FTB-88100NGE/88100G
Seria Power Blazer
SZYBKI WIELOUSŁUGOWY MODUŁ TESTOWY

Narzędzie do wykonywania testów terenowych – idealne do wdrażania, weryfikacji oraz rozwiązywania
problemów z siecią, aż do 100G

KLUCZOWE CECHY I KORZYŚCI
Kompaktowe rozwiązanie do wykonywania testów
sieci wielousługowych w terenie, od 10M do 100G

Niespotykana prostota testowania: urządzenie pozwala
wykonywać testy intuicyjnie - wystarczy tylko podstawowa
wiedza z zakresu pomiaru sieci

Wykonuje testy OTN oraz technologii Ethernet i
SONET/SDH

Moduł jest w pełni kompatybilny z serią urządzeń FTB oraz
aplikacją EXFO Connect: wyposażony został w menadżer
aktualizacji oprogramowania, a także w zautomatyzowane
narzędzia do zarządzania danymi dostępne w oparciu o
„chmurę”

Całkowicie skalowalny, efektywny kosztowo
moduł: testy od 10M do 100G, spełnia wymagania
CFP i CFP2 -bez wymiany podzespołów bądź zwrotu
urządzenia do dostawcy

PRODKUTY UZUPEŁNIAJĄCE

Platforma
FTB-2 Pro

Platforma
FTB-500

Testy bitowej stopu błędów (BERT) dla ONT, SONET/SDH i
Ethernet z wynikami PASS/FAIL otrzymywanymi w czasie
rzeczywistym, przyciskami do szybkiej reakcji, przejrzystymi
wynikami oraz różnymi powiadomieniami
Mieści się w kompaktowej platformieFTB-2 lub platformie
FTB-500, doposażone o zintegrowane narzędzia optyczne,
możliwość pracy na baterii, zdalny dostęp, opcję GPS, a
także o raporty z przeprowadzonych testów

Analizator widma optycznego
FTB-5240S/BP

Seria FTB-88100NGE/88100G Power Blazer

WYZWANIA ROZWOJU SIECI WYSOKICH PRZEPUSTOWOŚCI
ZGODNOŚĆ Z SLA

ZMNIEJSZENIE CAPEX I OPEX

PRZYPSIESZENIE AKTYWACJI USŁUG

Operatorzy i dostawcy usług muszą
wspierać zarówno dotychczasowe jak i
usługi pakietowego do 100G w tej samej
sieci. Ponieważ usługi te różnią się i
mają swoje własne kluczowe parametry,
wyzwanie polega na zapewnieniu ich
umowy o poziomie świadczenia usług.

Dla dostawców wymóg dotyczący pasma
rośnie cały czas bardzo szybko, podczas
gdy przychody nie. Oznacza to
ograniczenie kosztów na sprzęt,
redukcję wizyt techników w terenie do
przypadków kiedy jest to krytyczne.

Technologia 100G/40G jest złożona i pociąga za sobą
szereg nowych koncepcji, w szczególności równoległą
transmisję, nowe optyczne wkładek lub CFPS, które są
we wczesnym stadium rozwoju, są mało zróżnicowane
i relatywnie drogie. Aby przezwyciężyć te wyzwania,
dostawcy muszą ograniczyć czas wdrażania usługi bez
wpływu na jakość i wydajność sieci.

Wytrzymały i gotowy do pracy w terenie
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom wielousługowych testów terenowych dnia dzisiejszego oraz trudnymi do
przewidzenia wymaganiami skalowalności, moduł EXFO FTB-88100NGE (10M do 100G) i FTB-88100G (40G/100G)
Power Blazer został zaprojektowany z myślą o wdrażaniu technologii o wysokiej przepustowości. FTB-88100NGE
mieszczący się w platformie FTB-2 wspiera wszystkie możliwe przepustowości, aż do 100G, jak również szeroki
zakres technologii, włączając w to starsze technologie takie jak TDM oraz nowe usługi oparte na sieci
pakietowej. Ta innowacja EXFO wyznacza nowy standard odniesienia: od 10M do 100G Ethernet, OTU-1 do OTU4
(włączając w to prędkości standardowe i podkręcone), OC-3/STM-0 do OC-768/STM- 256 – wszystko w jednym
kompaktowym, potężnym module. Co więcej, oba moduły FTB-88100NGE i FTB-88100G są posiadają opcję EXFO
Connect, dzięki której zarówna technicy i menedżerowie mogą czerpać korzyści z usług FTB firmy EXFO opartych
na chmurze

INNOWACJA W PODEJŚCIU DO USŁUG O WYSOKICH PRZEPUSTOWOŚCIACH
Moduł FTB-88100NGE Power Blazer przedstawia innowacyjny współczynnik oszczędności CAPEX i OPEX – FLEX.
Rozwiązanie FLEX korzysta z elastycznej architektury EXFO, aby umożliwić wykonywanie testów od 10M do 100G,
w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie, z prostą obsługą „wybierz i kliknij” aby aktywować odpowiednią opcje
oprogramowania. Elastyczność ta gwarantuje efektywne kosztowo, przyszłościowe rozwiązanie oraz zapewnia
natychmiastowy dostęp do możliwości testowych i szybkiego provisioningu usług, unikając przy tym zbędnych
kosztów związanych z odsyłaniem urządzenia do dostawcy.
W dodatku, od chwili kiedy moduł FTB-88100NGE i FTB-88100G został osadzony w platformie FTB-2, udostępniają
one dodatkowe korzyści Ekosystemu FTB– włączając w to zautomatyzowane narzędzia do zarządzania danymi w
„chmurze”, jak również oprogramowanie EXFO do zarządzania aktualizacjami (Update Manager) – umożliwiając
usprawnienie operacji testowych, od rozbudowy do konserwacji.

