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NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY
Windows 8.1 (system który znasz, zainstaluj co chcesz)

Ultrajasny 8-calowy ekran multidotykowy

Wbudowana łączność-wybierz pomiędzy interfejsem Gigabit, Wi-Fi,
Bluetooth lub 3G/4G LTE poprzez modem USB

Lekkie i przenośne rozwiązanie przeznaczone dla inżynierów i techników,
którzy instalują, rozwiązują problemy i utrzymują sieci przewodowe oraz
bezprzewodowe

OPTYKA
Zakres dynamiki do 36 lub 39dB

Testowanie splitterów (do 1x128)

Połączenie testów jednomodowych i wielomodowych

Krótka martwa strefa zdarzeniowa 0.8 m

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

Zintegrowane urządzenia: wizualny lokalizator uszkodzeń, kamera inspek-
cyjna, szerokopasmowy miernik mocy i źródło światła pracujące w trybie 
ciągłym

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

Pomiary czasu zakłócenia usługi (SDT)

ANALIZA WIELOPOZIOMOWA
Testowanie Dual-port do 10G

Funkcjnalność iSAM do ultraprostej aktywacji wielousługowej

Testy wielu sesji TCP 10G 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

Przechwytywanie pakietów i zaawansowane filtrowanie do 10G

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

Testy OTN dla sygnałów OTU-1/2 i OTU-1e/2e 

Testy optycznych sieci SONET/SDH do 10G

Testy elektrycznych sieci SONET / SDH

Testy DSn i PDH w tym ISDN PRI

Możliwość weryfikacji zarówno optyki jak i Ethernetu w jednym urządzeniu testowym. FTB-700Gv2 
umożliwia technikom instalowanie, testowanie i rozwiązywanie problemów w sieciach C-RAN, FTTx, 
fronthaul, backhaul, small-cell, systemem DAS, zdalnych sieciach radiowych i centrach danych

Seria FTB-700Gv2
OPTYKA, ETHERNET I WIELOPOZIOMOWA ANALIZA SIECI

Funkcja/e tego produktu jest/są chronione przez jedno lub więcej zgłoszeń 
patentowych US 2012/0307666 A1 i jego odpowiedników w innych krajach.
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PRZYSTOSOWANA DO WIELOPOZIOMOWEJ ANALIZY SIECI

Nadchodzące zmiany w kierunku konwergentnej struktury sieci optycznej, SONET/SDH, OTN, Fibre Channel i usługach bazujących na
pakietach Ethernet wymagają urządzeń testowych, które będą w stanie obsłużyć szeroki zakres interfejsów oraz oszacować jakość
bez utraty mobilności, prędkości i bez przysporzenia wysokich kosztów. Wykorzystując potężne możliwości przenośnej platformy
FTB-1 Pro, seria FTB-700Gv2 usprawnia procesy i umożliwia technikom pracującym w terenie na efektywne testowanie i walidację
wydajności optycznej sieci SONET/SDH, OTN, Fibre Channel, CPRI i Ethernet.

NAJLEPSZE CECHY DO OPTYKI, ETHERNETU I WIELOPOZIOMOWEJ ANALIZY

OPTYKA

Pięć modeli dopasowanych do Twojego budżetu

1 2 3 4

1412 139 1076 8 11

1 ETHERNET
10 do 1000 BASE-T

2 ETHERNET OPTYCZNY
Do 10 Gbit/s
1000BASE-T
CPRI 1.2 do 9.8G
OBSAI 3.1G
Fibre Channel 1x, 2x, 4x, 
8x, 10x
SONET/ SDH do 10G
OTN OTU1/2

