie i zmniejszenie wskaźnika       › Zwiększenie wskaźnika  

› Przeskoki wskaźnika z I bez NDF            › Zmniejszenie wskaźnika  

› Wartość wskaźnika                                        › Przeskoki wskaźnika z lub bez NDF 

› Wartość wskaźnika i kumulacja offsetu 

Sekwencyjne testowanie 

wskaźnika 

Wykonanie sekwencyjnego testowania wskaźnika zgodnie ze standardami: G.783, GR253 i T1.105-3 

Pomiary czasu przerwy 

usługi (SDT) 

Narzędzie testowe do pomiarów czasu przerw w usłudze, mierzy czas podczas którego występuje przerwa w usłudze na  

skutek przełączania sieci z działających na zapasowe kanały. 

Pomiary: ostatniej przerwy, najkrótszej przerwy, najdłuższej przerwy, średniej przerwy, całkowitej przerwy i ilości przerw  

w usłudze. 

Pomiary opóźnienia 

Round-trip (RTD) 

Narzędzie testowe do pomiarów opóźnienia round-trip, mierzy czas potrzebny dla bitu aby przejść z powrotem z  

nadajnika FTB-880 to odbiornika po skoroswaniu pętli na końcu łącza. 

Pomiary są zapewnione na wszystkich wspieranych interfejsach FTB-880 oraz mapowaniach. 

Pomiary: ostatni, minimalny, maksymalny, średni; liczba pomiarów: ilość poprawnych testów RTD i ilość pomiarów 

Zakończona niepowodzeniem. 

Monitoring i kontrola 

wiadomości APS 

Możliwość monitorowania I automatycznego konfigurowania protekcji przełączanych wiadomości  

(Bity K1/K2 z SONET/SDH overhead). 

Status synchronizacji Możliwość monitorowania I automatycznej synchronizacji statusu wiadomości 

(Bit S1 z SONET/SDH overhead). 

Monitoring i kontrola 

etykiety sygnału 

Możliwość monitorowania I konfigurowania etykiet sygnału payload’u 

(Bity C2, V5 z SONET overhead). 

Monitoring połączenia 

Tandemowego (TCM)a 

Tandemowy monitoring połączenia (TCM) jest wykorzystywany do monitorowania wydajności podsekcji SONET/SDH  

ścieżka trasowana poprzez różnych dostawców sieci. 

Seria FTB-700G wspiera transmitowanie i odbieranie alarmów oraz błędów na linkach TCM; a także, transmisje i monitoring  

połączeń tandemowych (TC). 

Wykres może być wygenerowany, po to, aby zweryfikować połączenie pomiędzy urządzeniami TCM.  

Generacja błędów: TC-IEC, TC-BIP, TC-REI, TC-OEI 

Analiza błędów: TC-IEC, TC-REI, TC-OEI, TC-VIOL (alarmy niewystandaryzowane) 

Generacja alarmów: TC-RDI, TC-UNEQ, TC-ODI, TC-LTC, TC-IAIS 

Analiza alarmów: TC-TIM, TC-RDI, TC-UNEQ, TC-ODI, TC-LTC, TC-IAIS 

Testowanie sekwencji 

wskaźnika 
Wykonuje testowanie sekwencyjne wskaźnika dla każdego standardu G.783, GR253 and T1.105-3. 

Tryb Through Wykonuje analizę w trybie Through wszystkich przychodzących linii optycznych (OC-1/STM-0, OC-3/STM-1, OC-12/STM-4, OCM-48/STM-16, 

OC-192/STM-64) transparentnie 

 
Notatka 

a. Wspierane STS/AU i VT/TU zgodnie z ITU G.707 opcja 2 

 



| Seria  FTB-700G 

 

 

  

FUNKCJE TESTOWE OTN 

OTN 
Standardy ITU-T G.709, ITU G.798, ITU G.872 

Interfejsy 
OTU1 (2.6660 Gbit/s), OTU2 (10.7092 Gbit/s), OTU1e (11.0491 Gbit/s), OTU2e (11.0957 