PROSTY I POTĘŻNY JEDNOCZEŚNIE
Niezależnie od faktu, że technologie o wysokich
przepustowościach i sieci następnej generacji stają się
coraz to bardziej złożone, moduły FTB-88100NGE i FTB88100G Power Blazer spełniają wszystkie potrzeby testów
terenowych, aż do 100 Gbit/s, nie odchodząc przy tym od
prostoty użytkowania. Dzięki zastosowaniu bardzo
intuicyjnego graficznego interfejs użytkownika (GUI),
uproszczonych
procedur
oraz
predefiniowanych
konfiguracji, obsługa modułu nie wymaga żadnych
dodatkowych szkoleń dla nowych użytkowników.
Ponadto, moduł
posiada niezrównane możliwości
łączności – Wi-Fi, Bluetooth, Gigabit Ethernet oraz USB,
platforma FTB-500 z systemem Windows jest dostępna w
każdym środowisku o każdej porze, zmniejszając liczbę
powtórnych interwencji techników drugiej linii w odległe
miejsca.
Co więcej, platforma FTB-500 pozwala na modyfikacje rozwiązań testowych. Połącz moduły FTB-88100NGE i FTB88100G Power Blazer z jakimkolwiek modułem optycznym EXFO do charakteryzacji włókien optycznych
i kwalifikacji OSNR, włącz je równocześnie, a przyśpieszysz wykonywanie testów i skrócisz czas użytkowania.
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UPROSZCZONE TESTOWANIE BER
Za pomocą FTB-88100NGE Power Blazer, można prekonfigurować sieć OTN (od OTU1 do OTU4, włączając
standardowe i podkręcone prędkości), Ethernet (od 10M do 100G) i parametry testów bitowej stopy błędu (BER)
w technologii SDH (od OC-3/STM-1 do OC-768/STM-256) i następnie wczytać je z menu Ulubionych przy pomocy
jednego kliknięcia. Ta sama elastyczna funkcja dostępna jest na FTB-88100G wpierającym przepustowości
40G/100G, pozwalając na bezproblemowe przeprowadzanie testów BER bez ryzyka złego skonfigurowania
pomiędzy dwoma odległymi stronami.
Co więcej, prekonfigurowane „Ulubione” mogą być skopiowane z jednej platformy na druga, lub nawet wysłane
pocztą elektroniczną do techników pracujących aktualnie w terenie, skąd mogą być wgrane na platformę przez port
USB. Platformy FTB-88100NGE i FTB-88100G zapewniają przejrzyste wyniki z testów BER, włączając w to różnego
typu powiadomienia, stan pass/fail w czasie rzeczywistym za pomocą tekstu lub ikon. Klikając na wskaźnik pass/fail
powiększa się on na całe okno, zapewniając szybkie, łatwe w zrozumienie powiadomienie gdy dane urządzenie
znajduje w twojej ręce lub w pomieszczeniu.

OCENA WYDAJNOŚCI ETHERNET
Platformy FTB-88100NGE i FTB-88100G 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-88100NGE i FTB-88100G dopasują 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-88100NGE i FTB-88100G 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).
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ETHERSAM: AKTYWACJA USŁUGI ETHERNET ITU-T Y.1564
Większość obecnie uruchamianych usług to usługi Ethernet o przepustowościach 10G lub niższych, nowy standard
ITU-T Y.1564 odnosi się do rosnącego zapotrzebowania na uruchamianie i rozwiązywanie problemów z usługami
Carrier Ethernet. Metodologia ITU-T Y.1564 wspierana w module FTB-88100NGE zapewnia liczne, w tym
zatwierdzanie kluczowych kryteriów SLA, takich jak jitter pakietów i pomiary QoS, a także krótszy czas usług.
Zestaw testowy EtherSAM, oparty na metodologii do aktywowania usług Ethernet – zapewnia kompleksowe testy
terenowe dla mobilnych sieci szkieletowych i usług komercyjnych. Może symulować wszystkie rodzaje usług, które
będą działać w sieci i jednocześnie kwalifikować wszystkie kluczowe parametry SLA dla każdej z tych usług.
Co więcej, EtherSAM zatwierdza mechanizmy QoS działające w sieci w celu priorytetyzacji różnych typów usług,
dzięki temu lepiej możemy rozwiązać problemy, dokładniej zatwierdzać i szybciej wdrażać usługi. EtherSAM składa
się z dwóch faz, pierwszą jest test konfiguracji usługi, drugą test 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 działania, który
zatwierdza działanie 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