3 DSn/PDH
Wyjście zegarowe

4 DSn/PDH
RX2: DS1
Wyjście zegarowe

5 Elektryczne 
SONET/SDH
DSn/PDH
RX2: DS1/DS3
Wyjście zegarowe

6 Jednomodowy port OTDR

7   Gniazdo mikrofonu/
zestawu słuchawkoweg

8   Slot kary MicroSD

9   Port 1 GigE port

10   Jeden port USB 3.0 port

11   Dwa porty USB 2.0

12   VFL

13 Port multimodowy lub 
aktywny jednomodowy

14 Miernik mocy

57%
Krótszy czas testu b

100%
Automatyczna a

1-etapowy
Proces a

CECHY USB BEZPRZEWODOWA

Podstawowa
FIP-410B

Półautomatyczna
FIP-420B

W pełni 
zautomatyzowana

FIP-430B

Półautomatyczna
FIP-425B

W pełni 
zautomatyzowana

FIP-430B

Trzy poziomy powiększenia √ √ √ √ √

Przechwycenie obrazu √ √ √ √ √

5 Mpix kamera CMOS √ √ √ √ √

Funkcja automatycznego centrowania włókna X √ √ √ √

Funkcja automatycznej regulacji ostrości X X √ X √

Wbudowana analiza pass/fail X √ √ √ √

LEDowy wskaźnik pass/fail X √ √ √ √

Komunikacja Wi-Fi X X X √ √

UWAGI

a. Modele FIP-430B oraz FIP-435B.

b. Dane zaczerpnięte z analizy EXFO, obliczenia bazują na typowym czasie analizy

FIP-435B: zrób krok dalej z sondą bez-
przewodową. Zawiera wszystkie funkcje FIP-430B.

Półautomatyczna FIP-420B: ta sama 
funkcjolanlność, co w FIP-430B, lecz bez 
automatycznego dostosowania ostrości.

Półautomatyczna FIP-425B: bezprzewodowa 
wersja półautomatycznej kamery FIP-420B.

FIP-410B: oferuje wszystkie podstawowe funkcje 
kontrolne jednak jest w pełni manualna.

FIP-430B: kompletny i w pełni zautomatyzowany zestaw funkcji, który zawiera system automatycznego centrowania 
obrazu złącza, automatyczną regulację ostrości oraz analizę czystości pass/fail.
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USUNIĘCIE ZŁOŻONOŚCI Z OTDR

W pakiecie z OTDR (kod Oi)

Uruchom narzędzia iOLM i OTDR 
na jednym urządzeniu

Aktualizacja

Dodaj opcję narzędzia iOLM, 
nawet w terenie

iOLM Advanced
Wszystkie funkcje iOLM, plus
dodatkowe opcje zaawansowane

iOLM Pro
Wszystkie opcje iOLM Advanced, 
plus dodatkowe opcje profesionalne

Trzy sposoby na 
korzystanie z iOLM:

Trzy pakiety 
funkcjonalności iOLM:

Zamień tradycyjnego OTDRa na przejrzyste, zautomatyzowane, dające poprawne 
wyniki narzędzie dla techników na każdym poziomie umiejętności.

TESTOWANIE OTDR
STAWIA WIELE

WYZWAŃ...

Dynamiczna
akwizycja wielu 

impulsów

Inteligentna 
analiza trasy

Łączy wszystkie 
wyniki w jednym

widoku łącza

Kompleksowa 
diagnostyka

JAK TO DZIAŁA?

NIEWŁAŚCIWA 

TRASA OTDR

NIEZLICZONE TRASY

DO ANALIZY

POWTARZANIE TEJ SAMEJ 
PRACY DWA RAZY

ZŁOŻONY INSTRUMENT 

SZKOLENIA/WSPARCIA

2XX
W odpowiedzi na te wyzwania, EXFO opracowało lepszy sposób testowania 
światłowodów: narzędzie iOLM jest oparte na OTDRze, przeznaczone do uproszczenia testów 
OTDR dzięki wyeliminowaniu konieczności konfigurowania parametrów i/lub interpretacji oraz 
analizy złozonych tras OTDR. Jego zaawansowane algorytmy dynamicznie definiują parametry 
testu, jak również liczba akwizycji, które najlepiej pasują do aktualnie testowanej sieci. Poprzez 
skorelowanie wielu szerokości impulsów dla wielu długościach fal, iOLM lokalizuje i identyfikuje 
błędy z maksymalną rozdzielczością - wszystko po naciśnięciu jednego przycisku.

