Seria NetBlazer V2

Poręczny tester do wielu technologii

Feature(s) of this product is/are protected by one or more of patent appl.
US 2012/0307666 A1 and equivalents in other countries.

Seria NetBlazer v2 jest najmnieszym na rynku, przenośnym, czteroportowym testerem 10G.
Zmaksymalizuj wydajność techników w terenie i uruchamiaj do 4 testów 10G jednocześnie.

KLUCZOWE CECHY I KORZYŚCI
Zalety platformy
WINDOWS 8.1 (Weź swoje urządzenie i zainstaluj co tylko chcesz)

Testowanie PDH dla E1, E3 i E4
ISDN PRI dla DS1 lub E1

Specjalnie zaprojektowana platforma ze 128GB wbudowanej pamięci oraz
dodatkowym slotem na karty microSD, co znacząco rozszerza jej dostępną ilość

Automatyczne przełączanie zabezpieczeń oraz zakłóceń usług na wszystkich intefejsach; mapowanie

Super jasny, 8”, multidotykowy ekran
Wbudowana łączność—Wybierz pomiędzy interfejsem 1Gig, Wi-Fi,
Bluetooth’em i 3G lub 4G LTE przez modem USB
Lekkie i przenośne urządzenie przeznaczona dla inżynierów i techników
pracujących w terenie, którzy instalują, naprawiają i utrzymują sieci OTN,
SDH, DSn/PDH Carrier Ethernet oraz sieci komórkowe nowej generacji

Załócanie usług dla wszystkich interfejsów oraz mapowanie obciążenia danymi

Testy FTTA
Emulacja protokołu CPRI dla stacji bazowych od przepustowości 1,2 do 9,8G
Emulacja protokołu CPRI dla RRH od przepustowości 1,2 do 9,8G
Testy BER dla protokołu CPRI dla ramek (lub bez nich) od 1,2 do 9,6G oraz
jednoczesne testy obciążenia i opóźnień za pomocą losowych sekwencji bitów

Testy warstwy transportowej
Testy OTN dla sygnałów OTU-1/2 i OTU-1e/2e
Testy optycznych sieci SONET/SDH do 10G
Testy elektrycznych sieci SONET / SDH dla sygnałów STS-1e/3e i STM-0e/1e
Testy DSn dla DS1, DS3 oraz Dual DS1/DS3 RX

KOMPATYBILNOŚĆ Z PLATFORMĄ
Platforma
FTB-1 Pro

Opóźnienia na trasie dla wszytkich interfejsów oraz mapowanie obciążenia danymi

Monitorowanie overhead’u oraz modyfikacja slotów czasowych
Korekcja wskaźnika

Testy Ethernet/Fibre Channel
Testowanie 2 lub 4 portów do 10G
Funkcjnalność iSAM do ultraprostej aktywacji wielousługowej
Testy wielu sesji TCP 10 G z dwukierunkową analizą RFC 6349
Ocena PoE w ramach testu okablowania
EtherSAM, RFC 2544, Generowanie ruchu, EtherBERT, Throughmode,
Smart Loopback, narzędzie Loopback dla 2 portu
Synchronizacja pakietów wliczając IEEE 1588v2 PTP i SyncE
Carrier Ethernet OAM wliczając standardy Y.1731, 802.1ag i MEF
Przechwytywanie pakietów i zaawansowane filtrowanie do 10G
Wspiera Fibre Channel 1,2,4,8,10X

SPE C YF IKAC JA

INTELIGENTNIEJSZE TESTY WIELOUSŁUGOWE AŻ DO 10G
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WYBIERZ NETBLAZER SPECJALNIE DLA CIEBIE
FTB-870V2

Moduły NETBLAZER V2

•

DSn/PDH (DS1/E1)
DSn/PDH (DS1/DS3, E1,E3,E4)

•
•

OTN
SONET/SDH (do 10G)
SONET/SDH (Elektryczny)

•
•
•
•
•
•
•

Fibre Channel (1,2,4,8,10X)
1588 PTP / SyncE
Carrier Ethernet OAM
RFC 6349 (do 10G TCP)
ExacTCP (do 1G TCP)
CPRI (1.2G do 9.8G)
Testowanie na podwójnym porcie

FTB-880V2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Testowanie na poczwórnym porcie
Jednoczesne testowanie warstwy transportowej i datacom

FTB-870Q
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FTB-880Q
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FTB-880v2

FTB-880Q

NetBlazer 880v2 jest rozwiązaniem do testów terenie, które
pokrywa wszystko związane z 10 G. Testy Ethernet przy pełnym
obciążeniu obejmują: iSAM i RFC 6349 z GigE i 10GigE Dual Ports,
OTN, SONET/SDH, DSn/PDH, ISDN PRI, FTTA, Fibre Channel oraz
synchronizację pakietów.

Jeśli podwoimy wszystko, co daje 880v2 to otrzymamy 880Q. Jest
on zaprojektowany, by zmaksymalizować wydajność pomiarów
w terenie poprzez prowadzenie do 4, całkowicie niezależnych,
testów jednocześnie i to bez ŻADNYCH ograniczeń. 880Q jest
jedynym podręcznym modułem oferującym 4 porty GigE oraz 4
porty 10 GigE.

USPRAWNIENIA, KTÓRE UŁATWIAJĄ OBSŁUGĘ
1

2

3

4

5
1 Ethernet 10 do

3 DSn/PDH

2 Optyczny Ethernet

4 DSn/PDH

1000 Base-T

do 10 Gbit/s
1000 Base-T
CPRI 1.2 do 9.8G
OBSAI 3.1G
Fibre Channel 1,2,4,8,10X
SONET/SDH do 10G
OTN OTU1/2

6 7

8

9

10

11

EXT CLK

RX2: DS1
EXT CLK

5 Elektryczny

SONET/SDH
DSn/PDH
RX2:DS1/DS3
EXT CLK

6 Jack słuchawki / mikrofon
7 Czytnik kart Micro SD
8 Port 1 GigE
9 1 port USB 3.0
10 2porty USB 2.0
11 Miernik mocy i VFL
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WYJĄTKOWO MOBILNE ROZWIĄZANIE DO TESTOWANIA WIELOPOZIOMOWEGO
Nadchodzące zmiany w kierunku konwergentnej struktury sieci optycznej, DSn/PDH, ISDN, SONET/SDH, OTN, Fibre Channel,
CPRI i usługach bazujących na pakietach Ethernet wymagają urządzeń testowych, które będą w stanie obsłużyć szeroki zakres
interfejsów i prędkości bez utraty mobilności, prędkości i bez generowania wysokich kosztów. Wykorzystując potężne możliwości
przenośnej inteligentnej platformy FTB-1 PRO, NetBlazer v2 usprawnia procesy i umożliwia technikom pracującym w terenie efektywne
testowanie i weryfikację wydajności sieci DSn/PDH, ISDN, SONET/SDH, OTN, Fibre Channel, CPRI oraz Ethernet.

Wszechstronny i Szybki
NetBlazer v2 jest w pełni zintegrowanym, poręcznym narzędziem testowym do DSn/PDH, ISDN, SONET/SDH, OTN, Fibre Channel,
CPRI i Ethernet. Oferuje on wielodotykowy, 8” ekran o nieocenionej prostocie konfiguracji. Platforma pozwala łączyć się przez Wi-Fi,
Bluetooth, GigE oraz porty USB, co czynni ją dostępną dla każdego środowiska.

DSN/PDH, ISDN SONET/SDH, OTN, FIBRE CHANNEL oraz CARRIER ETHERNET do 10G
Interfejsy NetBlazer v2

Kluczowe korzyści z testów

› Elektryczny port RJ-45 dla 10/100/1000M Ethernet
› 1 port SFP+ do OTU1, OTU2, OTU1e, OTU2e,

› Do 10G SONET/SDH
› Testy BER dla OTN z konfigurowalnymi

›

› Testy w trybie Coupled, Decoupled i Through
› Monitorowanie i wstrzykiwanie błędów i alarmów
› Manipulowanie i zmiana overhead’ów
› Mapowanie wysokiego i niskiego rzędu
› Monitorowanie połączeń tandemowych (TCM)
› Manipulowanie wskaźnikami, wliczając w to

OTU1f, OTU2f, OC-1, 3, 12, 48, 192 lub STM-0,
1, 4, 16, 64, lub Fibre Channel 1, 2, 4, 8, 10X,
lub CPRI 1.2, 2.4, 3.1, 4.9, 6.1, 9.8 Gbit/s, lub
OBSAI 3.1 Gbit/s i 100/1000M, 10G Ethernet
oraz 1000 Base-T (używając specjalnego SFP)
SFP+ Port 2 for Fibre Channel 1, 2, 4, 8, 10X or
CPRI 1.2, 2.4, 3.1, 4.9, 6.1, 9.8 Gbit/s or OBSAI
3.1 Gbit/s and 100/1000M, 10G Ethernet and
1000 Base-T (Using Mushroom SFP)

› Port RJ48C dla DS1/1.5M, E1/2M oraz
gniazda zegara: DS1/1.5M/E1/2M/
2MHz

› Port Bantam do TX: DS1/1.5M, E1/2M, RX2:
DS1/1.5M oraz gniazda zegara: DS1/1.5M/
E1/2MHz

› BNC TX: E1/2M, E3/34M, DS3/45M, STS-1e/

STM-0e/52M, E4/140M, STS-3e/STM-1e/155M
RX2: DS1/1.5M, DS3 oraz wyj. gniazdo zegara:
DS1/1.5M/ E1/2M/2MHz

› BNC RX: E1/2M, E3/34M, DS3/45M, STS-1e/

STM-0e/52M, E4/140M, STS-3e/STM-1e/155M

programi

testowanie sekwencji wskaźników zgodnie z
Telcordia GR-253, ANSI T1.105-03 i ITU G.783

› Monitorowanie wydajności zgodnie z G.821, G.
826, G.828, G.829, M.2100, M.2101

› Analiza częstotliwości i generowanie przesunięcia
› Automatyczne przełączanie zabezpieczeń
› Pomiary czasu przerwania działania usługi
› Pomiary opóźnienia Round-trip
› Testowanie DS1/DS3 i E1/E3/E4
› Wsparcie dla odbiornika (Rx) dual DS1/DS3
› Autodetekcja kodu lini, ramki i wzorca w DS1/DS3
› Kody pętli DS1i emulacja NI/CSU
› Automatyczny wielowzorcowy BER w DS1
› Monitorowanie DS1/DS0 z bitami sygnalizacyjnymi
ABCD

› DS1 FDL i DS3 FEAC
› Frakcyjne testowanie T1/E1
› ISDN PRI dla interfejsów DS1 lub E1
› Wspiera zewnętrzny zegar

› Testy od 10 Base-T do 10 GigE
› Testowanie czteroportowe (tylko moduły 8XXQ)
› Testowanie dwuportowe
› Testowanie przepustowości TCP 10G zgodnie
z RFC 6349

› Testowanie przepustowości TCP do 1GigE
› iSAM ultra proste Y.1564
› EtherSAM, RFC 2544, generowanie i
monitorowanie ruchu, EtherBERT

› 1588 PTP i SyncE
› Tryb Through, Smart loopback(inteligentna pętla)
› Testowanie okablowania wliczając testy PoE
› Przechwytywanie wszystkich pakietów i
zaawansowane filtrowanie od 10M do 10G

› Testowanie IPv6
› VLAN wliczając E-VLAN, S-VLAN i C-VLAN
› MPLS
› Asymetryczne testowanie podwójnym
zestawem (EtherSAM, RFC 2544, iSAM)

› Carrier Ethernet OAM (MEF, 802.1ag, Y.1731 i
G.8813.1 MPLS-TP)

› Fibre Channel 1X, 2X, 4X, 8X, 10X
› Ramkowe CPRI, emulacja BTS i RRH
od 1.2 Gbit/s do 9.8 Gbit/s › Bezamkowe
CPRI, emulacja BTS i RRH od 1.2
Gbit/ s do 9.8 Gbit/s
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REORGANIZACJA PROCESU KONFIGURACJI
Nowe rozwiązanie konfiguracji testu nie tylko pozwala na łatwe skonfigurowanie
testu, lecz również dostarczca kluczowych informacji z bieżacego testu
natychmiast po faktycznym etapie konfiguracji. Na zrzucie ekranu po prawej
stronie, został wybrany test RFC 2544 z opcjami Throughput i Back-To-Back (testy
Straty Ramek i opóźnienia są wyłączone). Zielona strzałka skierowana w górę
potwierdza, że link jest aktywny. Docelowy adres IP jest ustawiony i test
może zostać wykonany. Konfigurator testu obejmuje wszystkie etapy badań:
konfiguracja, podgląd i wykonanie testu.

Panel kontrolny posiada wszystkie potrzebne ikony umożliwiające łatwy dostęp do najważniejszych funkcji testu, przyciski do
konfiguracji, wyników, przyciski ekranowe oraz wskaźnik pass/fail do szybkiej oceny testu.
Dzięki temu czas pracy technika jest w pełni zoptymalizowany.
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Ustanowienie nowego standardu graficznego: Niespotykana prostota konfiguracji i nawigacji
NetBlazer v2 cechuje się inteligentną konfiguracją ustawień w zależności od sytuacji. Przeprowadza technika przez cały, dokładny proces
testowania (dostępne są podpowiedzi, przewodnik użytkownika itp.). Poprzez łączenie odpowiednich funkcji na jednym ekranie skraca się
proces konfiguracji urządzenia. Ponadto NetBlazer v2 oferuje opcję inteligentnego automatycznego wykrywania, która pozwala wykonać
technikowi kompleksowy test.