DUAL TEST SET
Niezależnie czy klient używa RFC 2544 lub Y.1564 (EtherSAM) do aktywacji usług, oba testy mogą być
przeprowadzone za pomocą trybu Dual Test Set. W pierwszym przypadku, dwa zestawy testów 40G/100G, jeden
z nich oznaczony jako lokalny a drugi jako zdalny, są użyte do komunikowania się i wykonania testów w jednym
kierunku. Podejście podwójnego zestawu testów jest bardziej adekwatne do układu testu. W tym przypadku, dwie
jednostki wykonują asymetryczne pomiary SLA, zapewniając wyniki testów na dany kierunek. W tym rodzaju testu
najważniejszą zaletą jest to, że testy wskazują, który kierunek nie został skonfigurowany poprawnie lub jest
uszkodzony oraz zapewniają metryki wydajności dla każdego kierunku.
Wyniki z obu kierunków są wysłane i wyświetlają się na lokalnej jednostce aby zapewnić, że cała procedura
testowa może być wykonana przez pojedynczą osobę, która konfiguruje tylko jedną jednostkę, co skutkuje
skróceniem czasu testu i zmniejszenie siły roboczej. Ta elastyczność gwarantuje również, że różne jednostki mogą
być ustawione jako jednostka zdalna. Najciekawszym układem jest scentralizowana jednostka, która zawsze jest
skonfigurowana jako zdalna ze zmienionymi adresami. Operator może po prostu wysłać pojedynczą osobę
która przeprowadzi testy, wykona uruchomienie usług bez potrzeby wykorzystania dodatkowego pracownika
pracującego w centrali.
Podejście wykonywania podwójnego testu pozwala segmentować sieć i wskazać szybko miejsce, w którym
kierunku występują problemy. Jest to w szczególności ważne w przypadkach gdzie pasmo różni się w kierunku
upstream i downstream. W takich przypadkach, użycie urządzenia pracującego w pętli zawsze da te same wyniki,
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ponieważ na pomiar wpływ będzie miała najmniejsza przepustowość i wyniki testów nie będą miały
odzwierciedlenia na to , że jeden kierunek ma większą wydajność niż drugi. Taki sam scenariusz wystąpi
w przypadku, gdy sieć będzie źle skonfigurowana w jednym tylko kierunku danej usług. W zależności od błędu,
problem nie będzie wykryty w pomiarach round-trip. Powoduje to często skargi klientów i przysparza dodatkowej
pracy. W podejściu podwójnego testu, oba kierunki są niezależnie od siebie analizowane w tym samym czasie,
w raz z oceną pass/faill dla każdego kierunku dając pewność o poprawności działania testowanych usług .

GENERACJA I MONITORING RUCHU ETHERNET
Usługi danych przechodzą znaczący zwrot w kierunku obsługi mnogości 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. FTB-888100NGE i FTB-88100G
Power Blazer pozwalają dostawcom usług równocześnie symulować i kwalifikować różne aplikacje poprzez
wbudowaną aplikację 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 Qin-Q), ToS i DSCP. Symulacja ruchu zawiera również możliwość kształtowania ruchu z efektem „burst” i „ramp”.
FTB-88100NGE i FTB-88100G 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-88100NGE i FTB-88100G 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.

CARRIER ETHERNET OAM
Sieci Metro Ethernet z usługami operatorskimi Ethernet wymagają pomiarów wydajności dla odpowiedniego
utrzymania systemu. Operatorzy usług Ethernet, administracja i zarządzanie (OAM), wykonują pomiary od jednego
końca-do drugiego końca zapewniając odpowiednie standard utrzymania systemu. OAM używa wiele protokołów
instalacji, monitorowania i rozwiązywania problemów z siecią, włączając w to wykrywanie sieci, monitorowanie
łączy, zdalne wykrywanie błędów oraz zdalną pętlę. To z kolei upraszcza wdrażanie usług Ethernet w momencie
gdy Ethernet rozszerza się na szeroką skalę. Carrier Ethernet OAM jest również mechanizmem do monitorowania
i weryfikacji warunków SLA co eliminuje błędy pomiędzy dostawcami. Większość dostawców usług skupiają się
dzisiaj na implementacji protokołów zarządzała błędami połączenia i monitorowania wydajności OAM , wliczając
w to Y.1731, 802.1ag i MEF OAM w obwodach metro Ethernet.

UPROSZCZONE WSTRZYKIWANIE BŁĘDÓW
FTB-88100NGE i FTB-88100G Power Blazer umożliwia wstrzykiwanie błędów i alarmów za pomocą pojedynczego
kliknięcia z każdego okna, co pozwala na zapewnienie ciągłości obwodu przed uruchomieniem testu. Możliwość ta
ma zastosowanie do testowania pojedynczych kanałów optycznych podczas adresowania interfejsów 10M do 100G
na FTB-88100NGE i 40G/100G na FTB-88100G, oraz rozciąga się na cztery lub dziesięć kanałów optycznych 40G i
100G przy równoległym użyciu CFP. Ponadto funkcja ta może być zaprogramowana dla danego typu błędów, a nie
tylko dla błędów bitowych, wstrzykiwany alarm może zostać wybrany per linia, a nie koniecznie na wszystkich
liniach jednocześnie.

CAŁKOWITA ZMIANAI I MONITORING NAGŁÓWKA
Moduły FTB-88100NGE i FTB-66100G od EXFO zapewnia całkowitą zmianę i monitoring nagłówka sieci OTN i
SONET/SDH dla zaawansowanych testów i rozwiązywania problemów. Ponadto możliwości kategoryzowania
„Funkcji” w GUI, zmiana i monitoring nagłówka oddzielnie z domyślnej konfiguracji i wyników testów daje
konsekwentne podejście modułu do uproszczonego testowania. Kategoria Funkcje oferuje różne możliwości
testowania 40G/100G wymagane przez inżynierów drugiej linii do zaawansowanego rozwiązywania problemów w
terenie eliminując potrzebę stosowania drugiego urządzenia w tych rzadko spotykanych sytuacjach.
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POMIARY OPÓŹNIENIA
Obecnie dostawcy mają możliwość wykorzystania sieci optycznych dających im przewagę poprzez zagwarantowanie
małych opóźnień transmisji ruchu dla wrażliwych na opóźnienia aplikacji w tym wideo, chmura obliczeniowa i
handlowych aplikacji finansowych. Mając to na uwadze moduły FTB-88100NGE i FTB-88100G Power Blazer
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-88100NGE lub FTB-88100G do powrotu ich do
odbiornika po przekroczeniu dalekiego końca sprzężenia zwrotnego, dostarczając kompletne wyniki pomiarów
opóźnienia, w tym statystyki opóźnień min./max./średnia

NARZĘDZIA SZYBKICH TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH
Kontrola lasera i pomiary mocy dla długości fali
Weryfikacja poziomu mocy może wydawać się oczywista, ale
jest ważnym krokiem często pomijanym ze względu na brak
sprzętu badawczego. Z możliwościami wbudowanego
miernika mocy FTB-88100NGE i FTB-88100G można
dokładnie sprawdzić wnikanie w kanał i poziom wyjściowy
bez ryzyka uszkodzenia drogich obwodów 40G/100G , które
są wynikiem dużych mocy sygnału lub degradacji sygnału
wynikającą z niskiego poziomu mocy emitowanych
z dowolnych kanałów optycznych.