Ochrona patentowa dotyczy iOLMa, wliczając w to jego oprogramowanie służące do pomiarów. Uniwersalny interfejs EXFo jest chroniony patentem US 6,612,750.

Uwaga: Zapoznaj się z najnowszą specyfikacją inteligentnej analizy sieci optycznej (iOLM), aby dowiedzieć się więcej na temat opcji zawartych w pakietach iOLM Advanced oraz iOLM Pro.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z SIECIAMI MULTIMODOWYMI O DUŻYCH PRZEPŁYWNOŚCIACH ZA POMOCĄ ENCIRCLED FLUX

Bez względu czy są to powiększające się sieci korporacyjne czy też duże bazy danych, nowe sieci 
danych o wysokiej przepływności zbudowane z włókien wielomodowych pracują pod większym 
obciążeniem niż kiedykolwiek wcześniej. W przypadku awarii potrzebne są inteligentne i precyzyjne 
narzędzia, aby szybko znaleźć i naprawić usterkę.

Włókna wielomodowe są trudniejsze do testowanie, ponieważ ich wyniki zależą od warunków wyjściowych 
każdego urządzenia. Rozwiązywanie problemów przy pomocy urządzenia, które nie jest do tego 
dostosowane może wprowadzić w błąd technika lub dać wyniki, na których niemożliwe będzie 
znalezienie przyczyny usterki, powodując dłuższe czasy przestoju sieci.

Dla wielomodowych włókien, EXFO rekomenduje użycie zewnętrznych rozbiegówek, które są zgodne     
z EF. Standard encircled flux (zalecany w TIA-568 przez TIA-526-14-B i IEC 61280-4-1 Ed. 2.0) jest 
sposobem na kontrolowanie warunków uruchomiania źródeł światła tak, że rozwiązywanie problemów
Tier-2 może być wykonywane z maksymalną dokładnością i spójnością.

Użycie zewnętrznego urządzenia zgodnego z EF*, takiego jak SPSB-EF-C30 zapewni szybkie i łatwe 
naprawianie uszkodzonych sieci.

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

SPSB-EF-C30

Tylko iOLM

Zamów urządzenie
wyposażone tylko w iOLMa 

iOLM Standard

› Dynamiczna akwizycja wielu impulsów

› Inteligenta analiza tras

› Widok mapy

› Diagnoza

› Generacja trasy SOR



Seria FTB-700Gv2

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

Seria FTB-700G V2 jest doskonałym 
rozwiązaniem do testowania wielu usług      
do 11.3 Gbit/s

› Port elektryczny RJ45 
do Ethernet 10/100/1000M

› 1 port SFP+ do OTU1, OTU2, OTU1e, 
OTU2e, OTU1f, OTU2f, OC-1, 3, 12, 48, 
192 lub STM-0, 1, 4, 16, 64 lub             
Fibre Channel 1x, 2x, 4x, 8x, 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 1000BASE-T (używając
władki SFP RJ45)

› 2 porty SFP+ dla Fibre Channel 1x, 2x, 4x, 
8x, 10x lub CPRI 1.2, 2.4, 3.1, 4.9, 6.1,
9.8 Gbit/s lub OBSAI 3.1 Gbit/s                    
i Ethernet 100/1000M, 10G oraz 
1000BASE-T (używając wkładki SFP RJ45)

› Port RJ48C port do DS1/1.5M, E1/2M oraz 
we/wy zegarowe DS1/1.5M/E1/2M/ 2 MHz

› Port Bantam do TX: DS1/1.5M, E1/2M,
RX2: DS1/1.5M oraz we/wy zegarowe: 
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
wyjście zegarowe: DS1/1.5M/E1/2M/2 MHz