Gbit/s), 

OTU1f (11.2701 Gbit/s), OTU2f (11.3176 Gbit/s) 

Warstwa OTU Błędy OTU-FAS, OTU-MFAS, OTU-BEI, OTU-BIP-8 

Alarmy LOF, OOF, LOM, OOM, OTU-AIS, OTU-TIM, OTU-BDI, OTU-IAE, OTU-BIAE 

Wykresy/Śledzenie 
64-bitowy Identyfikator Szlaku Śledzenia (TrailTraceIdentifier - TTI), tak jak zdefiniowano w 

ITU-T G.709 

Warstwa ODU TCM Błędy TCMi-BIP-8, TCMi-BEI (i = 1 do 6) 

Alarmy TCMi-LTC, TCMi-TIM, TCMi-BDI, TCMi-IAE, TCMi-BIAE 

Wykresy/Śledzenie 
64-bitowy Identyfikator Szlaku Śledzenia (TrailTraceIdentifier - TTI), tak jak zdefiniowano w 

ITU-T G.709 

Warstwa ODU 
Błędy ODU-BIP-8, ODU-BEI 

Alarmy ODU-AIS, ODU-OCI, ODU-LCK, ODU-TIM, ODU-BDI, ODU-FSF, ODU-BSF, ODU-FSD, ODU-BSD 

Wykresy/Śledzenie 
Generuje 64-bitowy Identyfikator Szlaku Śledzenia (Trail Trace Identifier - TTI), tak jak 

zdefiniowano w ITU-T G.709 

FTFLb Tak jak zdefiniowano w ITU-T G.709 

Warstwa OPU 
Alarmy OPU-PLM, OPU-AIS, OPU-CSF 

Typ etykiety payload (PT) Generuje i wyświetla otrzymane wartości PT. 

FEC – Forward Error 

Correction 
Błędy 

FEC-Correctable (Codeword), FEC-Uncorrectable (Codeword), FEC-Correctable (Symbol), 

FEC-Correctable (Bit), i FEC-Stress (Codeword) 

Wzorzec Wzorce 2E-9, 2E-15, 2E-23, 2E-31, NULL, 32 bitowe programowalne (odwrotne lub nieodwrotne) 

Błąd Błędy bitowe 

Alarm Utrata wzorca 

DODATKOWA FUNKCJONALNOŚĆ OTN 

Pomiary częstotliwości 
Standardy 

Wspiera pomiary częstotliwości zegara (np. otrzymaną czestotliwość oraz odchylenie sygnału  

wejściowego zegara od nominalnej częstotliwości ), wyświetlane w ppm. Pomiary są 

wykonywane przy wykorzystaniu lokalnego oscylatora. 

Generacja offsetu 

częstotliwości 
Interfejsy 

Wspiera offset zegara transmitowanego sygnału na wybranym interfejsie do wykonywania  

odzyskiwania zegara z łączy w elementach sieci 

Monitoring wydajności 

Błędy 

Poniższe rekomendacje ITU-T, i odpowiednie parametry monitorowania wydajności, są 

dostępne w FTB-880. 

Rekomendacja ITU-T:              Statystyki monitoring wydajności: 

G.821                             ES, EFS, EC, SES, UAS, ESR, SESR, DM 

M.2100                           ES, SES, UAS, ESR, SESR 

Pomiary czasu przerwy w 
usłudze (SDT) 

Alarmy 

Narzędzie testowe do pomiarów czasu przerw w usłudze, mierzy czas podczas którego  

występuje przerwa w usłudze na skutek przełączania sieci z działających na zapasowe kanały. 

Pomiary: ostatniej przerwy, najkrótszej przerwy, najdłuższej przerwy, średniej przerwy, 

całkowitej przerwy i ilości przerw w usłudze. 

Pomiary opóźnienia round-trip 
(RTD) 

Wykresy/Śledzenie 

Narzędzie testowe do pomiarów opóźnienia round-trip, mierzy czas potrzebny dla bitu aby 

przejść z powrotem z nadajnika FTB-880 to odbiornika po skoroswaniu pętli na końcu łącza. 