Dedykowane Przyciski Quick-Action

Usprawniona nawigacja

> 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
> Możliwość wykorzystania drugiego portu do
zapętlenia

> Przycisk zdalnego wykrywania dostępny w każdej chwili; nie ma
powodu do opuszczenia twojej aktualnej lokalizacji 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 testu
mogą być łatwo zinterpretowane przez jedno spojrzenie na ekran
wyświetlacza
> Konfiguracja RFC 2544 jest zmaksymalizowana do jednej strony; nie
ma potrzeby konfiguracji osobnych testów RFC w innych oknach.
> Uproszoczne definiowanie struktury testu, wybór aplikacji testowej,
konfiguracja sygnału i wybór szczeliny czasowej
> Scentralizowanie funkcje: zarządzanie błędami/alarmami,
monitorowanie wydajności i manipulowanie/monitorowanie
nagłówków

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”
> Wzorzec 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)

Kluczowe cechy DSn/PDH i SONET/SDH
Uproszczone testowanie BER
NetBlazer v2 zapewnia możliwość prekonfigurowania progu bitowego współczynnika błędu zdefiniowanego przez użytkownika
przed uruchomieniem testu. Ta funkcja pozwala ocenić test metodą „pass/fail” przy podsumowaniu, nie pozostawiając cienia
wątpliwości, co do otrzymanych wyników.
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Tryb Decoupled
Tryb Decoupled umożliwia użytkownikowi niezależnie konfigurowanie portów Tx i Rx
modułu NetBlazer v2. Umożliwia to testowanie funkcjonalności mapowania i demapowania
elementów sieci lub łączenia punktów w sieci.

Tryb Through
Ten tryb wymagany jest przy monitorowaniu sieci w trakcie pracy. NetBlazer v2 może być podłączony w linii na określonym połączeniu
w celu analizy błędów i alarmów w sposób nieinwazyjny.

Urposzczone wstrzykiwanie błędów
Ta funkcjonalność NetBlazera v2 umożliwia użytkownikowi wstrzykiwanie błędów za pomocą jednego kliknięcia na ekranie, zapewniając
ciągłość obwodu przed rozpoczęciem testu. Co więcej, funkcjonalność wstrzykiwania błędów może być zaprogramowana dla każdego
typu błędu, nie tylko dla błędów bitowych.

Kompletne monitorowanie nagłówków
NetBlazer v2 oferuje dostęp do wszystkich bajtów nagłówka (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 TECHNOLOGII ISDN
NetBlazer v2 pozwala na testownie północnoamerykańskich i europejskich konfiguracji sieci ISDN PRI. Oferuje najlepsze
w swojej klasie testy ISDN PRI dzięki umożliwieniu technikom (w terenie) wykonywanie połączeń do jednego lub wszystkich
24 kanałów DS1 lub 31 kanałów E1 PRI. Raz podłączony użytkownik może wykonywać testy BER na pojedynczym kanale
lub na wszystkich kanałach jednocześnie. Ponadto, istnieje możliwość rozmowy i nasłuchu poprzez zestaw słuchawkowy.

Mówisz? Słuchasz? Wstrzykujesz DTMF?
Za pomocą jednego kliknięcia, technicy pracujący w terenie mogą rozmawiać i słuchać
w prosty sposób - nie potrzene są już niewygodne zestawy rozmówne. Platforma FTB-1
PRO pozwala używać poręcznego, lekkiego zestawu słuchawkowego, który może być
kontrolowany za pomocą oprogramowania, aby wprowadzić sygnały DTMF lub regulować
poziomy głośności słuchawek i mikrofonu.

Kto dzwoni? Jaki to typ połączenia?
Połączenie wychodzące i przychodzące przechodzi przez interfejs PRI ISDN, ekran
podsumuwujący wyniki wyświetla je, pokazując przejrzystą analizę wykorzystując swoją
unikalną siatkę monitorowania połączeń. Jedno spojrzenie wystarczy, aby użytkownik
widział wszystkie informacje: typ połączeń, statystyki (jałowy przepływ, głos, 3.1 kHz,
dzwonienie, alerty, Błędy bitów, wyniki PASS/FAIL).

Scentralizowana kontrola
Technicy pracujący w terenie, którzy używają każdego z modułów NetBlazer v2, mają pełną kontrolę w zasięgu ręki
przez cały czas, czy to jest książka telefoniczna, aktywacja zestawu słuchawkowego, wstrzykiwanie DTMF, wstrzykiwanie
błędów czy zapisywanie, bądź wczytywanie konfiguracji. Narzędzia te są aktywowane za pomocą jednego dotknięcia
ekranu.
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Kluczowe cechy Ethernet’u
Tryb inteligentnego odkrywania sieci
Przy użyciu zestawu testowego serii NetBlazer v2, 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, RFC 6349 czy RFC 2544. Nie jest już
potrzebny dodatkowy technik na drugim końcu sieci, aby przekazać niezbędne informacje – produkty NetBlazer v2 same o to zadbają.
Dual Test Set
Smart Loopback

Zdala jednostka FTB-880 podłączona do sieci
jest wykrywana przez jednostkę lokalną
i wysyła do niej wyniki dwukieronkowych
testów EtherSAM lub RFC 2544.

Automatycznie
zapętlająca zdalna
jednostka FTB-880.

Sieć dostępowa 10/100/1000 Base-T
100/1000 Base-X10 GigE LAN/WAN
Główna jednostka FTB-880 skanuje
podsieć.
Lokalna jednostka FTB-880 łączy się
jednostką zdalną na 2 końcu sieci i
łączy wyniki (EtherSAM lub RFC 2544)
z obydwu kierunków w spójny raport.

Elastyczność Smart Loopback

Testowanie trybem Dual-Port i Through

VLAN/MPLS

Funkcja Smart Loopback została ulepszona,
aby oferować pięć różnych trybów pętli.
Bez względu na to, czy chcesz określić ruch
z warstwy UDP lub TCP, albo cały ruch
ogółem (Transparent Loopback Mode),
NetBlazer v2 posiadają elastyczność
dopasowania się do wszystkich warunków.

Dzięki testowaniu Dual-port, jeden z
techników może użyć pojedynczego modułu
NetBlazer v2 żeby urochomić testy Ethersam
lub RFC 2544 i otrzymać dwukierunkowe
wyniki operując tylko 1 jednostką. Dzięki
generowaniu i monitorowaniu ruchu oraz
testom Ethernet, technik może ustawić 2
różne testy. Jeden na porcie pierwszym, 2
na drugim. Obydwa porty mogą być na
różnych intefejsach (np:elektryczny port
10 Base-T jako pierwszy z nich, a port 10GigE
jako drugi.)

Dzisiejsze sieci wymagają wysokiej
wydajności. Dostawcy usług, chcąc
sprostać wysokim wymaganiom, muszą
polegać na różnych mechanizmach,
takich jak: tagowanie Ethernetu,
enkapsulacja i etykietowanie. Dzięki tym
dodatkom, usługodawcy mogą zwiększyć
bezpieczeństwo, skalowalność, niezawodność i wydajność. Seria NetBlazer
v2 obsługuje tagi wirtualnych sieci LAN
(VLAN), tagi sieci Q-in-Q VLAN i wieloprotokołowe przełączanie etykiet (MPLS).
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ETHERSAM: NOWY STANDARD W TESTACH ETHERNETOWYCH
RFC 2544 była dawniej najbardziej rozpowszechnioną metodologią pomiarową dla Ethernetu. Jednakże, jest
przeznaczona do testowania urządzeń sieciowych w laboratorium, a nie do badania usług w terenie. ITU-T Y.1564 jest
nowym standardem do uruchamiania i rozwiązywanie problemów w usługach Carrier Ethernet. Ma on szereg zalet, które stawiają
go ponad RFC 2544, wliczając ocenę kluczowych kryterów SLA, takich jak jitter pakietów, czy QoS . Metodologia ta jest również
znacząco szybsza, toteż oszczędza czas i zasoby, optymalizując QoS.
Zestaw testowy EtherSAM od EXFO—oparty na metodologii aktywacji usługi Ethernet ITU-T Y.1564 —zapewniająca kompleksowe testy
terenowe dla mobilnych połaczeń międzysieciowych i usług komercyjnych.
W przeciwieństwie do innych metod, EtherSAM obsługuje nowe oferty wielousługowe. Może symulować wszystkie rodzaje usług, które będą
działały w sieci i jednocześnie zakwalifikować wszystkie kluczowe parametry SLA dla każdej z tych usług. Ponadto sprawdza mechanizmy
QoS w sieci do priorytetowego traktowania różnych rodzajów usług, co skutkuje lepszym rozwiązywaniem problemów, dokładniejsze
sprawdzanie i znacznie szybsze wdrażanie. EtherSAM składa się z dwóch faz, testu konfiguracji usług oraz testu wydajności usług.

Test konfiguracji usługi
Test konfiguracji usług polega na sekwencyjnym testowaniu każdej usługi w celu potwierdzenia, że każda jest odpowiednio zabezpieczona
oraz wszystkie specyficzne parametry KPI i SLA są spełnione.Test Ramp i Burst są przeprowadzane w celu zweryfikowania gwarantowanej
przepływności (CIR), niegwarantowanej przepływności (EIR), ustalonej wielkości Bursta (CBS) i nadwymiarowego Bursta (EBS).
Testy Ramp

Testy Burst
Wszystkie parametry SLA
mierzone przez sekwencję
burstów CBS (przepustowość,
opóźnienia, utrata ramek, jitter)

Wszystkie parametry SLA
mierzone przez sekwencję
burstów EBS (przepustowość,
opóźnienia, utrata ramek, jitter)

Testy wydajności usługi
Jeśli konfiguracja poszczególnych usług jest zakończona, test wydajności usług sprawdza jednocześnie wydajność każdej
z usług w tym samym czasie.

Wszystkie parametry SLA
mierzone są dla każdej usługi
(przepustowość, opóźnienia,
utrata ramek, jitter, OOS,
wyniki Pass/Fail)

Seria NetBlazer v2 do testów wielousługowych

ETHERSAM DWUKIERUNKOWE WYNIKI TESTÓW
EtherSAM od EXFO zapewnia testy bardziej wydajne niż te potrzebne do spełnienia ITU-T Y.1564 dzięki dwukierunkowym
pomiarom. Kluczowe parametry SLA mierzone niezależnie w obudwu kierunkach zapewniają w 100% poprawną aktywację
usługi za pierwszym razem — najwyższy poziom zaufania wśród urządzeń testowych.

Tylko wynik opóźnienia Round-trip

Jedyny efektywny sposób na testy burstów
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iSAM

iSAM koncentrje się na minimalizmie i prostocie, żeby maksymalnie uprościć testy Y.1564 dla każdego użytkownika. Sposób ten
wychodzi na przeciw obecnemu rynkowi pomiarowo-testowemu pokazując, że można łatwiej. Jednym z kluczowych aspektów
prostoty iSAMa jest liczba kroków, jakie trzeba wykonać, aby ustawić pomiar, przeprowadzić go i otrzymać wyniki. iSAM od EXFO od
razu przechodzi do rzeczy.
Podstawowym zadaniem iSAM jest usunięcie problemów z relacji technik - urządzenie pomiarowe. Celem końcowym natomiast jest
umożliwienie każdemu technikowi terenowemu ustawienie i przeprowadzenie testów iSAM. Wszystkie ustawienia zamykają się w
obrębie 1 strony.
Innowacje na tym się nie kończą. iSAM wiedzie prym w dostaczaniu najnowszych standardów dotyczących testów i pomiarów. iSAM
odznaczył się w przemyśle tym, że wprowadził aktualne standardy MEF oraz progi, by umożliwić i zagwarantować dostawcom usług,
operatorom sieci mobilnych itp, że wykonują testy zgodnie z najnowszym standardem MEF 23.1.