Seria FTB-88100NGE/88100G Power Blazer
Pomiary offsetu i częstotliwości w linii
Oprócz optycznych pomiarów mocy, rozsądnie jest sprawdzić dokładność weryfikacji częstotliwości stanu sieci przed
testowaniem BER podczas uruchamiania sieci 40G/100G. Moduły FTB-88100NGE FTB-88100G Power Balzer oferuje możliwości
testowania i weryfikacji offsetu częstotliwości i częstotliwości w linii w celu sprawdzenia czy zegar NE jest poprawnie
zsynchronizowany.

Narzędzia łączności IP
W ramach narzędzi łączności IP, narzędzie ping służy do sprawdzenia, czy użytkownik może osiągnąć określony adres w obrębie
podsieci lub poza nią. Narzędzie traceroute to zmodyfikowana wersja narzędzia ping i jest używana do określenia trasy lub
liczby skoków, które są wymagane do osiągnięcia docelowego hosta. Te podstawowe narzędzia obsługiwane w modułach
FTB-88100NGE i FTB-88100G Power Blazer są niezbędne przy testowaniu sieci 40G/100G opartych na routerach. Wyniki tych
testów mogą wskazać krytyczne problemy w konfiguracji sieci.

ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Przechwytywanie
Przechwytywanie mocy w FTB-88100NGE i FTB-88100G od
EXFO wykracza poza podstawowe możliwości. Moduł dodaje
dodatkowe cechy i funkcje na rzecz zwiększenia efektywności
cyklu testowego aby zapewnić większą wartość. Jego
narzędzia do przechowywania pakietów i nagłówków oferują
kompleksowe metody filtrowania, wyzwalania i obcinania
ukierunkowane na poszczególne transmisje, aby szybko
zidentyfikować problemy w laboratorium i w terenie.

Zaawansowane filtrowanie ruchu
W niektórych przypadkach, rozwiązywanie problemów
koncentruje
się
tylko
na
przepływności.
Możliwości
zaawansowanego filtrowania ruchu w FTB-88100NGE i FTB88100G pozwalają ograniczyć ruch za pomocą maksymalnie
czterech poziomów wyzwalania i operandów (and, or, not).
Kompletny zestaw wyzwalania jest dostępny, jak np. pola MAC,
IP i UDP/TCP, jak również pola VLAN, MPLS.

CFP Health Check
FTB-88100NGE i FTB-88100G również oferuje możliwości sprawdzania stanu CFP. W przeciwieństwie do
nadajnika z pojedynczą falą w starszych sieciach 2.5G i 10G, każdy CFP musi być monitorowany
równolegle pod kątem poziomów mocy nadawanych i odbieranych aby uniknąć uszkodzenia
kosztownych obwodów i sprzętu z przepustowością 100G. Co więcej, każda równoległa linia musi być
monitorowana pod kątem częstotliwości i opóźnienia częstotliwości aby zapewnić odpowiednią
synchronizację zegara.
Strona informacyjna o CFP zapewnia teraz szczegółowe informacje o module, bez konieczności wyjmowania CFP i sprawdzania
parametrów . Kompletne zarządzanie danymi wejściowymi/wyjściowymi (MDIO) i dostęp do zapisu/odczytu zostało również
zapewnione. Inżynierowie sieciowy mogą zweryfikować i zarządzać interfejsami CFP przez rejestrowany dostęp przez CFP MultiSource Agreement (MSA). Na przykład, dostęp do MDIO pozwala użytkownikowi przeczytanie informacji o temperaturze pracy
CFP kiedy jest to potrzebne przy całym procesie weryfikacji usterek.
FTB-88100NGE i FTB-88100G zawierają również aplikacje do zautomatyzowanych testów przepustowości 100G, które obejmują
testy tolerancji transmisji takie jak: statyczny pomiar skew, pomiar przesłuchów, pomiar amplitudy elektrycznej i zależności
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wzorca. Co ważne, wszystkie ręczne interwencje dotyczące ustawień zostały usunięte aby ułatwić proces kwalifikacji CFP. W
skrócie, jest to narzędzie, które pozwala dostawcom zapewnić optymalną wydajność sieci o przepustowości 100G podczas
kwalifikacji i wdrażania.

CFP2 – DRUGA GENERACJI NADAJNIKÓW O WYSOKIEJ PRZEPUSTOWOŚCI
W dzisiejszym konkurencyjnym rynku, dostawcy usług starają się sprostać
wymaganiom przepustowości poprzez modernizację swoich sieci do większych
prędkości. Biorąc to pod uwagę, producenci elementów sieciowych (NEM)
zmienili swój kierunek rozwoju na 100G żeby usprawnić drugą generację
nadajników o dużej szybkości znanych jako CFP2. Nowe nadajniki CFP2 mają
istotne zalety, pod względem wymiarów są o 50% mniejsze i oszczędniejsze o
50% pod względem poboru energii w porównaniu do pierwszej generacji
nadajników CFP. Mają również gęściej upakowane porty o dużych prędkości i
systemy switchingu i routingu wymagane do masowych wdrożeń 100G.
Moduły EXFO FTB-88100NGE i FTB-88100G oferują możliwości testowania przepustowości 100G z wykorzystaniem
nadajników CFP2 dzięki nowemu adapterowi CFP na CFP2 FTB-85970, które nie wymagają dodatkowych modułów
o dużej prędkości. Te adaptery CFP-na-CFP2 zapewniają elastyczność potrzebną do wspierania różnych
implementacji nadajników 100G, włączając 4x25G i 10x10G. Klienci mogą mieć w ten sposób pełny dostęp do
możliwości 100G na swoim urządzeniu laboratoryjnym używając częściowo nadajników CFP i CFP2 i, w zależności
od kosztów, zmodernizować swój zestaw urządzeń testowych do dedykowanych modułów CFP2. Ta wyjątkowa
możliwość na rynku zapewnia maksymalny zwrot inwestycji (ROI) i eliminację potrzeby zakupu wielu różnych
modułów.
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KLUCZOWE CECHY 10M-100G