Pomiary są zapewnione na wszystkich wspieranych interfejsach FTB-880 oraz mapowaniach. 

Pomiary: ostatni, minimalny, maksymalny, średni; liczba pomiarów: ilość poprawnych tesów 

RTD i ilość pomiarów zakończona niepowodzeniem. 

Opcja przezroczystości (tryb 
„Through”) 

Błędy 
Wykonuje analizę w trybie “Through” każdego przychodzącego transparentnego sygnału 

OTN. 
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FUNKCJE TESTOWE ETHERNET 

EtherSAM (ITU-T Y.1564) 
Zdolność do wykonywania konfiguracji testu usługi i testu wydajności usługi dla ITU-T Y.1564. 

Testy mogą być wykonywane przy wykorzystaniu zdalnej pętli lub podwójnego zestawu testowego dla wyników  

dwukierunkowych. 

RFC 2544 
Przepustowość, back-to-back, utrata ramek i pomiary opóźnienia w odniesieniu do RFC2544. 

Rozmiar ramki: rozmiary definiowane przez RFC, konfigurowalne przez użytkownika pomiędzy rozmiarami 1-7. 

Monitoring i generacja 

ruchu 

Generuj, kształtuj I monitoruj ruch Ethernet i IP z przepustowością, utratą ramek, sekwencjonowaniem, jjtterem 

pakietów, opóźnieniem, rozmiarem ramki, typem ruchu I kontrolą przepływu. 

Wielostrumieniowy ruch w 

tle 

Transmituj i monitoruj do dziewięciu dodatkowych strumieni poprzez sieci Ethernet i IP. Analiza konfigurowalna per- 

strumień i możliwość ustawienia rozmiaru pakietu, adres źródłowy i docelowy MAC, VLAN ID, VLAN z priorytetem, adres  

źródłowy I docelowy IP, pole ToS, pole DSCP, TTL, port docelowy I źródłowy UDP oraz payload.  

Tryb Through 
Dzieli ruch pomiędzy siecią operatora, a urządzeniem końcowym klienta. 

Testowanie BER Wspiera aż do 4 warstw z lub bez VLAN Q-in-Q. 

Wzorce (BERT) 
PRBS 2E9-1, PRBS 2E11-1, PRBS 2E15-1, PRBS 2E20-1, PRBS 2E23-1, PRBS 2E31-1 i jeden wzorzec klienta. Możliwość 

Odwracania wzorców. 

Pomiar błędu (BERT) Bit error, bit mismatch 0, bit mismatch 1. 

Pomiary błędów 
Jabber/wielkich, małych, niedowymiarowanych, przewymiarowanych, FCS, symbol, wyrównanie, kolizja, późna kolizja,  

nadmierna kolizja, błąd bloku 10G. 

Detekcja alarmu LOS, link down, utrata wzorca, częstotliwość, 10G lokalny/zdalny błąd. 

Stakowanie VLAN 
Generuj strumienie z maksymalnie dwoma warstwami ruchu VLAN (włączając IEEE 802.1ad Q-in-Q tagged VLAN) przez 

VLAN ID lub VLAN z priorytetem w każdej z warstw stackowanych VLAN. 

MPLS 
Zdolność do generowania i analizy strumieni z maksymalnie dwóch warstw etykiet MPLS I do filtrowania otrzymanego  

ruchu przez etykiety MPLS lub COS. 

Testowanie kabla Kable kategorii 5 (albo lepszej), kabel 100 UTP/STP, ≤120 metrów. 

Czas przerwy usługi (SDT) Zawiera statystyki takie jak, najdłuższa, najkrótsza, ostatnia, średni, ilość, całkowita I progi pass/fail.  

Testowanie IPv6 Zawiera BERT, RFC 2544, generacje ruchu I monitoring, strumienie w tle, pętle SmartLoopback, zdalną pętle, ping i traceroute 

Testowanie 10 GigE WAN Zawiera interfejs WAN podwarstwy, śledzenie J0/J1 i generacje etykiet C2, śledzenie J0/J1 i monitoring etykiet C2. 