Konfiguracja na jednej stronie

Wiele trybów połączenia

Wyniki na jednej stronie

TESTY OKABLOWANIA WSPIERAJĄCE PoE
Tester okablowania pozwala technikom w prosty i wydajny sposób wykrywać uszkodzenia kabli. Dzięki tej funkcji, technicy są w
stanie rozwiązywać problemy każdego okablowania czy instalacji za pomocą NetBlazer v2. Wykonuje on pomiary ciągłości,
mapę połączeń, mierzy długość kabla, odległość do usterki oraz opóźnienie propagacji. Dzięki dodatkowemu testowi PoE,
mogą oni sprawdzić: aktywność PoE, typ urządzenia zasilającego, ocenić klasę poboru mocy, zmierzyć napięcie, natężenie
oraz podać moc w Watach. Bez względu na to, czy technicy potrzebują oceny podstawowych komponentów takich jak telefon VoIP
zasilany przez PoE, czy wszystko po drodze do węzła radiowego zasilanego dzięki PoE (Small cell unit), seria NetBlazer v2 nadaje się
do pomiaru zarówno podstawowych, jak i krytycznych dla sieci urządzeń.
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TESTOWANIE FTTA
Z modułami serii NetBlazer v2, technicy mogą wykonywać różnorodne testy FTTA. Na przykład, podczas instalacji
RRH, bardzo ważne jest, aby zweryfikować wszystkie urządzenia przed zakończeniem budowy konstrukcji wieży. Seria
NetBlazer v2 z fukcjonalnością weryfikacji działania urządzeń pracujących z protokołem CPRI. Sprawdza działanie RRH,
poprawność podłączenia modułu SFP oraz weryfikuje, czy spełnia stawiane mu wymogi.
Korzystanie z serii NetBlazer v2 z aktywną 2 wartwą protokołu CPRI pozwala technikom w prosty sposób połączyć się z RRH, bez
potrzeby wspnania się na wieżę. Bez względu na to, czy BTS jest połączony do RRH, NetBlazer v2 jest w stanie emulować protokół CPRI
udostępniany przez BTS. Gdy połączenie z RRH zostanie ustanowione, technik jest w stanie uzyskać kompletną analizę najważniejszych
statystyk protokołu CPRI, która zawiera: poziomy mocy optycznej, wersję protokołu, częstototliwość i jej przesunięcie, zliczyć
hyperframe’y i słowa kodowe, kontroluje negocjacje Ethernet czy protokołu HDLC oraz kanały utrzymaniowe.
Gdy technicy mają łatwy dostęp do tej informacji, mogą zapewnić, że RRH działa poprawnie, z określoną częstotliwością linii,
w określonych ramach czasowych i ciągle przesyła wszystkie ramki z góry wieży na jej dół. Ponadto, seria NetBlazer v2 umożliwa
odwrotną weryfikację. Emuluje ona RRH, aby ocenić łącze protokołu CPRI dla BTS.
Patrząc bliżej na infrastrukturę obsługującą protokół CPRI, poważnym wyzwaniem stają się błędy ludzkie popełnione pomiędzy RRH i
BTS: błędna konfiguracja, złe połączenie okablowania i niewłaściwe SFP mogą doprowadzić do problemów podczas inicjalizacji
protokołu CPRI pomiędzy tymi dwoma urządzeniami. Pakiet testowy serii NetBlazer v2 pozwala lepiej wyposażonym technikom
rozszyfrować i rozwiązać te podstawowe, choć kosztowne błędy ludzkie.
Wreszcie z modułami serii NetBlazer v2, technicy moga przeprowadzać ramkowe i bezramkowe testy BER dla 2 warstwy protokołu
CPRI od 1,2 Gbit/s, aż do 9,8 Gbit/s. Moduły te, są w stanie testować włókna od BTS do RRH bez względu, czy BTS jest zaraz pod
wieżą, czy jest oddalona o dziesiątki kilometrów(konfiguracja C-RAN). Oceniają czy opóźnienia nie przekraczają zadanych wartości
oraz czy transmisja jest wolna od błędów.

OCENA RRH

Testy BER dla ramkowego CPRI

Ocena BTS

Opóźnienie Round-trip dla CPRI
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GENEROWANIE I MONITOROWANIE RUCHU
Seria NetBlazer v2 przewyższa oferty typowych urządzeń typu multistream do testów Ethernet. Do 64 strumieni ruchu
(dostępne w modułach 870Q i 880Q) może być skonfigurowanych przez technika w taki sposób, aby testować
praktycznie każdy format ramki: Ethernet II, 802.3 SNAP, IPv4, IPv6, 3 poziomy VLANs, MPLS, UDP i TCP. Każdy strumień ma oddzielny
analogowy wskaźnik oraz definiowalne progi PASS/FAIL, które natychmiast pokazują czy ruch sieciowy mieści się w zakładanym
zakresie umowy o poziomie świadczonych usług (SLA).

Przezroczyste testy warstwy 2
Seria NetBlazer v2 używa nowego wirtualnego wyświetlacza ramki, który pozwala techikom na konfigurację wielu stumieni i ich
parametrów jednocześnie. Wliczając w to modyfikację docelowego adresu MAC, typ Ethernetu, itd. Umożliwia to testowanie protokołów
warstwy 2 takich jak: CDP, VTP i LLDP. Dodatkowym ułatwieniem jest to, że dostępna jest również zdefiniowana konfiguracja ustawień
umożliwiająca jednoczesne uruchomienie do 10 protokołów warstwy 2.

RFC 6349
IETF ratyfikowało RFC 6349 jako nową metodę kompleksowej oceny usług TCP. Nowa medotologia testów przepustowości
TCP zapewnia powtarzalne, oparte na standardach testy oceniające aplikacje TCP, takie jak przeglądanie
stron internetowych, transfer plików, aplikacje biznesowe, strumieniowe przesyłanie wideo i wiele innych. Po uruchomieniu testów
RFC 6349 usługodawcy będą musieli zoptymalizować wszytkie wskaźniki wydajności TCP począwszy od ich sprzętu sieciowego, aż
do sprzętu odbiorcy końcowego.
Test RFC 6349 jest ważny, ponieważ zawiera następujące kroki, które pomagają zlokalizować i zdiagnozować problemy z TCP. Pierwszy
krok polega na znalezieniu maksymalnego pakietu/ramki, który/a może przejść przez sieć (MTU), by upewnić się, że to nie sieć spowalnia
ruch. Kolejny krok skupia się na określeniu opóźnienia typu Round-trip dla zadanej trasy. Daje to technikowi wgląd w to, jaki może być
najlepszy możliwy scenariusz osiągalny przez daną sieć. Kolejny krok wykorzystuje pojedyncze lub mnogie połącznie TCP, aby przesłać
sygnał z możliwie najwyższą prędkością (tzw. fill the pipe) i odnieść ten wynik do aktualnej przepustowości. Po zakończeniu testów
wszystkie wskaźniki TCP są jasno określone i dostępne dla technika, jeśli zmiany są konieczne, aby zoptymalizować wydajność TCP.
W końcu, testy RFC 6349 pomagają wykryć i rozwiązać wszelkie ewentualne rozbieżności pomiędzy siecią usługodawcy a urządzeniami
klienta końcowego.

Wyszukiwanie trasy MTU

Ustalanie opóźnienia RTT
oraz wielkości pasma celem
znalezienia idealnej
wielkości okna

Pojedyncze lub mnogie połączenia TCP
umożliwiające testy “full pipe”
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OAM DLA CARRIER ETHERNET
Od czasu wprowadzenia metropolitalnych sieci Ethernet, zaszła potrzeba zapewnienia “pięciu dziewiątek” poziomu
dostępności, niezawodności i czasu odzyskiwania do 50 milisekund od usterki. Podobnie jak PDH, TDM i SDH, OAM
stał się istotnym elementem sieci, który został włączony do tej samej klasy jakości operatorskiej sieci Ethernet.
Seria NetBlazer v2 oferuje nową aplikację, która sprawdza mechanikę działania usługi, administrację i utrzymanie narzędzi (S-OAM),
który obejmuje Y.1731, 802.1ag i tryby MEF. Aplikacja pozwala na sprawdzanie ciągłości generacji i monitorowania, testowanie
pętli zwrotnej, pomiar utraty ramek, utraty syntetyczności i opóźnienia ramki. Istnieje również trasa łącza S-OAM i responder.

Przechwytywanie pakietów
Zdolności przechwytywania modułów serii NetBlazer v2 wykraczają daleko poza podstawowe możliwości. Seria NetBlazer v2 dodaje
dodatkowe cechy i funkcje, aby zwiększyć efektywność cyklu testów i zapewnić więcej korzyści. Narzędzie do przechwytywania pakietów
oferuje kompleksowe filtrowanie, wyzwalanie i metodę trunkowania, by trafić w określony ruch i szybko zidentyfikować problemy zarówno
w laboratorium, jak i w terenie.

Zaawansowane filtrowanie ruchu
W pewnych przypadkach rozwiązywanie problemów dotyczy tylko określonego przepływu ruchu. Możliwość zaawansowanego filtrowania
ruchu pozwala serii NetBlazer v2 ograniczyć ruch używając do czterech pasującyh pól i operatorów logicznych (i, lub, nie). Dostępny jest
również zestaw wyzwalaczy takich jak MAC, IP i pola TCP/UDP oraz pola VLAN, MPLS.
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EFEKTYWNA OCENA WYDAJNOŚCI
USŁUG FIBER CHANNEL
Seria modułów NetBlazer v2 zapewnia kompleksowe testy
dla wdrożeń sieci Fiber Channel oraz wspiera wiele intefejsów
tej technologii.

ZASTOSOWANIA

Kompletny zestaw interfejsów Fibre Channel
Interfejs

Przepływność sygnału (Gbit/s) Przepływność danych (MB/s)

1X

1.0

100

2X

2.1

200

4X

4.2

400

8X

8.5

800

10X

10.5

1200

Ponieważ większość sieci pamięci masowej (SAN, z ang. storage
area networks) działa na dużych odległościach, a technologia
Fiber Channel ma wysokie wymagania wydajnościowe,
konieczne jest, aby dokonywać testów na każdym etapie
wdrażania sieci, co pozwoli zapewnić odpowiedni poziom usług.
Seria modułów NetBlazer v2 od EXFO zapewnia generację
ruchu do maksymalnej prędkości danego połączenia w warstwie
FC-2. Umożliwia to testy BER dla pomiarów integralności łącza.
Seria NetBlazer wspiera również pomiary opóźnienia i kredytu
buffer-to-buffer dla optymalizacji.

Opóźnienie
Transmisja ramek w sieci nie jest natychmiastowa, i podlega
wielu opóźnieniom spowodowanym przez opóźnienia propagacji
w światłowodzie i przez czas przetwarzania wewnątrz każdego
urządzenia sieciowego. Opóźnienie jest całkowitą sumą opóźnień
między dwoma punktami końcowymi. Niektóre aplikacje, takie
jak sieci VoIP, wideo i sieci pamięci masowej, są bardzo wrażliwe
na zbyt duże opóźnienie.
Dlatego też, kluczowe znaczenie dla dostawców oferujących usługi
Fibre Channel mają prawidłowo scharakteryzowane opóźnienia
sieci. Seria modułów estymuje wartość kredytu buffer-to-buffer
bazując na wynikach pomiaru opóźnienia.

Dzięki możliwości testowania sieci End-to-End, NetBlazer v2 od EXFO
umożliwia szybką instalację i konfigurację sieci Fibre Channel. Komunikacja
wzajemnych połączeń pomiędzy urządzeniami sieci transportowej i węzłami
końcowymi może być zatwierdzona dzięki takim funkcjom jak: Testy
BER, pomiar opóźnienia, estymacja kredytu buffer-to-buffer i możliwości
logowania na port.

Estymacja kredytu buffer-to-buffer
W celu regulacji przepływu i zagęszczenia ruchu w sieci, porty Fiber Channel używają buforów, żeby tymczasowo przechowywać ramki.
Ilość ramek, jakie mogę być przechowane przez port jest określana jako kredyt bufora. Za każdym razem, kiedy ramka jest wrzucana
na port, wysyłana jest ramka potwierdzająca. Próg kredytu buffer-to-buffer określa ilość ramek, jakie mogą być wrzucone na port
bez otrzymania żadnego potwierdzenia.
Jest to kluczowy parametr konfiguracji dla optymalnej wydajności sieci. Zazwyczaj, administratorzy sieci liczą jego wartość biorąc pod
uwagę przebytą odległość i prędkość danych; jednakże, jeśli pominiemy sprawę opóźnień, możemy oczekiwać słabej dokładności. Seria
NetBlazer v2 jest w stanie oszacować warość kredytu bufora z uwzględnieniem opóźnień, poprzez obliczanie odległości na podstawie
czasu opóźnień Round-trip. Dopiero ta wartość może być użyta przez administratorów sieci do optymalizacji konfiguracji sieci.

Testy logowania
Większość urządzeń transportowych nowej generacji (xWDM lub mux SONET / SDH) wspierających Fibre Channel nie są już w pełni
przezroczyste; zwiększył się poziom wbudowanej inteligencji, działając bardziej jako przełączniki Fiber Channel. Seria modułów NetBlazer v2
z możliwością logowania do sieci typu Fabric wspiera połączenia do zdalnych lokacji przez sieci typu fabric lub semitransparent. Proces
logowania nie tylko pozwala urządzeniu połączyć się przez sieć typu fabric, ale również wymieniać pewne podstawowe charakterystyki
portu (np.: kredyt buffer-to-buffer, czy klasa usługi) w celu efektywnego przenoszenia ruchu przez sieć. Cechy logowania pozwalają na
automatyczne wykrywanie logowania do portu czy sieci fabric, statusu logowania(powodzenie, w trakcie, niepowodzenie, wylogowany)
i odpowiedzi na zdalnie ogłaszany kredyt buffer-to-buffer.
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EXFO TFv
EXFO TFv Test Function Virtualization jest zestawem propozycji opartych na chmurze dostępnych
dla dostawców usług, którzy chcą dostosować określone wymagania testowe do swoich potrzeb. Pod
parasolem EXFO TFv znajdują się pływające licencje FTB Anywhere i nowo uruchomione czasowe
licencje oprogramowania FTB OnDemand.