› BNC RX: E1/2M, E3/34M, DS3/45M,
STS-1e/STM-0e/52M, E4/140M,
STS-3e/STM-1e/155M

Główne zalety testowania

› SONET/SDH do 10G

› Testowanie OTN BER z konfigurowalnymi
ustawieniami progowymi

› Testowanie w trybie Coupled, Decoupled 
oraz Through

› Monitorowanie i wprowadzanie błędów oraz 
alarmów

› Monitorowanie i manipulowanie nagłówkami

› Mapowanie wysokiego oraz niskiego rzędu

› Monitorowanie połączenia tandemowego (TCM)

› Manipulowanie wskaźnikiem, włączając 
testowanie sekwencji wskaźników za pomocą 
standardów Telcordia GR-253, 
ANSI T1.105-03 oraz ITU-T G.783

› Monitorowanie wydajności zgodnie z
ITU-T G. 821, G.826, G.828, G.829, M.2100 
oraz M.2101

› Analiza częstotliwości oraz generacja offsetu

› Automatyczne przełączanie protekcji
› Pomiar czasu zakłóceń usługi

› Pomiar opóźnień w sieci

› Testowanie DS1/DS3 oraz E1/E3/E4

› Obsługa podwójnego odbiornika (Rx) DS1/DS3

› Auto-detekcja kodowania, ramkowania i wzorca
dla DS1/DS3

› Kody pętli DS1 oraz emulacja NI/CSU

› Automatyczny wielowzorcowy DS1 w BER

› Monitorowanie DS1/DS0
z bitami sygnalizacyjnymi ABCD 

› DS1 FDL oraz DS3 FEAC

› Testowanie struktur Fractional T1/E1

› ISDN PRI dla interfejsów DS1 lub E1  

› Wsparcie zewnętrznego zegara

› Testowanie 10 BASE-T do 10 GigE

› Testy dwuportowe

› Testowanie przepustowości TCP 10G 
zgodnie z RFC 6349

› Testowanie przepustowości TCP do 1 GigE

› EtherSAM, RFC 2544, generowanie i 
monitorowanie ruchu, EtherBERT oraz ultra 
proste iSAM ITU-T Y.1564

› 1588 PTP oraz SyncE

Tryb Through oraz inteligentna pętla›
› Testowanie kabli wliczając PoE

› Przechwytywanie wszystkich pakietów i 
zaawansowane filtrowanie od 10M do 10G

› Testowanie IPv6

› VLANs wliczając E-VLAN, S-VLAN and C-VLAN

› MPLS

› Asymetryczne testowanie podwójnym 
zestawem (EtherSAM, RFC 2544, RFC 6349 
oraz iSAM)

› Carrier Ethernet OAM (MEF, IEEE 802.1ag,
ITU-T Y.1731 i ITU-T G.8113.1 MPLS-TP) 

› Fibre Channel 1x, 2x, 4x, 8x i 10x

› Ramkowe CPRI BBU oraz emulacja RRH 
od 1.2 Gbit/s do 9.8 Gbit/s

› Bezramkowe i ramkowe CPRI BER oraz 
emulacja RTD od 1.2 Gbit/s do 9.8 Gbit/s 

ANALIZA WIELOUSŁUGOWA
POTĘŻNA I SZYBKA

Seria FTB-700Gv2 jest w pełni zintegrowaną, przenośną platformą do testowania DSn/PDH, ISDN, SONET/SDH, OTN, Fibre
Channel, CPRI i Ethernet. Oferuje 8-calowy multidotykowy ekran oraz niespotykanie prostą konfigurację. Różne sposoby
łączenia się platformy przez 3G, WiFi, Bluetooth, Gigabit Ethernet lub port USB sprawiają, że jest ona dostępna   w 
każdym środowisku.