a

Ethernet
Prędkości

10/100/1000M Base-T, 100M (optyczny), GigE, 10 GigE LAN/WAN, 40 GigE i 100 GigE

Pomiary mocy

Optyczny pomiar mocy kanału z kolorowymi wskaźnikami

Pomiary częstotliwości

Pomiar częstotliwości zegara wyświetlany w ppm i Hz

EtherSAM (Y.1564)
RFC 2544

Test konfiguracji usługi, w tym test ramp i burst, jak również testy wydajności usług według ITU-T Y.1564 do 100G, testy mogą być
wykonywane w trybie Loopback lub Dual Test Set dla wyników dwukierunkowych
Throughput, powrotu, utraty ramek i opóźnień zawarty w RFC 2544: rozmiar ramki, zdef. RFC lub konfig. użytk.

Pętla Smart

Ruch powrotny do jednostki lokalnej z swappingiem pakietów nagłówka do 4 warstwy modelu OSI

Tryb Dual Test Set

Uzupełniający RFC 2544 i EtherSAM (ITU-T Y.1564) dla pomiarów dwukierunkowych

Inteligentne autowykrywanie

Oferuje inteligentne autowykrywanie modułów EXFO, pozwalając pojedynczemu użytkownikowi wykonanie testu

BERT
Nieramkowy, ramkowa warstwa 2 z lub bez VLAN Q-in-Q
Generowanie ruchu i monitorowanie Generowanie ruchu i kształtowanie do 16 strumieni ruchu Ethernet i IP i monitorowanie przepustowości, opóźnienia, jittera pakietów,
utraty ramek i braku sekwencji
VLAN stacking
Możliwość do generowania 1 strumienia z maks. 3 warstw VLAN (włączając IEEE 802.1ad oznaczony VLAN Q-in-Q)
Statystyki Ethernet
Multicast, Broadcast, Unicast, N-Unicast, Przerwana ramka, rozkład rozmiaru ramki, przepustowość, wykorzystanie, utracone ramki,
wskaźnik ramki, zewnętrzna sekwencja ramki i wewnętrzna sekwencja ramki
Statystyki jittera pakietów
Statystyki zmiennego opóźnienia (ms): min., max., ostatni, średni, szacunkowy pomiar jittera (RFC 3393)
Statystyka kontroli przepływu

Czas przerwy, ostatni czas przerwy, max. czas przerwy, min. czas przerwy, wstrzymane ramki, utracone ramki, ramki Tx i Rx

Czas zakłócenia usług SDT

Tryb bez Traffic z do 100G; statystyki czasowe zakłóceń obejmują najkrótszy, najdłuższy, ostatni, średni, całkowity czas oraz licznik

Auto-negocjacja

Możliwość auto-negocjacji prędkości, duplex i możliwość kontroli przepływu z innym portem Ethernet, Generowanie ruchu Transmisja i

Filtrowanie ruchu

analiza ruchu przychodzącego i statystyki zgodne z określonymi wartościami do 10 konfigurowalnych filtrów, filtry mogą być
skonfigurowane dla adresu źródłowego/docelowego MAC, VLAN ID, priorytet VLAN, adres źródłowy/docelowy IP, pole ToS, pola DSCP,
port źródłowy/docelowy TCP i port źródłowy/docelowy UDP, filtrowanie VLAN można zastosować w którejkolwiek warstwie VLAN
Możliwość zwiększenia filtrów do czterech pól każdy, które mogą być połączone z operacjami AND/OR/NOT, maska jest również dla
każdej wartości pola, aby umożliwić dla symboli wieloznacznych; pełne statystyki zebrane są dla każdego zdefiniowanego filtra

Zaawansowanie filtrowanie
Przechwytywanie danych
MPLS
IPv6
Narzędzia IP
Sterowanie i monitorowanie
sygnału etykiet
Klient DHCP

Przechwytywanie danych Full-line-rate i dekodowanie z prędkością do 100G, konfiguracja szczegółowych filtrów przechwytywania i
wyzwalania, a także przechwytywanie parametrów obcinania
Generacja i analiza strumieni do 10G z maks. 2 warstw etykiet MPLS oraz filtrowanie ruchu odbieranego przez etykiety MPLS lub CoS
Możliwość wykonywania BERT, RFC 2544, generowanie i analiza ruchu, jak również inteligentne testy Loopback z prędkością do 10G dla
IPv6; ping, traceroute, wykrywanie sąsiadów i auto-konfiguracja
Funkcje ping i traceroute
Konfiguracja i monitorowanie trasy J0 i J1 oraz paylaoadu sygnału etykiety C2 (WAN) dla 10G Ethernetu
Podłączenie do serwera DHCP, w celu uzyskania adresu IP i paski podsieci, aby połączyć się z siecią

Przepustowość TCP

Prawdziwa prędkość żyły, testy przepustowości dla SLA usług Ethernet do GigE

Testowanie okablowania

Kategoria 5 kabla (lub wyżej), kabel 100 UTP/STP, ≤ 120 metrów

Tryb Through

Przekazania ruchu aż do 10 GigE przez 2 moduły elektryczne lub optyczne porty przy rozwiązywaniu problemów podczas eksploatacji