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

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

Automatyczne zarządzanie danymi. Umieść dane w chmurze. Bądź podłączony.
EXFO przesyła i magazynuje dane z testów pochodzące z urządzeń i łączy je autoamtycznie w
chmurze, pozwalając usprawnić testy, pracę począwszy od rozbudowy do konserwacji sieci.

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

Narzędzia testowe EXpert
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
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SPECYFIKACJE
Interfejs optyczny SFP Ethernet
Dwa porty: 100M i GigE
850, 1310 i 1550

Dostępne długości fal (nm)
Model

FTB-85910

FTB-85911

FTB-8590

FTB-8190

FTB-8192

FTB-8596

FTB-8597

100 Base-FX

100 Base-LX

1000 Base-SX

1000 Base-LX

1000 Base-ZX

1000 Base-BX10-D

1000 Base-BX10-U

1310

1310

850

1310

1550

Tx: 1490
Rx: 1310

Tx: 1310
Rx: 1490

–20 do –15

–15 do –8

–9 do –2.5

–5 do 0

–2 do 3

–9 do –3

–9 do –3

–31

–28

–18

–22

–30

–20

–20

Maksymalny zasięg

2 km

15 km

500 m

10 km

80 km

10 km

10 km

Szybkość transmisji bitów (Gbit/s)

0.125

0.125

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

Typ transceiver’a
Długości fal (nm)

Poziom Tx (dBm)
Poziom czułości Rx (dBm)

0.125

0.125

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

Zasięg operacyjnych długości fal dla Tx (nm)

1280 do 1380

1261 do 1360

830 do 860

1270 do 1360

1500 do 1580

1480 do 1500

1260 do 1360

Dokładność pomiaru (niepewność)
Częstotliwość (ppm)
Moc optyczna (dB)

±4.6
±2

±4.6
±2

±4.6
±2

±4.6
±2

±4.6
±2

±4.6
±2

Maksymalny Rx przed zniszczeniem (dBm) a

3

3

6

6

6

6

Szybkość odbioru bitów (Gbit/s)

±4.6
±2
6

Zgodność Jitter’a

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

Typ lasera

Bezpieczeństwo dla oka
Złącze b

LED

FP

VCSEL

DFB

DFB

DFB

FP

Klasa 1

Klasa 1

Klasa 1

Klasa 1

Klasa 1

Klasa 1

Klasa 1

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Interfejsy optyczne SFP SONET/SDH i OTN
OC-3/STM-1

Typ transceiver’a
Zasięg i długości fal
Model

OC-12/STM-4

OC-48/STM-16/OTU1

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
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

Zasięg pracy 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

Szybkość transmisji bitów

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

±50

±50

±50

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)

Generacja offset’u
częstotliwości (ppm)

Szybkość odbioru bitów
Zasięg operacyjnych
długości fal

1261 do
1360 nm

1263 do
1360 nm

1430 do
1580 nm

1480 do
1580 nm

1270 do
1360 nm

1280 do
1335 nm

1430 do
1580 nm

1480 do
1580 nm

1260 do
1360 nm

1280 do
1335 nm

1430 do
1580 nm

1 nm (–20 dB)

1 nm (–20 dB)

1 nm (–20 dB)

±4.6
±2

±4.6
±2

±4.6
±2

Maksymalny Rx przed
zniszczeniem (dBm) a

3

3

3

Zgodność Jitter’a

GR-253 (SONET)
G.958 (SDH)

GR-253 (SONET)
G.958 (SDH)

GR-253 (SONET)
G.958 (SDH)
G.8251 (OTN)

NRZ

NRZ

NRZ

Klasa 1

Klasa 1

Klasa 1

LC

LC

LC

Szerokość spektrum
Dokładność pomiaru
(niepewność)
Częstotliwość (ppm)
Moc optyczna (dB)

Kodowanie linii
Bezpieczeństwo dla oka

Złącze b
UWAGI

a. W celu nie przekroczenia maksymalnego poziomu mocy odbiornika przed zniszczeniem należy użyć tłumika.
b. Mogą być użyte zewnętrzne adaptery do inny typów złącz.
c. Zgodność SFP: NetBlazer z wybraną opcją SFP musi spełniać wymagania postawione w dokumencie “Podłączalny moduł Small Form-Factor SFP Wieloźródłowa umowa transceivera (MSA)”.
NetBlazer z wybraną opcją SFP musi również spełniać wymagania postawione “Specyfikacji do Interfejsu Monitoringu Diagnostyki dla Optycznego Xcvrs’a”.

1500 do
1580 nm
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Interfejs optyczny SFP+ Ethernet
Typ transceiver’a
Długości fal (nm)
Model

10G Base-SR/SW

10G Base-LR/LW

10G Base-ER/EW

850

1310

1550

FTB-8690

FTB-8691

FTB-8692

–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

Przepływność Tx (Gbit/s)

9.95 do 10.3

9.95 do 10.3

9.95 do 10.3

Przepływność Rx (Gbit/s)

9.95 do 10.3

9.95 do 10.3

9.95 do 10.3

Zasięg operacyjnych długości fal dla Tx (nm)

840 do 860

1260 do 1355

1530 do 1565

±4.6

±4.6

±4.6

6

5

5

Poziom Tx (dBm)

Dokładnośćpomiaru (niepewność)
Częstotliwość (ppm)
Maksymalny Rx przed zniszczeniem (dBm) a

IEEE 802.3ae

IEEE 802.3ae

IEEE 802.3ae

Typ lasera

VCSEL

DFB

CML

Bezpieczeństwo dla oka

Klasa 1

Klasa 1

Klasa 1

LC

LC

LC

Zgodność jitter’a

Złącze b

Interfejsy optyczne SFP+ 10G SONET/SDH i OTN
Typ transceiver’a

OC-192/STM-64/OTU2

OC-192/STM-64/OTU2

Długości fal (nm)

1310

1550

1550

FTB-8693

FTB-8694

FTB-8695

Model
Poziom Tx (dBm)
Poziom czułości Rx (dBm)
Maksymalny zasięg

Szybkość transmisji bitów (Gbit/s)

OC-192/STM-64/OTU2

–6 do –1

–1 do 2

0 do 4

–11 do 0.5

–14 do –1

–24 do –7

10 km

40 km

80 km

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)

Generacja offset’u częstotliwości

±50

±50

±50

Szybkość odbioru bitów (Gbit/s)

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)

1260 do 1355

1530 do 1565

1530 do 1565

±4.6
±2

±4.6
±2

±4.6
±2

Zasięg operacyjnych długości fal dla Tx (nm)
Dokładność pomiaru (niepewność)
Częstotliwość (ppm)
Moc optyczna (dB)
Maksymalny Rx przed zniszczeniem (dBm) a
Zgodność jitter’a
Bezpieczeństwo dla oka
Złącze

b

5

5

3

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)

Klasa 1

Klasa 1

Klasa 1

LC

LC

LC

UWAGI
a. W celu nie przekroczenia maksymalnego poziomu mocy odbiornika przed zniszczeniem należy użyć tłumika.
b. Mogą być użyte zewnętrzne adaptery do inny typów złącz.
c. Zgodność SFP+: NetBlazer z wybraną opcją SFP+ musi spełniać wymagania postawione w SFP-8431 “Ulepszony, podłączalny moduł Small Form-Factor SFP+” Wieloźródłowa umowa transceivera (MSA)”. NetBlazer z
wybraną opcją SFP+ musi również spełniać wymagania postawione “Specyfikacji do Interfejsu Monitoringu Diagnostyki dla Optycznego Xcvrs’a”.
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Interfejs elektryczny Ethernet
Dwa porty: 10/100 Base-T half/full duplex, 1000 Base-T full duplex
Automatyczne i ręczne wykrywanie kabli prostych i crossover
Typ transceiver’a

10 Base-T

100 Base-TX

1000 Base-T

Przepływność Tx

10 Mbit/s

125 Mbit/s

1 Gbit/s

±4.6

±4.6

±4.6

10 Mbit/s

125 Mbit/s

1 Gbit/s

Dokłądność (niepewość) Tx (ppm)
Przepływność Rx
Dokładność pomiaru Rx
(niepewność) (ppm)

±4.6

Tryb Duplex

±4.6

Half i full duplex

Half i full duplex

Full duplex

IEEE 802.3

IEEE 802.3

IEEE 802.3

RJ-45

RJ-45

RJ-45

100

100

100

Zgodność jitter’a
Złącze
Maksymalny zasięg (m)

Interfejsy elektryczne DSN/PDH i SONET/SDH
Typ transceiver’a

DS1

E1/2M

E3/34M

DS3/45M

1.0 ±0.1 V

0.36 do 0.85 V

G.703
Rysunek 15

G.703
Rysunek 17

STS-1e/STM-0e/52M

E4/140M

Maska impulsu Tx

GR-499
Rysunek 9.5

Przedwzmocnienie
Tx LBO

0-133 ft
133-266 ft
266-399 ft
399-533 ft
533-655 ft

0 do 225 ft
225 do 450 ft

0 do 225 ft
225 do 450 ft

Symulacja kabla

–22.5 dB
–15.0 dB
–7.5 dB
0 dB

450 do 900 (927) ft

450 do 900 (927) ft

For 22.368 MHz:
TERM: ≤10 dB
(tylko straty kabla)
DSX-MON: ≤26.5 dB
(21.5 dB straty oporowe
+ straty kabla ≤ 5 dB)

For 25.92 MHz:
TERM: ≤10 dB
(tylko straty kabla)
MON: ≤25 dB (20
dB straty oporowe +
straty kabla ≤ 5 dB)

For 70 MHz:
TERM: ≤12 dB (tylko
straty kabla
koncentrycznego)
MON: ≤26 dB (20
dB straty oporowe +
straty kabla ≤ 6 dB)

For 78 MHz:
TERM: ≤12.7 dB (tylko
straty kabla
koncentrycznego)
MON: ≤26 dB (20
dB straty oporowe +
straty kabla ≤ 6 dB)

For 772 kHz:
TERM: ≤26 dB (tylko
straty kabla)
at 0 dBdsx Tx DSXMON: ≤26 dB (20 dB
straty oporowe + straty
kabla ≤ 6 dB)
Most: ≤6 dB
(tylko straty kabla)

G.703
Rysunek 15

For 1024 kHz:
For 1024 kHz:
For 17.184 MHz:
TERM: ≤6 dB (tylko TERM: ≤6 dB (tylko
TERM: ≤12 dB
straty kabla)
straty kabla)
(tylko straty kabla
MON: ≤26 dB (20 dB MON: ≤26 dB (20
koncentrycznego)
straty oporowe +
dB straty oporowe + MON: ≤26 dB (20
straty kabla ≤ 6 dB) straty kabla ≤ 6 dB) dB straty oporowe +
Most: ≤6 dB
Most: ≤6 dB
straty kabla ≤ 6 dB)
(tylko straty kabla)
(tylko straty kabla)

DS-3
GR-499
Rysunek 9-8

45M
G.703
Rysunek 14

1.0 ±0.1 Vpp

STS-3e/STM-1e/155M

2.4 do 3.6 V

Poziom czułości Rx

3.0 V

2.37 V

Amplituda impulsu Tx

GR-253
Rysunek 4-10/4-11

G.703
Rysunek 18/19

0.5 V
STS-3e STM-1e/155M
G.703
GR-253
Rysunek 4-12, Rysunek 22
and 23
4-13, 4-14
0 do 225 ft

Szybkość transmisji bitów

1.544 Mbit/s
±4.6 ppm

2.048 Mbit/s
±4.6 ppm

2.048 Mbit/s
±4.6 ppm

34.368 Mbit/s
±4.6 ppm

44.736 Mbit/s
±4.6 ppm

51.84 Mbit/s
±4.6 ppm

139.264 Mbit/s
±4.6 ppm

155.52 Mbit/s
±4.6 ppm

Generacja offset’u
częstotliwości

1.544 Mbit/s
±140 ppm

2.048 Mbit/s
±70 ppm

2.048 Mbit/s
±70 ppm

34.368 Mbit/s
±50 ppm

44.736 Mbit/s
±50 ppm

51.84 Mbit/s
±50 ppm

139.264 Mbit/s
±50 ppm

155.52 Mbit/s
±50 ppm

Szybkość odbioru bitów

1.544 Mbit/s
±140 ppm

2.048 Mbit/s
±100 ppm

2.048 Mbit/s
±100 ppm

34.368 Mbit/s
±100 ppm

44.736 Mbit/s
±100 ppm

51.84 Mbit/s
±100 ppm

139.264 Mbit/s
±100 ppm

155.52 Mbit/s
±100 ppm

±4.6
±1.5

±4.6
±1.5

±4.6
±1.5

±4.6
±1.5

±4.6
±1.5

±4.6
±1.5

±4.6
±1.5

±4.6
±1.5

Napięcie Peak-to-peak

±10 % down to
500 mVpp

±10 % down to
500 mVpp

±10 % down to
500 mVpp

±10 % down to
500 mVpp

±10 % down to
200 mVpp

±10 % down to
200 mVpp

±10 % down to
200 mVpp

±10 % down to
200 mVpp

Samoistny jitter (Tx)

ANSI T1.403 sekcja 6.3
GR-499 sekcja 7.3

G.823 sekcja 5.1

G.823 sekcja 5.1

G.823 sekcja 5.1
G.751 sekcja 2.3

GR-499 sekcja 7.3
(kategorie I i II)