 
   Co jest potrzebne dla każdej aplikacji SONET/SDH, OTN, Fibre Channel, CPRI or Ethernet?

› Instalacja, uruchomienie i utrzymanie sieci dostępowych oraz 
metro

›  Pojawienie się obwodów SONET/SDH

›  Ocena wydajności usług Carrier Ethernet

›  Walidacja sieci i usług OTN

›  Instalacja, uruchomienie i utrzymanie sieci metro Ethernet

›  Wdrożenia aktywnych usług dostępowych  Ethernet (punkt-punkt)

›  Instalacja i uruchomienie sieci Fiber Channel

›  Testowanie i rozwiązywanie problemów

› Rozwiązywanie problem na bieżąco podczas aktywnego ruchu

›  Monitorowanie wydajności obwodów SONET/SDH i OTN

›  Ocena opóźnień round-trip obwodów transportowych

›  Testowanie BER do 11.3 Gbit/s

›  Walidacja FTTA od 1.2 Gbit/s do 9.8 Gbit/s poprzez warstwę 2 
protokołu CPRI i bezramkowe testowanie BER
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REORGANIZACJA PROCESU KONFIGURACJI

The new Test Configurator enables tests to be easily set up, and provides critical tes
information immediately after the actual setup stage. In the screenshot to the right, th
RFC 2544 test was selected with Throughput and back-to-back tests enabled (fram
loss and latency are disabled). The green arrow pointing up confirms that the link i 
up. The destination IP address is resolved and the test is ready to be executed. Th

The control panel has icons that provide access to the most important testin 
elements, buttons for the Setup, Results and Functions screens, as well as a cle 
pass/fail indicator. This gives field technicians the assurance that their testing tim 

ANALIZA 
WIELOPOZIOMOWA

Ustanowienie nowego 
standardu graficznego: 
Niespotykana prostota 
konfiguracji i nawigacji

Ser ia  FTB-700Gv2 po-
s iada in te l igentne i  in -
tuicyjne ustawienia konf ig-
uracji testowych, które prze-
prowadza ją  techn ika krok  
po kroku przez kompletny i 
dok ładny proces tes tow-
ania(wraz z podpowiedziami 
i  wskazówkami).  Cecha ta, 
wyświetla powiązane funkcje 
tes tów na jednym ekran ie  
oraz oferuje inteligentny tryb 
odkrywania sieci, co pozwala 
jednemu technikowi wykony-
wać kompleksowe pomiary.

Dedykowane przyciski
szybkiej akcji

›Zdalne wykrywanie innych 
jednostek EXFO

›Laser włącz/wyłącz

›Reset testu, aby wyczyścić wyniki i 
statystyki podczas przeprowadzania testu

›Generacja raportu

›Zapisanie i wczytanie konfiguracji testu

›Szybkie wstrzyknięcie błędu

›Możliwość wykorzystania drugiego 
portu do zapętlenia

Różne powiadomienia

›Czytelne oznaczenie statusu połączenia 
dla portów pojedynczych i podwójnych 

›Wyświetlenie negocjowanej prędkości
dla portów pojedynczych i podwójnych

›Status mocy wyświetlany zawsze dla 
portu pojedynczego i podwójnego

›Za każdym razem wyświetlany 
komunikat pass/fail

›Wzór i synchronizacja zegara

›Offset częstotliwości z kolorowym 
wskaźnikiem poprawności zakresu

›Wskaźnik nadpisywania nagłówków

›Wstrzykiwanie błędów/alarmów

›Hierarchia alarmów dokładnie
określających główne przyczyny  
(jeśli to możliwe) 

Usprawniona nawigacja

›Przycisk zdalnego wykrywania 
dostępny w każdej chwili, nie ma po-
trzeby opuszczania aktualnej pozycji w 
celu poszukiwania zdalnych jednostek

›Status testu może być zmaksymalizo-
wany na cały ekran poprzez proste 
kliknięcie na przycisku statusu alarmu
nieważne czy jednostka pomiarowa 
jest w zasięgu ręki czy dalszej 
odległości, wyniki test mogą być 
łatwo zinterpretowane przez jedno 
spojrzenie na ekran wyświetlacza

› Konfiguracja RFC 2544 jest zma-
ksymalizowana do jednej strony; nie 
ma potrzeby konfiguracji osobnych
testów RFC w innych oknach.