Monitoring alarmu 10 GigE 

WAN 
Zawiera SEF, LOF, AIS-L, RDI-L, AIS-P, RDI-P, LCD-P, LOP-P, PLM-P, UNEQ-P, ERDI-P, WIS link down, B1, B2, B3, REI-L, REI-P. 

DODATKOWE FUNKCJE 

Testowanie FTTA BER 
Obejmuje pomiary BER, wstrzykiwanie błędów bitowych, pomiary opóźnienia round-trip i werdykt pass/fail dla prędkości 

2.5 i 3.1 Gbit/s 

1588 PTP 
Sprawdza synchronizację usług sieci pakietowej 1588 PTP, emuluje klientów PTP, generuje i analizuje wiadomości  

pomiędzy master/klient, poziom jakości zegara i IPDV. 

SyncE Sprawdza częstotliwość SyncE, wiadomości ESMC i poziomy jakości zegara. 

Pomiar mocy 
W każdym momencie wspiera pomiary mocy, wyświetlanej w dBm (dBdsx dla DS1 i DS3), dla interfejsów optycznych i  

elektrycznych. 

Włączanie i przywracanie 
W sytuacji awarii zasilania, aktywna konfiguracja testu i test logger są zapisywane i odtwarzana po ponownym 

uruchomieniu. 

Znajduje zastosowanie jedynie do pomiarów warstwy transportowej. 

Zapisz i załaduj 

konfigurację 
Przechowuje i ładuje konfiguracje testów do lub z pamięci USB lub wewnętrznej pamięci flash.  

Analiza pass/fail 
Wyniki testów mogą być przedstawione w postaci pass/fail z progami edytowalnymi przez użytkownika, bazując na  

bitowej stopie błędu i/lub czasem niedostępności usługi. 

Hierarchia alarmów Alarmy są wyświetlane w odniesieniu do hierarchii opierającej się o przyczynę. Drugoplanowe zdarzenia nie są wyświetlane. Hierarchia ta 

ułatwia analizę alarmu. 
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Generacja raportu Generuje raporty z przeprowadzonych testów na jednostce lub eksportuje je poprzez USB. 

Logger zdarzeń 
Zapisuje wyniki testów z absolutnym lub względnym czasem i datą, a także z detalami i czasem trwania zdarzeń.  

Zdarzenia są oznaczane kolorami, a wyniki przedstawiane w postaci pass/fail. 

Zdalna kontrola Zdalna kontrolna poprzez VNC lub zdalny pulpit. 

Zdalna pętla Wykrywa inne jednostki EXFO: AXS-200/850, FTB-860 i serię FTB-700G i ustawia je w tryb pętli SMART. 

Zestaw testów “Dual” Wykrywa i łączy każdy tester Ethernet EXFO, aby wykonać testy dwukierunkowe RFC2544 i EtherSAM.  

Tryb dwuportowy 
Pozwala na przeprowadzenie każdego test Ethernet: EtherSAM, RFC2544, Generacja ruchu i monitoring, a także BERT,  

aby bezpośrednio przeprowadzić test do urządzenia za pomocą jednej samodzielnej jednostki z funkcją pętli. 

Narzędzia IP Pozwalające wykonać ping i traceroute 

Pętla SMART Zawraca ruch Ethernet do lokalnej jednostki, poprzez zamianę pakietu, aż do 4 warstwy.  

UAKTUALNIENIA 

Uaktualnienia SFP 

 
FTB-8590 SFP moduł GigE/FC/2FC, CPRI/OBSAI 2.45/3.07 Gbit/s at 850 nm, MM, <500 m 

FTB-85910 SFP moduły 100 Base-FX, 1340 nm, MM, 2 km 

FTB-85911 SFP moduły 100 Base-LX10, 1310 nm, SM, 15 km 

FTB-85912 SFP moduły GigE/FC/2FC/4FC przy 850 nm, <500 m 

FTB-8190 SFP moduł; prędkość: 155/622 Mbit/s, 2.5/2.7 Gbit/s, GigE/FC/2FC, CPRI/OBSAI 2.45/3.07 Gbit/s at 1310 nm,  

konektor LC, zasięg 15 km 

FTB-8191 SFP moduł; prędkość: 155/622 Mbit/s, 2.5/2.7 Gbit/s, GigE/FC/2FC; CPRI/OBSAI 2.45/3.07 Gbit/s at 1310 nm, 

konektor LC, zasięg 40 km 

FTB-8192 SFP moduł; prędkość: 155/622 Mbit/s, 2.5/2.7 Gbit/s, GigE/FC/2FC; 1550 nm, konektor LC, zasięg 80 km  