GR-253 sekcja
5.6.2.2 (kategoria II)

G.823 sekcja 5.1

G.825 sekcja 5.1
GR-253 sekcja 5.6.2.2

AT&T PUB 62411
GR-499 sekcja 7.3

G.823 sekcja 7.1

G.823 sekcja 7.1

G.823 sekcja 7.1

GR-499 sekcja 7.3
(kategorie I i II)

GR-253 sekcja
5.6.2.2 (kategoria II)

G.823 sekcja 7.1
G.751 sekcja 3.3

G.825 sekcja 5.2
GR-253 sekcja 5.6.2.3

Dokładność pomiaru
(niepewność)
Częstotliwość (ppm)
Moc elektryczna (dB)

Tolerancja jitter’a
wejściowego
Line coding
Impedancja wejściowa
(rezystancja zakończenia)
Typ konektora

AMI i B8ZS
100 omów ± 5 %,
zbalansowane
BANTAM i RJ-48C

AMI i HDB3
120 omów ± 5 %,
zbalansowane
BANTAM i RJ-48C

HDB3

B3ZS

B3ZS

CMI

75 omów ± 5 %,
niezbalansowane

AMI i HDB3

75 omów ± 5 %,
niezbalansowane

75 omów ± 5 %,
niezbalansowane

75 omów ± 5 %,
niezbalansowane

75 omów ± 10 %,
niezbalansowane

BNC

BNC

BNC

BNC

BNC

CMI
75 omów ± 5 %,
niezbalansowane
BNC
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Interfejs SFP FIBRE CHANNEL
FC-1x/2x/4x
Długości fal (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)

Zasięg maksymalny

–15 na FC-4

–18 na FC-4

–18 na FC-4

–16.5 na FC-4

–18 na FC-2

–21 na FC-2

–21 na FC-2

–20.5 na FC-2

–20 na FC-1

–22 na FC-1

–22 na FC-1

–22 na FC-1

500 m na 50/125 µm MMF
300 m na 62.5/125 µm MMF

4 km

30 km

40 km

Szybkość transmisji bitów (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

Szybkość odbioru bitów (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

Zasięg operacyjnych długości fal dla Tx (nm)

830 do 860

1260 do 1350

1285 do 1345

1544.5 do 1557.5

Dokładność pomiaru (niepewność)
Częstotliwość (ppm)
Moc optyczna (dB)

±4.6
±2

±4.6
±2

±4.6
±2

±4.6
±2

Maksymalny Rx przed zniszczeniem (dBm)

3

3

3

3

Zgodność Jitter

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

Typ lasera

VCSEL

Fabry-Perot

DFB

DFB

Bezpieczeństwo dla oka

Klasa 1

Klasa 1

Klasa 1

Klasa 1

Złącze

LC

LC

LC

LC

Interfejsy SFP+ FIBRE CHANNEL
FC-8x/10x
Długości fal (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

Zasięg maksymalny

150 m na OM3 MMF

300 m na OM3 MMF

–14.4 do 0.5
10 km

–14 do –1

–24 do –7

40 km

80 km

Szybkość transmisji bitów (Gbit/s)

8.5

10.5

8.5/10.5

8.5/10.5

8.5/10.5

Szybkość odbioru bitów (Gbit/s)

8.5

10.5

8.5/10.5

8.5/10.5

8.5/10.5

Zasięg operacyjnych długości fal dla Tx (nm)

840-860

840-860

1260 to 1355

1530 to 1565

1530 to 1565

Dokładność pomiaru (niepewność)
Częstotliwość (ppm)
Moc optyczna (dB)

±4.6
±2

±4.6
±2

±4.6
±2

±4.6
±2

±4.6
±2

Maksymalny Rx przed zniszczeniem (dBm)

+5

+5

+5

+5

+3

Zgodność Jitter’a

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

Typ lasera

VCSEL

VCSEL

DFB

CML

EML

Bezpieczeństwo dla oka

Klasa 1

Klasa 1

Klasa 1

Klasa 1

Klasa 1

Złącze

LC

LC

LC

LC

LC
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Interfejsy FTTA SFP/SFP+
=PRI/OBSAI 2.4576/3.072 Gbit/s
C
Długość fali (nm)

850

1310

1310

1310

1550

Numer produktu EXFO

FTB-8590

FTB-8190

FTB-8191

SFP-8600

FTB-8192

Poziom Tx (dBm)

–9 do –3

–5 do 0

–2 do 3

–8.2 do 0.5

–2 do 3

Poziom czułości Rx (dBm)

–18 do 0

–18 do 0

–27 do –9

0.5 (maks.)

–28 do –9

Zasięg maksymalny

300 m na OM3 MMF

15 km

40 km

1.4 km

80 km

Szybkość transmisji bitów (Gbit/s)

2.4576/3.072

2.4576/3.072

2.4576/3.072

1.2288-9.8304

2.4576/3.072

Szybkość odbioru bitów (Gbit/s)

2.4576/3.072

2.4576/3.072

2.4576/3.072

1.2288-9.8304

2.4576/3.072

Zasięg operacyjnych długości fal dla Tx (nm)

830-860

1270-1360

1280 to 1355

1260 to 1355

1500 to 1580

Dokładność pomiaru (niepewność)
Moc optyczna (dB)

±2

±2

±2

±2

±2

Maksymalny Rx przed zniszczeniem (dBm)

+5

+5

+3

+5

+3

Zgodność Jitter

IEEE 802.3

GR-253 (SONET)
G-958 (SDH)

GR-253 (SONET)
G-958 (SDH)

IEEE 802.3ae

GR-253 (SONET)
G-958 (SDH)

Typ lasera

VCSEL

DFB

DFB

FP

CML

Bezpieczeństwo dla oka

Klasa 1

Klasa 1

Klasa 1

Klasa 1

Klasa 1

Złącze

LC

LC

LC

LC

LC

Typ transceiver’a

SFP

SFP

SFP

SFP+

SFP

Interfejsy synchronizacji
Zewnętrzny zegar DS1/1.5M

Zewnętrzny zegar E1/2M

Zewnętrzny zegar E1/2M

2.4 do 3.6 V

3.0 V

2.37 V

Amplituda pulsu Tx

GR-499 Rysunek 9.5

Maska pulsu Tx
Przedwzmocnienie Tx LBO

Poziom czułości Rx

G.703 Rysunek 15

Trigger 2 MHz
0.75 do 1.5 V

G.703 Rysunek 15

G.703 Rysunek 20

TERM: ≤6 dB (tylko straty kabla)
MON: ≤26 dB (straty oporowe +
straty kabla ≤ 6 dB)
Most: ≤6 dB (tylko straty kabla)

≤6 dB (tylko straty kabla)

Typowa moc 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)
TERM: ≤6 dB (tylko straty kabla)
(przy 772 kHz dla T1)
DSX-MON: ≤26 dB (20 dB straty
oporowe + straty kabla ≤ 6 dB)
Most: ≤6 dB (tylko straty kabla)

TERM: ≤6 dB (tylko straty kabla)
MON: ≤26 dB (20 dB straty
oporowe + straty kabla ≤ 6 dB)
Most: ≤6 dB (tylko straty kabla)

Szybkość transmisji bitów
Szybkość odbioru bitów

1.544 Mbit/s ± 4.6 ppm
1.544 Mbit/s ± 50 ppm

2.048 Mbit/s ± 4.6 ppm
2.048 Mbit/s ± 50 ppm

2.048 Mbit/s ± 4.6 ppm
2.048 Mbit/s ± 50 ppm

Samoistny jitter (Tx)

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

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

Tolerancja jitter’a wejściowego
Line coding
Impedancja wejściowa (rezystancja zakończenia)

Typ złącza

AMI i B8ZS
75 omów ± 5 %, niezrównoważona
BNC a

AMI i HDB3
75 omów ± 5 %, niezrównoważona
BNC a

AMI i HDB3
75 omów ± 5 %, niezrównoważona
BNC

75 omów ± 5 %, niezrównoważona
BNC

UWAGI
a. Wymagany kabel aplikacyjny na złacze BANTAM.

Specyfikacja funkcjonalności FIBRE CHANNEL
TESTOWANIE 1x, 2x, 4x, 8x, 10x
BERT

Ramkowane FC-2

Wzory (BERT)

PRBS 2E31-1, 2E23-1, 2E20-1, 2E15-1, 2E11-1, 2E9-1, jeden wzór zdefiniowany przez użytkownika oraz możliwość inwersji wzorów.

Wstrzykiwanie błędów

Błąd bitu, ilość i prędkość

Pomiar błędów

Błąd bitu, błąd symbolu, błąd crc, błąd rozmiaru (undersize) i błąd bloku (Tylko 10x)

Detekcja alertów

LOS, utrata wzorów, opuszczone łącze, lokalne i zdalne usterki (tylko 10x)

Testowanie kredytu Buffer-to-buffer

Wartość kredytu buffer-to-buffer jest przybliżona na podstawie opóźnienia

Opóźnienie

Opóźnienie Round-trip (RTD)
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Specyfikacja funkcjonalności sieci SONET i DSN

Specyfikacja funkcjonalności SDH i PDH

Interjefsy optyczne

OC-1, OC-3, OC-12, OC-48, OC-192

Interjefsy optyczne

STM-0, STM-1, STM-4, STM-16, STM-64

Dostępne długości fal (nm)

1310, 1550

Dostępne długości fal (nm)

1310, 1550

Interfejsy elektryczne

DS1, DS3, STS-1e, STS-3e

Interfejsy elektryczne a

1.5M (DS1), 2M (E1), 34M (E3), 45M (DS3), 140M (E4),
STM-0e, STM-1e

Ramkowanie DS1

Nieramkowany, SF, ESF, SLC-96

2M (E1) framing

Nieramkowany, PCM30, PCM31, PCM30 CRC-4, PCM31 CRC-4

Ramkowanie DS3

Nieramkowany, M13, parzystość C-bit

8M (E2), 34M (E3), 140M (E4) framing

Nieramkowany (nie dostępny dla E2), ramkowany

Taktowanie

Wewnętrzne, odzyskiwane z pętli, zewnętrzne (BITS)

Taktowanie

Wewnętrzne, odzyskiwane z pętli, zewnętrzne (MTS/SETS), 2 MHz

Mapowanie
VT1.5

Pusty (bulk), DS1

AU-3-TU-11, AU-4-TU-11

Pusty (bulk), 1.5M,

VT2

Pusty (bulk), E1

AU-3 -TU-12, AU-4-TU-12

Pusty (bulk) ,1.5M, 2M

STS-1 SPE

Pusty (bulk), DS3

AU-3-Bulk, 34M, 45M, TU-3-AU-4

Pusty (bulk), 34M, 45M

STS-3c

Pusty (bulk)

AU-4

Pusty (bulk), 140M

STS-12c/48c/192c, SPE

Pusty (bulk)

AU-4-4c/16c/64c

Pusty (bulk)

Analiza i modyfikacja nagłówka SONET

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

Analiza i modyfikacja nagłówka SDH

A1, A2, J0, E1, F1, D1-D12, K1, K2, S1, M0, M1
G1, F2, F3, K3, N1, N2, K4, E2, J1, C2, H4

Wstrzykiwanie błędów
DS1

Bit ramkowania, BPV, CRC-6, błąd bitowy, EXZ

E1 (2M)

Błąd bitowy, FAS, CV, CRC-4, E-bit

DS3

BPV, C-bit, F-bit, P-bit, FEBE, błąd bitowy, EXZ

E2 (8M), E3 (34M), E4 (140M)

Błąd bitowy, FAS, CV (nie dostępny dla E2)

STS-1e, STS-3e

Sekcja BIP (B1), linia BIP (B2), ścieżka BIP (B3),
BIP-2, REI-L, REI-P, REI-V, BPV, FAS, CV, błąd bitowy

STM-0e, STM-1e

RS-BIP (B1), MS-BIP (B2), HP-BIP (B3),
MS-REI, HP-REI, LP-BIP-2, LP-REI, CV, FAS, błąd bitowy

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), MSREI, HP-REI, LP-BIP-2, LP-REI, FAS, błąd bitowy

Pomiar błędów
DS1

Bit ramkowania, BPV, CRC-6, EXZ, błąd bitowy

E1 (2M)

Błąd bitowy, FAS, CV, CRC-4, E-bit

DS3

BPV, C-bit, F-bit, P-bit, FEBE, błąd bitowy, EXZ

E2 (8M), E3 (34M), E4 (140M)

Błąd bitowy, FAS, CV (nie dostępne dla E2)

STS-1e, STS-3e

Sekcja BIP (B1), linia BIP (B2), ścieżka BIP (B3),
BIP-2, REI-L, REI-P, REI-V, BPV, FAS, CV, błąd bitowy

STM-0e, STM-1e

RS-BIP (B1), MS-BIP (B2), HP-BIP (B3),
MS-REI, HP-REI, LP-BIP-2, LP-REI, CV, FAS, błąd bitowy

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), MSREI, HP-REI, LP-BIP-2, LP-REI, FAS, błąd bitowy

LOS, RAI, AIS, OOF, utrata wzorów

E1 (2M)