1588 PTP

Weryfikuje usługi synchronizacji sieci 1588 PTP, emuluje klientów PTP, generuje i analizuje wiadomości pomiędzy master/client, poziom
jakości zegara i IPDV
Weryfikuje częstotliwość SyncE, wiadomości ESMC i poziomy jakości zegara

SyncE
Carrier Ethernet OAM

Menedżer uszkodzeń i monitorowanie wydajności protokołów OAM, włączając Y.1731, 802ag i MEF OAMs; adresowanie sieci metro
Ethernet z uługami carrier-class Ethernet wymagającymi pomiarów wydajności dla lepszej konserwacji systemu

Werdykty Pass/Fail

Wiadomości pass/fail wraz z możliwością zdefiniowania progów przez użytkownika, bazujące na BER i/lub czasie zakłócenia usługi

Uwaga
a.
Możliwości 10M-10G są wspierane tylko przez moduł FTB-88100NGE Power Blazer
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KLUCZOWE CECHY 10M-100G (KONTYNUACJA)

a

Optyczne sieci transportowe OTN
Prędkości
Pomiar mocy

OTU1 (2.7Gbit/s), OTU2 (10.7Gbit/s), OTU1e (11.0491Gbit/s), OTU2e (11.0957Gbit/s), OTU1f (11.2701 Gbit/s), OTU2f
(11.3176Gbit/s), OTU3 (43Gbit/s), OTU3e1 (44.57Gbit/s), OTU3e2 (44.58Gbit/s), OTU4 (111.82Gbit/s)
Optyczny pomiar mocy kanału z kolorowymi wskaźnikami

Pomiar częstotliwości

Pomiar częstotliwości zegara wyświetlany w Hz

Offset częstotliwości

Kompensata przesył. syg. zegara na wybranym interfejsie i monitorowanie wybranych obwodów odzyskiwania zegara na elementach sieci

Alarmy i błędy

Generacja i analiza błędów i alarmów OTL, OTU, ODU i OPU

Korekcja błędów (FEC)

Generacja i analiza FEC poprawnych i niepoprawnych błędów

Czas zakłócenia usług (SDT)

Mierzy czas podczas którego istnieje zakłócenie usług ze względu na przejście z sieci kanałów aktywnych do kanałów zapasowych

Opóźnienie w sieci (RTD)

Mierzy czas potrzebny na przejście sygnału z nadajnika FTB-88100NGE/FTB88100G do odbiornika i z powrotem po
przekroczeniu dalekiego końca sprzężenia zwrotnego

ODU0

ODU0 (1.25Gbit/s) kontener z Gigabit Ethernet, mapowanie sygnału klienta SONET/SDH oraz wzorca PRBS

ODUflex

ODUflex z mapowaniem klienta sygnału Ethernet i wzorca PRBS

Multipleksowanie ODU

multipleksacja pojedyncza i wielostopniowa ODU3 w dół do ODU0

Mapowanie klienta

Mapowanie klienta SONET/SDH i Ethernet do payloadu OPU

Tryb Through

Możliwość wykonywania trybu Through wtrąceniowego i przejrzystego analizy każdego sygnału OTN

SONET/SDH
Prędkości
Mapowanie wysokiego rzędu

OC-1/STM-0, OC3/STM-1, OC-12/STM-4, OC-48/STM-16, OC-192/STM-64, OC-768/STM-256
STS-1/3c/12c/48c/192c/768c i AU-3/AU-4/AU-4-4c/16c/64c/256c

Mapowanie niskiego rzędu

VT1.5, TU-11/12/2/3

Pomiar mocy

Optyczny pomiar mocy kanału z kolorowymi wskaźnikami

Pomiar częstotliwości

Pomiar częstotliwości zegara wyświetlany w Hz

Offset częstotliwości
Monitorowanie wydajności

Kompensata przesył. Syg. zegara na wybranym interfejsie i monitorowanie wybranych obwodów odzyskiwania zegara na elementach sieci
G.821, G.826, G.828, G.829, M.2100, M2101

Wskaźniki

Generacja i analiza STS/AU i VT/TU korekty wskaźnika jak GR-253 i ITU-T G.707

Czas zakłócenia usług (SDT)

Mierzy czas podczas którego istnieje zakłócenie usług ze względu na przejście z sieci kanałów aktywnych do kanałów
zapasowych

Opóźnienie w sieci (RTD)

Mierzy czas potrzebny na przejście sygnału z nadajnika FTB-88100NGE/8100G do odbiornika i z powrotem po przekroczeniu
dalekiego końca sprzężenia zwrotnego

Automatyczna ochrona przełączania (APS)

Możliwość monitorowania i ustawiania wiadomości automatycznej ochrony przełączania (K1/K2 nagłówka SONET/SDH)

Programowalne błędy/alarmy

Możliwość wstrzykiwania błędów/alarmów w następujących trybach; ręczny, ciągła przepustowość, burst, obciążenie (okresowe i ciągłe

Tryb Through

Możliwość wykonywania trybu Through wtrąceniowego i przejrzystego analizy każdego sygnału SONET/SDH

Blokowanie i zmiana Payloadu

Możliwość zakończenia i analizowania konkretnego elementu ścieżki i zastąpienie go wzorcem PRBS po stronie Tx

Uwaga
a.
Możliwości 10M-10G są wspierane tylko przez moduł FTB-88100NGE Power Blazer
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INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
FTB-88100NGE-XX-XX-XX-XX-XX-XX