FTB-8193 SFP moduł; prędkość: 155/622 Mbit/s, 2.5/2.7 Gbit/s, GigE/FC/2FC; 1550 nm, konektor LC, zasięg 40 km 

FTB-85914 SFP moduły GigE/FC/2FC/4FC przy 1310 nm, 30 km 

FTB-85915 SFP moduły GigE/FC/2FC/4FC przy 1550 nm, <50 km 

Uaktualnienia SFP+ FTB-8690 SFP+ moduł 10FC/10; GigE przy 850 nm, MM, 300 m 

FTB-8691 SFP+ moduł 10Gig przy 1310 nm, 10 km 

FTB-8693 SFP+ moduły 9.953-10.709/11.3, 8FC/10FC/10 GigE przy 1310 nm, SMF, 10 km 

FTB-694 SFP+ moduły 8FC/10FC/10 GigE przy 1550 nm, 40 km 

FTB-8695 SFP+ moduły 8FC/10FC/10 GigE przy 1550 nm, 80 km 

Uaktualnienia SFP 

dwukierunkowych 
FTB-8596 SFP moduły dwukierunkowe 1490 Tx 1310 Rx 1000 BASE-BX10 

FTB-8597 SFP moduły dwukierunkowe 1310 Tx 1490 Rx 1000 BASE-BX10 

FTB-8598 SFP moduły dwukierunkowe 1310 Tx 1490/1550 Rx 1000 BASE-BX 

FTB-8599 SFP moduły dwukierunkowe 1550 Tx 1310 Rx 1000 BASE-BX 
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SPECYFIKACJA OGÓLNA 

Wymiary (W x Sz x G) 130 mm x 252 mm x 56 mm (5 1⁄8 in x 9 15⁄16 in x 2 3⁄16 in) (tylko moduł) 

Waga (bez baterii) 1.0 kg (2.2 lb) 

Temperatura 

Operacyjna 

Przechowywania 

0 °C do 50 °C (32 °F to 122 °F) 

–40 °C do 70 °C (–40 °F to 158 °F) 

Względna wilgotność 0 % do 93 %, bez kondensacji 

Długość życia baterii 

(rozszerzona) 

OTDR = więcej niż 6 godzin, wykonując 12 przebiegów pojedynczo na godzinę 
1G = więcej niż 4 godziny 
10G=więcej niż 3 godziny 

 

 

 

Czas ładowania baterii Dwie godziny, od stanu pełnego rozładowania do pełnego naładowania 

Języki Angielski, Chiński i Japoński 

 

 

Model 

FTB-720G+-23B = OTDR 1310/1550 nm 
FTB-720G+-12C-23B = OTDR 850 nm/1300 nm, 1310 nm/1550 nm 
FTB-730G+-23B = OTDR 1310/1550 nm 
 

Opcje  modelu  

Optical = Tylko optyczny (bez Ethernet) 
Ethernet = 10M to 1000M Elektryczny i GigE 
Combo = Optyka i Ethernet 10M do 1000M Elektryczny i GigE  

Podstawowe opcje oprogramowania
 a 

OTDR = tylko aplikacja OTDR  
iOLM = Tylko aplikacja iOLM 
Oi = aplikacje iOLM and OTDR  

Złącze wielomodowe 
b 

EI-EUI-28 = UPC/DIN 47256 
EI-EUI-76 = UPC/HMS-10/AG 
EI-EUI-89 = UPC/FC narrow key 
EI-EUI-90 = UPC/ST 
EI-EUI-91 = UPC/SC 
EI-EUI-95 = UPC/E-2000 
EI-EUI-98 = UPC/LC 