Wstrzykiwanie alertów
DS1

LOS, LOS Mframe, LOF, AIS, TS16 AIS, RAI, RAI Mframe,
utrata wzorów

DS3

LOS, RDI, AIS, OOF, jałowy DS3, utrata wzorów

E2 (8M), E3 (34M), E4 (140M)

LOS, LOF, RAI, AIS, utrata wzorów

STS-1e, STS-3e, 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 wzorów

STM-0e, STM-1e, STM-0, STM-1,
STM-4, STM-16, STM-64

LOS, LOF, OOF, MS-AIS, MS-RDI, AU-AIS, AU-LOP, H4LOM, HP-ERDI-CD, HP-ERDI-PD, HP-ERDI-SD, LP-ERDICD, LP-ERDI-PD, LP-ERDI-SD, HP-UNEQ, TU-AIS, LP-RFI,
LP-RDI, LP-RFI, LP-UNEQ, utrata wzorów

LOS, LOC, RAI, AIS, OOF, utrata wzorów

E1 (2M)

Wykrywanie alertów
DS1

LOS, LOS Mframe, LOC, LOF, AIS, TS16 AIS, RAI, RAI
Mframe, utrata wzorów

DS3

LOS, LOC, RDI, AIS, OOF, jałowy DS3, utrata wzorów

E2 (8M), E3 (34M), E4 (140M)

LOS, LOC, LOF, RAI, AIS, utrata wzorów

STS-1e, STS-3e, 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 wzorów

STM-0e, STM-1e, STM-0, STM-1,
STM-4, STM-16, STM-64

LOS, RS-LOF, LOC, RS-OOF, RS-TIM, MS-AIS, MS-RDI,
AU-AIS, AU-LOP, H4-LOM, HP-RDI, HP-ERDI-CD, HPERDI-PD, HP-ERDI-SD, LP-ERDI-CD, LP-ERDI-PD, LPERDI-SD, HP-PLM, HP-UNEQ, HP-TIM, TU-AIS, LP-RFI,
LP-RDI, LP-RFI, LP-UNEQ, LP-TIM, LP-PLM, utrata wzorów

Alerty częstotliwości na wszystkich wspieranych interfejsach
Wzory
DS0

2E9-1, 2E11-1, 2E20-1, 1100, 1010, 1111, 0000,
1-w-8, 1-w-16, 3-w-24, programowalny 32-bitowy
(odwrócony lub nieodwrócony), błędy bitowe

E0 (64K)

DS1

2E9-1, 2E11-1, 2E15-1, 2E20-1, 2E23-1, 2E31-1, 1100,
1010, 1111, 0000, QRSS, 1-w-8, 1-w-16, 3-w-24, programowalny 32-bitowy (odwrócony lub nieodwrócony), T1DALY, 55-octet, błędy bitowe, multipattern

E1 (2M)

DS3

2E9-1, 2E11-1, 2E15-1, 2E20-1, 2E23-1, 2E31-1, 1100,
1010, 1111, 0000, 1-w-8, 1-w-16, 3-w-24, programowalny
32-bitowy (odwrócony lub nieodwrócony), błędy bitowe

E3 (34M), E4 (140M)

2E9-1, 2E11-1, 2E15-1, 2E20-1, 2E23-1, 2E31-1, 1100,
1010, 1111, 0000, 1-w-8, 1-w-16, 3-w-24 b, programowalny 32-bitowy (odwrócony lub nieodwrócony), błędy bitowe

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, programowalny 32bitowy (odwrócony lub nieodwrócony), 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, programowalny 32bitowy (odwrócony lub nieodwrócony), 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, programowalny 32bitowy (odwrócony lub nieodwrócony), błędy bitowe

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, programowalny 32bitowy (odwrócony lub nieodwrócony), błędy bitowe

2E9-1, 2E11-1, 2E20-1, 1100, 1010, 1111, 0000
1-w-8, 1-w-16, 3-w-24, programowalny 32-bitowy
(odwrócony lub nieodwrócony), błędy bitowe
2E9-1, 2E11-1, 2E15-1, 2E20-1, 2E23-1, 2E31-1, 1100,
1010, 1111, 0000, 1-w-8, 1-w-16, 3-w-24, programowalny 32-bitowy (odwrócony lub nieodwrócony), błędy bitowe

Utrata pakietów i generacja błędu bitowego oraz analiza wspierana na wszystkich dostępnych wzorach
UWAGI
a. Interfejsy 1.5M (DS1) i 45M (DS3) opisane dla kolumny SONET i DSn.
b. Nie wspierane dla E4 (140M).
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Testowanie DSN/PDH i SONET/SDH
Pomiary częstotliwości

Obsługuje pomiary częstotliwość taktowania (np.:otrzymane częstotliwości i odchylenie zegara sygnału wejściowego od częstotliwości nominalnej),
wyświetlane w liczbie na milion próbek, dla optycznych i elektrycznych interfejsów. Pomiary wykonywane są za pomocą lokalnego oscylatora.

Generacja offsetu częstotliwości

Obsługuje kompensację zegara przesyłanego sygnału na wybranym interfejsie, aby przetestować zegar pod kątem powrotu do zasobów podstawowych na każdym elemencie sieci.

Odbiornik Dual DSn

Obsługuje dwa odbiorniki DS1 lub DS3, pozwalając użytkownikom na jednoczesne, równolegle monitorowanie dwóch kierunków testowanego obwodu, skutkujące szybkim wyizolowaniem źródła błędów.

Monitorowanie wydajności

Wspierane są następujące zalecenia ITU-T oraz odpowiadające im parametry monitorowania wydajności :
Zalecenia ITU-T
Statystyki monitorowania wydajności
G.821
ES, EFS, EC, SES, UAS, ESR, SESR, DM
G.826
ES, EFS, EB, SES, BBE, UAS, ESR, SESR, BBER
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
M.2101
ES, SES, BBE, UAS

Dostosowanie i analiza wskaźnika

Generowanie i analiza dostosowania wskaźników HO/AU i LO/TU zgodnie z GR-253, i ITU-T G.707
Analiza
Generowanie
› Zwiększania wskaźników
› Zwiększania i zmnieszania wskaźników
› Zmniejszania wskaźników
› Skoku wskaźników z lub bez NDF
› Skoków wskaźników (NDF, brak NDF)
› Wartości wskaźników
› Wartości wskaźnika i skumulowanego offset’u

Pomiar czasu przywrócenia
usługi (SDT)

Narzędzie pomiaru czasu przywrócenia usługi podaje czas zakłócenia pracy usługi związanych z przełączaniem sieci z kanałów aktywnych na kanału backupowe. Pomiary obejmują:
ostatnie, najkrótsze, najdłuższe i średnie zakłócenie, zakłócenie całkowite oraz liczbę zakłóceń usługi.

Pomiar opóźnienia
Round-trip (RTD)

Narzędzie pomiaru opóźnienia Round-trip podaje czas jaki jest wymagany, aby bit został przesłany od trasmitera do odbiornika, a następnie wrócił z powrotem do
transmitera (wykonując pełną pętle). Są wspierana pomiary na wszystkie interfejsy i mapowania. Pomiary obejmują: ostatni, najkrótszy, najdłuższy i średni czas RTD, ilość
udanych i nieudanych pomiarów RTD.

Monitorowanie i kontrola wiadomości APS Możliwość monitorowania i ustawiania automatycznej ochrony wiadomości przełączania (bajt K1/K2 nagłówka SONET/SDH).
Status synchronizacji
Kontrola i monitorowanie etykiety sygnału

Możliwość monitorowania i ustawiania wiadomości statusu synchronizacji (Bajt S1 nagłówka SONET/SDH).
Możliwość monitorowania i ustawiania etykiet sygnału payload (Bajty C2 i V5 nagłówka SONET).

Monitorowanie połączeń
tandemowych (TCM) a

Monitorowanie połączeń tandemowych (TCM) jest używane do monitorowania wydajności podsekcji ścieżek SONET/SDH rout’owanych przez różnych
dostarczycieli usług. NetBlazer wspiera transmisję i odbieranie alertów i błędów na łączu TCM, może być również generowana transmisja i monitorowanie trasy
łącza tandemowego (TC) w celu weryfikacji łącza pomiędzy urządzeniami TCM.
Generowanie błędów: TC-IEC, TC-BIP, TC-REI, TC-OEI
Error analysis: TC-IEC, TC-REI, TC-OEI, TC-VIOL (niestandaryzowany alert)
Generowanie alertow: TC-RDI, TC-UNEQ, TC-ODI, TC-LTC, TC-IAIS
Analiza alertów: TC-TIM, TC-RDI, TC-UNEQ, TC-ODI, TC-LTC, TC-IAIS

Testowanie sekwencji wskaźników

Wykonywanie testów sekwancji wskaźników zgodnie ze standaradami G.783, GR253 i T1.105-3.

M13 mux/demux

Zdolność do multipleksowania / demultipleksowania sygnału DS1 do / z sygnału DS3. (Uwaga:. multiplekser / demultiplekser E1 - DS3 dostępny z opcją oprogramowania G.747)

DS1 FDL

Wspiera testowanie obiektu łącza danych DS1.

Loopcode’y DS1

Wsparcie dla generacji DS1 loopcode‘ów w paśmie o dostępności do 10 par loopcode’ów zdefiniowanych przez użytkownika.

Emulacja pętli zwrotnej NI/CSU

Zdolność do reagowania na loopcode’y DS1 w paśmie i poza pasmem.

DS3 FEAC

Wsparcie dla daleko-końcowych alertów DS3 i słów kodowych pętli zwrotnej.

Autodetekcja DS1/DS3

Możliwość automatycznego wykrywania kodowania linii DS1 / DS3, ramek i wzorów testowych.

DS1 multipattern

Test BER, który obejmuje 5 automatycznych wzorów: wszystkie jedynki, 1 w 8, 2 z 8, 3 w 2, QRSS.

Sygnałowanie bitowe DS1

Możliwość monitorowania bitów sygnalizacji ABCD dla wszystkich 24 kanałów DS0

Tryb Through

Wykonuje analizę w trybie Through, przezroczyście dla każdej przychodzącej elektrycznej (DSn, PDH, SONET, SDH) oraz optycznej linii (OC-1/STM-0, OC-3/STM-1, OC-12/
STM-4, OC-48/STM-16, OC-192/STM-64).

UWAGI
a. HOP i LOP wspierane zgodnie z opcją 2. ITU G.707.

Seria NetBlazer v2 do testów wielousługowych

Testowanie transportowych sieci optycznych (z ang. OTN)
OTN

Zgodność ze standardami
Interfejsy

Warstwy OTU

Błędy
Alerty
Trasy
Błędy
Alerty
Trasy
Błędy
Alerty
Trasy
FTFL b
Alerty
Etykieta typu Payload (PT)

ODU warstwy TCM

Warstwa ODU

Warstwa OPU

ITU-T G.709, ITU G.798, ITU G.872
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)
OTU-FAS, OTU-MFAS, OTU-BEI, OTU-BIP-8
LOF, OOF, LOM, OOM, OTU-AIS, OTU-TIM, OTU-BDI, OTU-IAE, OTU-BIAE
64-bajtowy Trail Trace Identifier (TTI) jak zdefiniowano w ITU-T G.709
TCMi-BIP-8, TCMi-BEI (i = 1 do 6)
TCMi-LTC, TCMi-TIM, TCMi-BDI, TCMi-IAE, TCMi-BIAE
64-bajtowy Trail Trace Identifier (TTI) jak zdefiniowano w ITU-T G.709
ODU-BIP-8, ODU-BEI
ODU-AIS, ODU-OCI, ODU-LCK, ODU-TIM, ODU-BDI, ODU-FSF, ODU-BSF, ODU-FSD, ODU-BSD
64-bajtowy Trail Trace Identifier (TTI) jak zdefiniowano w ITU-T G.709
Jak zdefionowano w ITU-T G.709
OPU-PLM, OPU-AIS, OPU-CSF
Generuje i wyświetla otrzymane wartości PT

Forward Error Correction (FEC)

Błędy

FEC-Correctable (Codeword), FEC-Uncorrectable (Codeword), FEC-Correctable (Symbol),
FEC-Correctable (Bit), and FEC-Stress (Codeword)

Wzór

Wzory

2E-9, 2E-15, 2E-20, 2E-23, 2E-31, NULL, programowalny 32-bitowy (odwrócony lub nieodwrócony)

Błąd

Błędy bitów

Alert

Utrata wzoru

Funkcje dodatkowe OTN
Pomiar częstotliwości

Wspiera pomiary częstotliwości zegara(np.: otrzymaną częstotliwość i odchyły od normy wejściowego sygnału z zegara), wyświetlana w
ilości wystąpień na milion próbek. Pomiary są wykonywane za pomocą lokalnego oscylatora.

Generacja offsetu częstotliwości

Obsługuje kompensację zegara przesyłanego sygnału na wybranym interfejsie, aby przetestować zegar pod kątem powrotu do zasobów podstawowych na każdym elemencie sieci.

Monitorowanie wydajności

Wspierane są następujące zalecenia ITU-T oraz odpowiadające im parametry monitorowania wydajności :

Zalecenia ITU-T
G.821
M.2100

Statystyki monitorowania wydajności

ES, EFS, EC, SES, UAS, ESR, SESR, DM
ES, SES, UAS

Pomiar czasu przywrócenia
usługi (SDT)

Narzędzie pomiaru czasu przywrócenia usługi podaje czas zakłócenia pracy usługi związanych z przełączaniem sieci z kanałów aktywnych na kanału
backupowe. Pomiary obejmują: ostatnie, najkrótsze, najdłuższe i średnie zakłócenie, zakłócenie całkowite oraz liczbę zakłóceń usługi.