Model
Opcje Prędkości Ethernet
GigE Bundle = 10/100-1000 BASE-T, 100BASE-FX (optyczny), 1000BASE-X (optyczny)
10GigE = 10G_LAN I 10G_WAN
40GE = 41.25 Gbit/s Ethernet optyczny
100GE= 103.125 Gbit/s Ethernet optyczny
Opcje Prędkości SDH
2.5 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)
40G = 39.81G (OC-768/STM-256)
Opcje Prędkości OTN
OTU1 = optyczna przepustowość OTN 2.666 Gbit/s
OTU2 = optyczna przepustowość OTN 10.709 Gbit/s
OTU2-1e-2e = optyczne przepustowości OTN 11.049 Gbit/s/11.096 Gbit/s
OTU2-1f-2f = optyczna przepustowości OTN 11.270 Gbit/s/11.318 Gbit/s
OTU3 = optyczna przepustowość OTN 43.018 Gbit/s
OTU3-e1-e2 = optyczna przepustowości OTN 44.57 Gbit/s i 44.58 Gbit/s
OTU4 = optyczna przepustowość OTN 111.81 Gbit/s

Przykład: FTB-88100NGE-100GE-40G-OTU3-SONET-SDH-EoOTN-ETH-CAPTURE

Uwagi
a. Wymaga
b. Wymaga
c. Wymaga
d. Wymaga
e. Wymaga
f. Wymaga
g. Wymaga

opcji SONET, SDH lub SONET-SDH.
GigE bundle lub 10 GigE
GigE bundle.
włączenia prędkości OTU3.
włączenia opcji ODUMUX OTN.
włączenia OTU3 i/lub prędkości 40G SONET/SDH.
włączenia 2.5G bundle lub prędkości 9953M.

Opcje Ethernet
00 = bez opcji Ethernet
ADV-FILTERS = Zaawansowane filtrowanie
ETH-CAPTURE = Pobieranie pakietów przy pełnej przepustowości
ETH-OAM= trzy tryby S-OAM włączając Y.1731, 802.1ag i MEF b
IPv6= IP w wersji 6 b
ETH-THRU = Tryb Through b
MPLS = Umożliwia MPLS b
1588PTP= Generuje i analizuje 1588 PTP b
SyncE= Generuje i analizuje protokół SyncE b
Cable_Test= Test kabli c
TCP-THPUT= Pomiary przepustowości TCP c
Opcje OTN
00 = bez opcji OTN
EoOTN = Mapowanie Ethernet poprzez OTN d
ODUMUX = Pojedyncza i wielostopniowa multipleksacja ODU
ODUo = Mapowanie ODUo (1.25 Gbit/s) e
ODUflex = Funkcjonalność ODUflex e
OTN-INTR-THRU= Tryb wtrąceniowy Through SDH d

d

Opcje i mapowanie SONET/SDH
SONET = SONET-BASE i mapowanie f
SDH = SDH-BASE i mapowanie f
SONET-SDH = oprogramowanie combo SONET i SDH f
SONETSDH-INTR-THRU = tryb wtrąceniowy Through SONET/SDH
TCM = Monitorowanie połączeń tandemowych g

a
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INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
FTB-88100G-XX-XX-XX-XX-XX-XX

Model
Opcje Prędkości Ethernet
40GE = 41.25 Gbit/s Ethernet optyczny
100GE= 103.125 Gbit/s Ethernet optyczny
Opcje Prędkości SDH
40G = 39.81G (OC-768/STM-256)
Opcje Prędkości OTN
OTU3 = optyczna przepustowośd OTN 43.018 Gbit/s
OTU3-e1-e2 = optyczna przepustowości OTN 44.57 Gbit/s i 44.58 Gbit/s
OTU4 = optyczna przepustowośd OTN 111.81 Gbit/s

Opcje Ethernet
00 = bez opcji Ethernet
ADV-FILTERS = Zaawansowane filtrowanie
ETH-CAPTURE = Pobieranie pakietów przy pełnej przepustowości
Opcje OTN
00 = bez opcji OTN
EoOTN = Mapowanie Ethernet poprzez OTN b
ODUMUX = Pojedyncza i wielostopniowa multipleksacja ODU b
ODUo = Mapowanie ODUo (1.25 Gbit/s) c
ODUflex = Funkcjonalnośd ODUflex c
OTN-INTR-THRU= Tryb wtrąceniowy Through SDH b
Opcje i mapowanie SONET/SDH
SONET = SONET-BASE i mapowanie d
SDH = SDH-BASE i mapowanie d
SONET-SDH = oprogramowanie combo SONET i SDH d
SONETSDH-INTR-THRU = tryb wtrąceniowy Through SONET/SDH a

Przykład: FTB-88100G-100GE-40G-OTU3-SONET-SDH-EoOTN-ETH-CAPTURE

Uwagi
a. Wymaga
b. Wymaga
c. Wymaga
d. Wymaga

opcji SONET, SDH lub SONET-SDH.
włączenia prędkości OTU3.
włączenia opcji ODUMUX OTN.
włączenia OTU3 i/lub prędkości 40G SONET/SDH.

WTYKOWY TRANSCEIVER 40G/100G (CFPS)
FTB – 85951 = 100G BASE-LR10 podwójna prędkość (100E, OTU4) CFP (10 x 10G WDM, 10 km)
FTB – 85953 = 100G BASE-LR10 podwójna prędkość (100GE, OTU4) CFP (10 x 10G WDM, 2 km)
CFP – 85954 = 40Gbit/s Ethernet i nadajnik OTN (4 x 10G WDM, 10 km)
FTB – 85955 = 100G BASE-LR4 podwójna prędkość (100GE, OTU4) CFP (4 x 28G WDM, 10 km), niska moc
FTB – 85958 = 100G BASE-LR4 podwójna prędkość (100GE, OTU4) CFP (4 X 28G WDM, 10 km)
FTB – 85960 = 40G BASE-FR multiprędkość (OC-768/STM-256, OTU3, OTU3e1-e2) szeregowy CFP (1550 nm, 2km)