Złącze jednomodowe 

EA-EUI-28 = APC/DIN 47256 
EA-EUI-89 = APC/FC narrow key 
EA-EUI-91 = APC/SC 
EA-EUI-95 = APC/E-2000 

 

Przykład: FTB-720G-23B-Optical-iOLM-EA-EUI-89-RT-iEX 

 

Opcje przepływności Ethernet 
c

 

100optical = 100 Mbit/s optyczny 
d 

 

Opcje Fiber Channel 
d

 

FC1X = interfejs 1× Fibre Channel 

FC2X = interfejs 2× Fibre Channel 

FC4X = interfejs 4× Fibre Channel 

 

Opcje oprogramowania Ethernet 
c

 

Cable_test = Test okablowania 
IPV6 = IP wersja 6 
ETH-THRU = Tryb Through  
MPLS = MPLS 
CPRI-OBSAI = 2.5 Gbits/s i 3.1 Gbits/s 

d 

1588PTP = Generowanie i analiza 1588 PTP 
SYNCE = Generowanie i analiza protokołu SyncE 
TCP-THPUT = przepustowość TCP 
ETH-OAM = Carrier Ethernet OAM 
ADV-FILTERS = Zaawansowane filtrowanie 
ETH-CAPTURE = Przechwytywanie pakietów w pełnej 

przepustowości linii 

Oprogramowanie serii 700G
 e

 

AD = Autodiagnostyka (wykrywanie makrozgięć,  
         pass/fail  i znajdowanie usterek)

f
  

EC  = Charakteryzacja zdarzeń (dwukierunkowe analizy  
          i tryb Template)

f
 

RT = Tryb OTDR czasu rzeczywistego (przez aplikację  
         iOLM) 

g 

iEX = Tryb iOLM Expert
 h 

 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU 720G/730G 

Notatki 

a.  Dostępne jeśli opcja Ethernet nie zostałą wybrana. 

b. Dostępne tylko dla modelu FTB-720G-12CD-23B. 

c. Dostępne jeśli opcja Ethernet została wybrana. 

d. Wymaga zakupu SFP 

e. Dostępne jeśli podstawowe oprogramowanie zostało wybrane. 

f. Zawiera OTDR lub gdy Oi Base zostało wybrane. 

g. Dostępne tylko dla oprogramowania iOLM 

h. Dostępne z iOLM lub z oprogramowainiem Oi Base 

 



| Seria  FTB-700G 

 

ZŁĄCZA EI 

 

 
Aby zmaksymalizować wydajność OTDR, EXFO zaleca stosowanie złączy APC. Złącza te wytwarzają niższy 
współczynnik odbicia, który jest krytycznym parametrem, który ma wpływ na wydajność, zwłaszcza martwych 
stref. Złącza APC zapewniają lepsze osiągi, niż złącza UPC, co zwiększa efektywność testów. 
 
Notatka: złącza UPC są również dostępne, wystarczy tylko wymienić EA-XX na EI-YY części numeru zamówienia. 
Dodatkowo, dostępne są  złącza EI-EUI-76 (UPC/HMS-10/AG) i EI-EUI-90 (UPC/ST). 
 

 

 

 

 

 

FTB-7XXG
+

+-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX 

 
 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU 720G+/730G+ 

Model 

FTB-720G
+

+-23B = OTDR 1310/1550 nm 
FTB-720G

+
+-12C-23B = OTDR 850 nm/1300 nm,  

 1310 nm/1550 nm 
FTB-730G

+
-23B = OTDR 1310/1550 nm 

Opcje  modelu 

Optical = Tylko optyczny (bez Ethernet) 
Ethernet = umożliwia 10M to 1000M Elektryczny  

i GigE 
Combo = Optyka i Ethernet 10M do 1000M  

Elektryczny i GigE  

Podstawowe opcje oprogramowania 
a 

OTDR = tylko aplikacja OTDR  
iOLM = Tylko aplikacja iOLM 
Oi = aplikacje iOLM and OTDR  