Pomiar opóźnienia
Round-trip (RTD)

Narzędzie pomiaru opóźnienia Round-trip podaje czas jaki jest wymagany, aby bit został przesłany od trasmitera do odbiornika, a następnie wrócił z
powrotem do transmitera (wykonując pełną pętle). Są wspierana pomiary na wszystkie interfejsy i mapowania. Pomiary obejmują: ostatni, najkrótszy,
najdłuższy i średni czas RTD, ilość udanych i nieudanych pomiarów RTD.

Tryb Through

Wykonuje analizę w trybie Through, przezroczystą dla każdego przychodzącego sygnału OTN.
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Testowanie ISDN przez PRI
Wspierane
interfejsy

DS1: bantam lub RJ48C (SF or ESF)
E1: bantam, RJ48C lub BNC (PCM31 z lub bez CRC-4)

Obsługa zestawu
słuchawkowego

Wspierane typy
przełączników

DS1: krajowy ISDN, Nortel DMS i AT&T 4/5ESS
E1: europejski ISDN, europejski VN6 i Q.SIG

Kontrola
kanału delta

Tryby
emulacji

Urządzenia końcowe (UK)
Zakończenie sieci (ZS)

Statystyki

Typy i prędkości
połączeń

Dane (64K lub 56K), głos lub 3.1 kHz (audio)

Alerty

DS1: LOS, częstotliwość, LOC, AIS, OOF, RAI, niedziałanie kanału delta
E1: LOS, częstotliwość, LOC, AIS, LOF, RAI, niedziałanie kanału delta
Utrata wzoru(na wstrzykiwanie kanału B)

Testy BER

Konfigurowalne zestawy testów
Zapewnia jednoczesne testowanie BER na wielu kanałach B
skonfigurowanych z ruchem danych.

Błędy

DS1: BPV, EXZ, bit ramki, CRC-6, FCS kanału delta
E1: CV, FAS, CRC-4, E-bit, FCS kanału delta
Błędy bitów (na wstrzykiwanie kanału B)

Strona nawiązująca połączenie (typ numeru i plan numeracji oraz numer do 30 cyfr)
Wywoływany rozmówca (typ numeru, plan numeracji oraz numer do 30 cyfr)
Sieć (Do 4 cyfr kodu sekcji tranzytu sieci i dostęp systemu operatora:
Ustawienia
Rejestrator ISDN
Brak, Główny lub Alternatywny)
połączeń
› Wszystkie parametry są konfigurowalne na poszczególne połączenie
› Pokazuje nieodebrane połączenia lub numery wywoływanych rozmówców
Usługa połączeń wychodzących
> Utworzenie połączeń przed rozpoczęciem testu
> Automatycznie zainicjowanie pojedynczego połączenia, wielu lub wszystkich
skonfigurowanych połączeń przy rozpoczęciu Testu
Testy
Kontrola połączeń Usługa połączeń przychodzących
PASS/ FAIL
> Tryb Auto-odpowiedzi, Automatyczne odrzucanie połączeń lub komunikat
zajętości połączenia
Usługa połączeń zawieszonych
> Zawiesza poszczególne lub wszystkie kanały
Wstrzykiwanie
DTMF

Generowanie tonów DTMF dla wszystkich standardowych cyfr, wliczając
cyfry 0-9, # i * według zaleceń Q.23/G.224
Dostępne dla jednego połączenia głosowego lub 3.1 kHz kanału B

Książka
telefoniczna

Rozmowa / odsłuch poprzez wyselekcjonowane
połączenia głosowe lub 3.1 kHz kanał B
Konfiguracja szczeliny czasowej kanału delta
Prędkość (64K lub 56K)
Tryb HDLC (Normalny lub Odwrócony)
Stan połączenia, CRV, połączenia przychodzące lub wychodzące,
czas trwania połączenia
BERT (ilość błędów i bitowa stopa błędów) z graficznym
miernikiem BERT na podstawie kanału B (dane)
Monitorowanie statystyk wydajności: UAS, EFS, ES i SES
Aktywne rozmowy (dane, głos, 3,1 kHz) i całkowita liczba połączeń
(połączonych, poprawnych, nieudanych / odrzucony, nawiązanych)
Częstotliwość (Rx, offset, max + / max - offset)

Logi warstwy 2 (Q.921) i wiadomości warstwy 3 (Q.931)
Filtry: wszystkie, 2. lub 3. warstwy
Informacje: ID, czas, typ wiadomości, kierunek, numer kanału,
numer dzwoniący, typ połączenie, wartości Przyczyna /
definicja, status i postęp

BERT, ustanawianie i zakańczanie połączeń

Łatwy dostęp do książki telefonicznej, by zarządzać nazwami i
powiązanym numerami
Funkcje zapisz/załaduj, żeby zaktualizować książkę
telefoniczną oraz import i eksport, aby wymieniać książki
telefoniczne z innymi NetBlazer’ami.
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Testowanie Ethernetu
EtherSAM (ITU-T Y.1564)

Wykonuje konfugurację usługi oraz testy jej wydajności zgodnie z ITU-T Y.1564 wliczając EBS, CBS i EMIX. Testy mogą być wykonowywane za pomocą zdalnej pętli zwrotnej
lub w trybie dual test dla uzyskania dwukierunkowego pomiaru.

iSAM

Uproszczone testy Y.1564, które wykonują konfigurację usługi oraz badają jej wydajność. Można je uruchomić za pomocą zdalnej pętli lub trybu dual test, dzięki któremu
można uzyskać wyniki testu dwukierunkowego operując tylko na jednym urządzeniu.

RFC-6349

Wykonaj testy protokołu TCP dla pojedynczego lub wielu połączeń od 10Base-T do nawet 10G. Zbadaj MTU i zmierz RTT oraz aktualną i najwyższą możliwą przepustowość dla TCP.

RFC 2544

Przepustowość, maksymalna prędkość ramek przy najmniejszym odstępie między pakietami, straty ramek i opóźnienia mierzone zgodnie z RFC 2544. Rozmiar ramek:
zdefiniowane przez RFC, użytkownik może ustawić od 1 do 7 długości ramki

Generowanie i monitorowanie
ruchu w sieci

Generowanie ruchu oraz tworzenie do 16 strumieni Ethernetu i ruchu IP wliczając w to jednoczesne monitorowanie przepustowości, strat ramek, jitter’a pakietów, opóźnienień
oraz niesekwencyjności ramek. Dodatkowo umożliwia generowanie losowych i stałych/ego rozmiarów/u ramek oraz testy za pomocą techniki MAC flooding.

OAM dla Carrier Ethernet

Obsługuje 4 tryby S-OAM, MEF, Y.1731, G.8113.1 (MPLS-TP) i 802.1ag. Generacja i monitorowanie CCM, loopback, testy, utrata ramek, straty syntetyczne i opóźnienia ramek
Generacja alertów: AIS, RDI, LCK, CSF(C-LOS, C-RDI, C-FDI, C-DCI). Monitorowanie alertów: RDI, AIS, LCK, CSF, utrata ciągłości, błędy scalania, przypadkowy MEP,
nieoczekiwany poziom MEG/MD, nieoczekiwany okres obsługiwany odbiornikiem S-OAM, trasa łącza S-OAM, ping i trace route, filtrowanie i przechwytywanie pakietów.

Przechwytywanie pakietów i filtry

Możliwość przechwytywania pakietów oraz dekodowania dla pełnego line-rate’u od standardu 10BASE-T do 10 GigE. Możliwość konfigurowania filtru do przechwytywania
danych i dekodowania do 10G dla pełnego linerate’u; konfiguracja filtrów przechwytywania i trigger’ów oraz parametrów oddzielania.

Tryb Through

Selekcja ruchu pomiędzy siecią dostawcy usług a urządzeniami klientów.

Testy BER

Wspierane do czwartej warstwy z lub bez VLAN Q-in-Q.

Wzory (BERT)

PRBS 2E9-1, PRBS 2E11-1, PRBS 2E15-1, PRBS 2E20-1, PRBS 2E23-1, PRBS 2E31-1 oraz jeden wzór użytkownika. Możliwość inwersji wzorów.

Pomiar błędów (BERT)

Błąd bitów, zamiana bitu z zero na 1 lub odwrotnie

Stos VLAN

Generuje do trzech poziomów VLAN (wliczając IEEE 802.1ad i mechanizm tagowania Q-in-Q).

Zachowanie VLAN

Sprawdza znaczniki CE-VLAN dla klasy usług (CoS) i czy ID przechodzi przezroczyście przez sieć.

MPLS

Generowanie i analiza strumienia do dwóch warstw etykiet MPLS.

Testy okablowania

Aplikacja do testów okablowania pozwala na diagnostykę skrętki UTP służącej do transmisji Ethernetu. Sprawdza błędy połaczeń i ocenia wydajność kabla. Urządzene może
opcjonalnie symulować odbionik zasilania PoE, aby sprawdzić, czy źródło PoE jest w stanie dostarczyć odpowiednią ilość mocy, zanim podączy sie do niego właściwe urządzenia.

PoE

Dostępne prędkości: 10M do 1000M na porcie elektrycznym, testy z i bez obciążenia spełniające 802.3at (802.3 Sekcja 33), identyfikacja par kablowych przenoszących
zasilanie i polaryzację, pomiary napięcia/natężenia/mocy dla każdej z par, definiowalne przez użytkownika klasy mocy (0 do 4).

Czas przywrócenia usługi (SDT)

Zawiera statystyki takie jak najdłuższy, najkrótszy, ostatni, średni, zliczony, całkowity czas oraz analiza PASS/FAIL dla ustalonych progów.

Testowanie IPv6

Wykonuje następujące testy dla protokołu IPv6 do prędkości 10G: EtherSAM, RFC 2544, BERT, generowanie i monitorowanie ruchu, tryb Through, intelligent auto discovery, funkcje ping i trace route.

Testowanie 10 GigE WAN

Zawiera podwarstwę interfejsu WAN, generowanie i monitorowanie tras J0/J1 oraz etykiet C2.

Monitorowanie alertów 10 GigE WAN Zawiera SEF, LOF, AIS-L, RDI-L, AIS-P, RDI-P, LCD-P, LOP-P, PLM-P, UNEQ-P, ERDI-P, opuszczenie łącza WIS, B1, B2, B3, REI-L, REI-P.
Przepustowość TCP

Rzeczywista prędkość łącza kablowego, niepodważalne testy przepustowości TCP dla wzmocnienia SLA dla usług Ethernetowych.

Opóźnienie jednokierunkowe

Pomiary jednokierunkowego opóźnienia ramki do 10G jako część EtherSAM (Y.1564) i RFC 2544.

Pomiar błędów

Jabber, poprawność wielkości pakietów i ramek, FCS, symbole, ułożenie w ramce, kolizje, excessive collisions, late collisions, suma testowa dla IP, UDP i TCP oraz błędy blokowe 10G.

Wykrywanie alertów

LOS, opuszczenie łącza, utrata wzoru, częstotliwość, LOC, 10G ustarki lokalne/zdalne.

Kontrola przepływu

Wstrzykiwanie i monitorowanie ramki pauzy, wliczając liczbę pauz, opuszczone ramki oraz całkowity, ostatni, maksymalny i minimalny czas pauzy.

Konfiguracja batch

Możliwość automatycznego ustawienia określonego źródłowego adresu IP, maski podsieci, bramy domyślnej, DHCP, docelowego adresu MAC, lub docelowego adresu
IP do jednej lub wszystkich usług EtherSAM lub do generowania strumieni ruchu

Dual Port

Testowanie w trybie Dual-Port EtherSAM (ITU-T Y.1564), RFC2544 oraz generowanie i monitorowanie ruchu przy użyciu 10/100/1000 Base-t, 100 BaseX, GigE i 10 GigE.
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Cechy dodatkowe
Testy 2 warstwy potokołu CPRI

Wspiera tryby emulacji BTS oraz RRH poprzez stany sekwencji startowych, autodetekcję protokołów, parametry negocjacji dla kontroli i utrzymania,
Ethernet i kanały HDLC, zliczanie słów kodowych i hyperframe’ów, wstrzykiwanie i monitorwanie alertów warstwy 1 i częstotliwości.

Testy BER dla CPRI

Zawiera pomiary BER dla ruchu ramkowego i bezramkowego, wstrzykiwanie błedów bitowych, pomiar RTT, ocenę PASS/FAILL dla pręd. od 1.2 do 9.8 Gbit/s

1588 PTP

Sprawdza synchronizację usług sieci pakietów dla protokołu 1588 PTP, emuluje klientów PTP, generuje i analizuje wiadomości master/klienci, poziom
jakości zegara oraz IPDV.

SyncE

Sprawdza częstotliwość SyncE, wiadomości ESMC oraz poziom jakości zegara.

Pomiar mocy

Wspiera pomiary mocy w dowolnym czasie, wyświetla wynik w dBm (dBdsx dla DS1 i DS3), dla interfejsów optycznych i elektrycznych.