WTYKOWY TRANSCEIVER 100G (CFP2S)
FTB – 85970 = adapter CFP-na-CFP2wspierajacy 4x25G i implementacje nadajnika 10x10G CFP2
CFP2 – 85974 = 100G BASE-SR10 podwójna prędkość (100GE, OTU4) CFP2 (10 x 10G MMF, zasięg 100 m)
CFP2 – 85975 = 100G BASE-LR4 podwójna prędkość (100GE, OTU4) CFP2 (4 x 28G LAN-WDM, zasięg 10 km)
FTB – 85978 = 100G BASE-LR4 podwójna prędkość (100GE, OTU4) CFP2 (4 x 28G LAN-WDM, zasięg 10 km)

AKCESORIA
TJ-M24–LB = Pętla MPO-24 24 Włókna Wielomodowe 50/125 µm CXP Pin Out
CFP2 – MP24-5M= MPO-24 24 na Taśmy Światłowodowe Wielomodowe MPO-24, 5m

Seria FTB-88100NGE/88100G Power Blazer

OPTYCZNE TRANSCEIVERY SFP MULTIRATE
FTB – 8590 = SFP Multirate wspierający: GigE, 850 nm, złącze LC, MMF, zasięg <500 m
FTB – 95910 = SFP Multirate wspierający: 52/155 Mbit/s, 1310 nm, złącze LC, SMF, zasięg 2 km
CFP – 8190 = SFP Multirate wspierający: 155/622 Mbit/s, 2.5/2.7 Gbit/s, 1310 nm, złącze LC, SMF, zasięg 15 km
FTB – 8191 = SFP Multirate wspierający: 155/622 Mbit/s, 2.5/2.7 Gbit/s, 1310 nm, złącze LC, SMF, zasięg 40 km
FTB – 8592 = Optyczny SFP Multirate; prędkości: 155/622Mbit/s, 2.5/2.7 Gbit/s, 1550 nm, złącze LC, SMF, zasięg 80 km
FTB – 8593 = SFP Multirate wspierający: 155/622Mbit/s, 2.5/2.7 Gbit/s, 1550 nm, złącze LC, SMF, zasięg 40 km

OPTYCZNE TRANSCIEVERY 100M SFP SINGLE-RATE
FTB – 85910 = SFP Single-rate wspierający: 100Base-FX, 1310 nm, złącze LC, MMF, zasięg 2 km
FTB – 85911 = SFP Single-rate wspierający: 100Base-FX, 1310 nm, złącze LC, MMF, zasięg 15 km

DWUKIERUNKOWE OPTYCZNE TRANSCEIVERY 1000M SFP
FTB
FTB
FTB
FTB

–
–
–
–

8596
8597
8598
8599

=
=
=
=

Dwukierunkowy
Dwukierunkowy
Dwukierunkowy
Dwukierunkowy

SFP
SFP
SFP
SFP

wspierający:
wspierający:
wspierający:
wspierający:

1000BASE-BX10,
1000BASE-BX10,
1000BASE-BX40,
1000BASE-BX40,

1490TX/1310RX, zasięg 10 km (powinny być parowane i sprzedawane z FTB-8597)
1310TX/1490RX, zasięg 10 km (powinny być parowane i sprzedawane z FTB-8596)
1310TX/1490/1550RX, zasięg 40 km (powinny być parowane i sprzedawane z FTB-8599)
1550TX/1310RX, zasięg 40 km (powinny być parowane i sprzedawane z FTB-8598)

OPTYCZNE TRANSCEIVERY MULTIRATE 10G SFP+
FTB
FTB
FTB
FTB

–
–
–
–

8690 = SFP+ Multirate wspierający: 10 GigE LAN/WAN (9.95-10.3 Gbit/s), 850 nm, złącze LC, MMF, zasięg 500 m (Nieosiągalny dla SONET/SDH)
8693 = SFP+ Multirate wspierający: SONET/SDH 10 GigE LAN/WAN OTU-2, OTU-1e/2e (8.5, 9.95-11.3 Gbit/s), 1310 nm, złącze LC, SMF, zasięg 10 km
8694 = SFP+ Multirate wspierający: SONET/SDH 10 GigE LAN/WAN (9.95-11.1 Gbit/s), 1550 nm, złącze LC, MMF, zasięg 40 km
8695= SFP+ Multirate wspierający: SONET/SDH 10 GigE LAN/WAN OTU-2, OTU-1e/2e (9.95-11.1 Gbit/s), 1550 nm, złącze LC, SMF, zasięg 80 km

OPTYCZNE TRANSCIVERY 10 G XFP MULTIRATE
FTB – 81900 = XFP Multirate wspierający: 10/10.7/10 GigE LAN/WAN, 1310 nm, złącze LC, SMF, zasięg 10km
FTB – 81901 = XFP Multirate wspierający: 10/10.7/10 GigE LAN/WAN, 1550 nm, złącze LC, SMF, zasięg 40km
FTB – 81902 = XFP Multirate wspierający: 10/10.7/10 GigE LAN/WAN, 1550 nm, złącze LC, SMF, zasięg 80km

OPTYCZNE TRANSCIVERY 10 GIGE XFP
FTB – 85900 = XFP Single-rate wspierający: 10Gbase-SR/-SW, 850 nm, 10 GigE LAN/WAN, złącze LC, MMF, zasięg <500m
FTB – 85901 = XFP Single-rate wspierający: 10Gbase-LR/-LW, 1310 nm, 10 GigE LAN/WAN, złącze LC, SMF, zasięg 10 km
FTB – 85902 = XFP Single-rate wspierający: 10Gbase-ER/-EW, 1550 nm, 10 GigE LAN/WAN, złącze LC, SMF, zasięg 40 km

BEZPIECZEŃSTWO LASERA