Złącze wielomodowe 
b 

EI-EUI-28 = UPC/DIN 47256 
EI-EUI-76 = UPC/HMS-10/AG 
EI-EUI-89 = APC/FC narrow key 
EI-EUI-90 = UPC/ST 
EI-EUI-91 = UPC/SC 
EI-EUI-95 = UPC/E-2000 
EI-EUI-98 = UPC/LC 

Złacze jednomodowe 

EA-EUI-28 = APC/DIN 47256 
EA-EUI-89 = APC/FC narrow key 
EA-EUI-91 = APC/SC 
EA-EUI-95 = APC/E-2000 

Oprogramowanie serii 700G
c

 

AD = Autodiagnostyka (wykrywanie makrozgięć, pass/fail  
           i znajdowanie usterek)

 d
  

EC  = Charakteryzacja zdarzeń ( dwukierunkowe analizy  
          i tryb Template)

 d 

RT = Tryb OTDR czasu rzeczywistego ( przez aplikację iOLM) 
e 

iEX = Tryb iOLM Expert
 f 

Opcje Transport Base 
g

 

SONET = test SONET  
SDH = test SDH  
SONET-SDH = testy SONET i SDH  

 
Przykład: FTB-720G

+
-23B-iOLM-EA-EUI-89-AD-EC-RT-iEX 

 

Opcje przepływności transportu 
g 

52M = 52 Mbit/s (OC-1/STM-0) 
h, i 

155M = 155 Mbit/s (OC-3/STM-1) 
i
  

622M = 622 Mbit/s (OC12/STM-4) 
i
  

2488M = 2.5 Gbit/s (OC48/STM-16) 
i
  

9953M = 10 Gbit/s (OC192/STM-64) 
j
 

Opcje przepływności Ethernet e 

100optical = 100 Mbit/s optyczny 
i 

10GigE = 10 GigE LAN/WAN 
j 

Opcje Fiber Channel  f 

FC1X = interfejs 1× Fibre Channel 
i 

FC2X = interfejs 2× Fibre Channel 
i
 

FC4X = interfejs 4× Fibre Channel 
i
 

FC8X = interfejs 8× Fibre Channel 
i
 

FC10X = interfejs 10× Fibre Channel 
j
 

Opcje oprogramowania transportu 

00 = Bez opcji oprogramowania transportu 

TCM =Monitorowanie połączenie tandemowa 

Opcje oprogramowania Ethernet e 

Cable_test = Test okablowania 
IPV6 = IP wersja 6 
ETH-THRU = Tryb Through  
MPLS = MPLS 
CPRI-OBSAI = 2.5 Gbits/s i 3.1 Gbits/s 

g 

1588PTP = Generowanie i analiza 1588 PTP 
SYNCE = Generowanie i analiza protokołu SyncE 
TCP-THPUT = przepustowość TCP 
ETH-OAM = Carrier Ethernet OAM 
ADV-FILTERS = Zaawansowane filtrowanie 
ETH-CAPTURE = Przechwytywanie pakietów w pełnej 

przepustowości linii 

Opcje przepływności OTN  

00 = Bez opcji przepływności OTN 
OTU1 = OTN optyczny 2.666 Gbit/s 

i 

OTU2 = OTN optyczny 10.709 Gbit/s 
j 

OTU2-1e-2e = OTN optyczny 11.049/11.096 Gbit/s 
j 

OTU2-1f-2f = OTN optyczny 11.270/11.318 Gbit/s
 j 

 

Uwagi 

a.  Dostępne jeśli opcja Ethernet nie została wybrana. 

b. Dostępne tylko dla modelu FTB-720G-12CD-23B. 

c. Dostępne jeśli opcja Podstawowe oprogramowanie została wybrana. 

d. Zawiera OTDR lub gdy opcja oprogramowania Oi została wybrane. 

e. Dostępne jeśli podstawowe oprogramowanie zostało wybrane. 

f. Dostępne z wybraną opcją iOLM lub Oi 

g. Dostępne tylko gdy opcja Ethernet jest wybrana 

h. Zawarte jeśli opcja Ethernet jest wybrana 

i. Wymaga zakupu SFP 

j. Wymaga zakupu SFP+ 

 