Zasialanie i przywracanie sytemu

Na wypadek awarii zasilania jednostki, aktywna konfiguracja testowa oraz zarejestrowane testy są zapisywane i przywracane po restarcie urządzenia.

Zapisywanie i wczytywanie konfiguracji Zapisywanie i wczytywanie ustawień konfiguracji ustawień na i z trwałej pamięci USB lub pamięci wewnętrznej

Analiza Pass/fail

Zapewnia jasne wyniki PASS/FAIL z programi definiowalnymi przez użytkownika, oparte o bitową stopę błędu i/lub czas niedostępności usługi.

Hierarchia alertów

Alerty są wyświetlane według hierarchii przyczyny ich wyświetlenia. Skutki uboczne awari głównej nie są wyświetlane. Hierarchia ta ma na celu ułatwienie analizy problemów.

Generowanie raportów

Generowanie raportów z pomiarów z konfigurowalnym wyświetlaniem danych, logo firmy oraz jasnymi analizami PASS/FAIL, które łatwo interpretować
dzięki dodanym kolorom. Plik(w formacie HTML i/lub PDF) można zapisać bezpośrednio na urządzeniu, na pamięci USB lub przez EXFO Connect.

Rejestrator zdarzeń

Zapisuj wyniki testów z bezwzględnym i względnym czasem oraz datą, szczegółami i czasem trwania zdarzeń oraz kolorową analizą PASS/FAIL.

Zdalne sterowanie

Zdalne sterowanie poprzez VNC lub zdalny pulpit.

Zdalna pętla zwrotna

Wykrywa inne urządzenia NetBlazer/PowerBlazer i ustawia je w tryb Smart Loopback.

Dual test set

Wykrywa i łączy się z innymi urządzeniami NetBlazer/PowerBlazer, aby wykonać dwukierunkowe testy RFC 2544 oraz EtherSAM.

Dual-port mode

Umożliwia wszelkie testy Ethernet’u takie jak EtherSAM, RFC 2544, generowanie ruchu i monitorowanie lub testy BERT przeprowadzane za
pomocą jednego urządzenia wykorzystującego pętlę zwrotną.

Narzędzia IP

Jest w stanie wykonać funkcje ping oraz traceroute.

Smart loopback

Zwraca ruch Ethernet do jednostki lokalnej poprzez przerzucanie nagłówka pakietu do warstwy czwartej.

Zegar testów

Wybierz zdefiniowany czas trwania testów lub ustaw czas początku i zakończnia testów.

Ulepszenia

Ulepszenia SFP

Ulepszenia SFP+

Dwukierunkowe
ulepszenia SFP

FTB-8590

Moduł SFP GigE/FC/2FC, CPRI/OBSAI 2.45/3.07 Gbit/s dla fali 850 nm, MM, <500 m

FTB-85910

Moduł SFP 100 Base-FX, 1340 nm, MM, 2 km

FTB-85911

Moduł SFP 100 Base-LX10, 1310 nm, SM, 15 km

FTB-85912

Moduł SFP GigE/FC/2FC/4FC dla fali 850 nm, <500 m

FTB-8190

Moduł SFP; prędkości: 155/622 Mbit/s, 2.5/2.7 Gbit/s, GigE/FC/2FC, CPRI/OBSAI 2.45/3.07 Gbit/s dla fali 1310 nm, złącze LC, zasięg 15 km

FTB-8191

Moduł SFP; prędkości: 155/622 Mbit/s, 2.5/2.7 Gbit/s, GigE/FC/2FC, CPRI/OBSAI 2.45/3.07 Gbit/s dla fali 1310 nm, złącze LC, zasięg 40 km

FTB-8192

Moduł SFP; prędkości: 155/622 Mbit/s, 2.5/2.7 Gbit/s, GigE/FC/2FC,; 1550 nm, złącze LC , zasięg 80 km

FTB-8193

Moduł SFP; prędkości: 155/622 Mbit/s, 2.5/2.7 Gbit/s, GigE/FC/2FC,; 1550 nm, złącze LC, zasięg 40 km

FTB-85913

Moduł SFP GigE/FC/2FC/4FC dla fali 1310 nm, 4 km

FTB-85914

Moduł SFP GigE/FC/2FC/4FC dla fali 1310 nm, 30 km

FTB-85915

Moduły SFP GigE/FC/2FC/4FC dla fali 1550 nm, <50 km

FTB-85919

SFP miedź, dla wielu prędkości: 10/100/1000 BASE-T, Cat5 UTP, zasięg 100m

SFP-8600

Moduły SFP+ CPRI 1.228-9.83 Gbit/s 1310 nm, złącze LC, 1.4 km

SFP-8601

Modyły SFP+ 10G (1.25 Gbit/s do 10.3125 Gbit/s) CWDM na 1471 nm, złacze LC SMF, 10 km

SFP-8602

Modyły SFP+ 10G (1.25 Gbit/s do 10.3125 Gbit/s) CWDM na 1511 nm, złącze LC SMF, 10 km

FTB-8690

Moduły SFP+ 10FC/10 GigE dla fali 850 nm, MM, 300 m

FTB-8691

Moduły SFP+ 10 GigE dla fali 1310 nm, 10 km

FTB-8693

Moduły SFP+ 9.953-10.709/11.3, 8FC/10FC/10 GigE dla fali 1310 nm, SMF, 10 km

FTB-8694

Moduły SFP+ 8FC/10FC/10 GigE dla fali 1550 nm, 40 km

FTB-8695

Moduły SFP+ 8FC/10FC/10 GigE dla fali 1550 nm, 80 km

FTB-8596

Dwukierunkowy moduł SFP 1490 Tx 1310 Rx 1000 BASE-BX10

FTB-8597

Dwukierunkowy moduł SFP 1310 Tx 1490 Rx 1000 BASE-BX10

FTB-8598

Dwukierunkowy moduł SFP 1310 Tx 1490/1550 Rx 1000 BASE-BX

FTB-8599

Dwukierunkowy moduł SFP 1550 Tx 1310 Rx 1000 BASE-BX
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SPECYFIKACJA OGÓLNA
Wymiary (Wys. x Szer. x Dł.)

96 mm x 51 mm x 288 mm (3 ¾ in x 2 in x 11 5⁄16 in)

Waga (bez baterii)

1.1 kg (2.4 lb)

Temperatura
Pracy
Magazynowania

0 °C do 50 °C (32 °F do 122 °F) –
40 °C do 60 °C (–40 °F do 140 °F)

Wilgotność względna

0 % to 95 %, nieskondensowana

Czas pracy na baterii

Do dwóch godzin

Czas ładowania baterii

Dwie godziny

Języki

Angielski, chiński, japoński, koreański

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
FTB-880v2-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX
Opcje testów
SONET = testowanie SONET
SDH = testowanie SDH
SONET-SDH = testowanie SONET i SDH

Opcje prędkości protokołu CPRI
CPRI-4.9G c
CPRI-6.1G c
CPRI-9.8G c

Opcje prędkości
52M = 52 Mbit/s (OC-1/STM-0) a
155M = 155 Mbit/s (OC-3/STM-1)
622M = 622 Mbit/s (OC-12/STM-4)
2488M = 2.5 Gbit/s (OC-48/STM-16)
9953M = 10 Gbit/s (OC-192/STM-64)

Opcje prędkości sieci OTN
OTU1 = OTN do 2.666 Gbit/s
OTU2 = OTN do 10.709 Gbit/s
OTU2-1e-2e = OTN do 11.049/11.096 Gbit/s
OTU2-1f-2f = OTN do 11.270/11.318 Gbit/s

Opcje oprogramowania
DS3-G747 = możliwość testowania G.747
DS1-FDL = możliwość testowania DS1 FDL
DUAL-RX = testowanie DS1/DS3 z podwójnym Rx
DS3-FEAC = możliwość testowania DS3 FEAC
TCM = Monitorowanie połączeń tandemowych
DSn = możliwość testowania DSn
PDH = możliwość testowania PDH
ISDN-PRI = System PRI do ISDN
NI-CSU = emulacje pętli zwrotnej NI-CSU
Cable_test = tester okablowania
IPV6 = protokół internetowy w wersji 6
ETH-THRU = tryb Through
CPRI-OBSAI = aktywuje CPRI od 1.2G do 3.1G i 3.1G OBSAI b
MPLS = aktywuje MPLS
1588PTP = generowanie i analiza 1588 PTP
SyncE = generowanie i analiza protokołu SyncE
TCP-THPUT = przpustowość dla protokołu TCP
ETH-OAM = aktywuje Y.1731, G.8113.1 (MPLS-TP), 802.1ag i MEF
ADV-FILTERS = zaawansowane filtrowanie
ETH-CAPTURE = przechwytywanie pakietów dla pełnego linerate’u
DUAL-PORT = testowanie Ethernet na 2 portach
iSAM = aktywuje uproszczone testowanie Y.1564
RFC6349 = aktywuje testowanie TCP zgodnie z RFC 6349
POE = aktywuje możliwość testowania PoE
Przykład: FTB-880v2-SONET-155m-DSn-GigE
UWAGI
a. Zawsze wliczone.
b. Wymaga zakupu SFP.
c. Wymaga zakupu SFP+.

Opcje prędkości Fibre Channel
FC1X = Interfejs Fibre Channel 1x b
FC2X = Interfejs Fibre Channel 2x b
FC4X = Interfejs Fibre Channel 4x b
FC8X = Interfejs Fibre Channel 8x c
FC10X = Interfejs Fibre Channel 10x c
Opcje prędkości Ethernet
100optical = 100 Mbit/s optyczny
GigE = 1000 Mbit/s optyczny i elektryczny
10GigE = 10G LAN i 10G WAN

Seria NetBlazer v2 do testów wielousługowych

INFORMACJE O ZMÓWIENIU
FTB-870v2-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX
Opcje testów
SONET = testowanie SONET
SDH = testowanie SDH
SONET-SDH = testowanie SONET i SDH

Opcje prędkości protokołu CPRI
CPRI-4.9G c
CPRI-6.1G c
CPRI-9.8G c

Opcje prędkości
52M = 52 Mbit/s (OC-1/STM-0) a
155M = 155 Mbit/s (OC-3/STM-1)
622M = 622 Mbit/s (OC-12/STM-4)
2488M = 2.5 Gbit/s (OC-48/STM-16)
9953M = 10 Gbit/s (OC-192/STM-64)

Opcje prędkości sieci OTN
OTU1 = OTN do 2.666 Gbit/s
OTU2 = OTN do 10.709 Gbit/s
OTU2-1e-2e = OTN do 11.049/11.096 Gbit/s
OTU2-1f-2f = OTN do 11.270/11.318 Gbit/s

Opcje oprogramowania
DS1-FDL = możliwość testowania DS1 FDL
TCM = Monitorowanie połączeń tandemowych
DSn = możliwość testowania DSn
PDH = możliwość testowania PDH
ISDN-PRI = System PRI do ISDN
NI-CSU = emulacje pętli zwrotnej NI-CSU
Cable_test = tester okablowania
IPV6 = protokół internetowy w wersji 6
ETH-THRU = tryb Through
CPRI-OBSAI = aktywuje CPRI od 1.2G do 3.1G i 3.1G OBSAI b
MPLS = aktywuje MPLS
1588PTP = generowanie i analiza 1588 PTP
SyncE = generowanie i analiza protokołu SyncE
TCP-THPUT = przpustowość dla protokołu TCP
ETH-OAM = aktywuje Y.1731, G.8113.1 (MPLS-TP), 802.1ag i MEF
ADV-FILTERS = zaawansowane filtrowanie
ETH-CAPTURE = przechwytywanie pakietów dla pełnego linerate’u
DUAL-PORT = testowanie Ethernet na 2 portach
iSAM = aktywuje uproszczone testowanie Y.1564
RFC6349 = aktywuje testowanie TCP zgodnie z RFC 6349
POE = aktywuje możliwość testowania PoE

Opcje prędkości Fibre Channel
FC1X = Interfejs Fibre Channel 1x
FC2X = Interfejs Fibre Channel 2x
FC4X = Interfejs Fibre Channel 4x
FC8X = Interfejs Fibre Channel 8x
FC10X = Interfejs Fibre Channel 10x c

b
b
b
c

Opcje prędkości Ethernet
100optical = 100 Mbit/s optyczny b
GigE = 1000 Mbit/s optyczny i elektryczny b
10GigE = 10G LAN i 10G WAN c

Przykład: FTB-870v2-SONET-155m-IPV6-GigE-FC1X-OTU1
UWAGI
a. Zawsze wliczone.
b. Wymaga zakupu SFP.
c. Wymaga zakupu SFP+.
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EXFO serves over 2000 customers in more than 100 countries. To find your local office contact details, please go to www.EXFO.com/contact.
EXFO is certified ISO 9001 and attests to the quality of these products. EXFO has made every effort to ensure that the information contained in this specification sheet is accurate. However, we accept no
responsibility for any errors or omissions, and we reserve the right to modify design, characteristics and products at any time without obligation. Units of measurement in this document conform to SI standards and
practices. In addition, all of EXFO’s manufactured products are compliant with the European Union’s WEEE directive. For more information, please visit www.EXFO.com/recycle. Contact EXFO for prices and
availability or to obtain the phone number of your local EXFO distributor.
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