›  Uproszczne definiowanie struktury 
testu, wybór aplikacji testowej,      
konfiguracja sygnału i wybór 
szczeliny czasowej

›Scentralizowanie funkcje: zarządzanie 
błędami/alarmami, monitorowanie 
wydajności i manipulowanie/
monitorowanie nagłówków

Nowe rozwiązanie konfiguracji testu nie tylko pozwala na łatwe skonfigurowanie testu, ale 
i dostarcza kluczowych informacji z bieżącego testu natychmiast po faktycznym etapie 
konfiguracji. Na zrzucie ekranu po prawej stronie został wybrany test RFC 2544 z opcjami 
Throughput i Black-To-Black (testy utraty ramek i opóźnienia są włączone). Zielona 
strzałaka skierowana w górę potwierdza, że link jest aktywny. Docelowy adres IP jest 
ustawiony i test może być wykonany. Konfigurator testu obejmuje wszystkie etapy badań: 
konfigurację, podgląd oraz wykonanie testu.

Panel kontrolny posiada wszystkie potrzebne ikony umożliwiające dostęp do 
najważniejszych elementów testu, przycisków do konfiguracji, wyników, przycisków 
funkcyjnych oraz wskaźnik Pass/Fail do szybkiej oceny testu. Dzięki temu czas pracy 
technika jest w pełni zoptymalizowany.
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KLUCZOWE CECHY OTN i SONET/SDH

Uproszczeone testowanie BER

Seria FTB-700Gv2 zapewnia możliwość przekonfigurowania progów bitowej
stopy błędu (BER) skonfigurowanych przez użytkownika przed uruchomieniem 
testu. Ta funkcja pozwala ocenić test metodą Pass/Fail przy podsumowaniu, nie 
pozostawiając cienia wątpliwości, co do otrzymanych wyników.

Tryb Through

Ten tryb wymagany jest przy monitorowaniu sieci w trakcie pracy.       
Seria FTB-700Gv2 może być podłączona do lini na określonym połączeniu 
w celu analizy błędów i alarmów w sposób nieinwazyjny.

Uproszczone wstrzykiwanie błędów

Ta funkcjonalność serii FTB-700Gv2 umożliwia użytkownikowi wstrzykiwanie 
błędów za pomocą jednego kliknięcia na ekranie, zapewniając ciągłość 
obwodu przed rozpoczęciem testu. Co więcej, funkcjonalność wstrzykiwania 
błedów może być zaprogramowana dla każdego typu błędu,                    
nie tylko dla błędów bitowych.

Kompletne monitorowanie nagłówków

Seria FTB-700Gv2 oferuje dostęp do wszystkich bajtów nagłówka (OH-overhead) 
sieci SONET/SDH oraz OTN. Co więcej, poprzez wybranie dowolnego danego 
bajtu OH, użytkownik może pobierać dodatkowe szczegółowe informacje o tym 
bajcie bez konieczności przełączenia stron. 

ANALIZA WIELOUSŁUGOWA

Tryb Decoupled

Tryb Decoupled umożliwia użytkownikowi niezależnie konfigurować porty Tx i Rx modułu 
serii FTB-700Gv2. Umożliwia to testowanie funkcjonalnosci mapowania i demapowania 
elementów sieci lub łączenia punktów w sieci.
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Mówisz? Słuchasz? Wybierasz DTMF?

Za pomocą jednego kliknięca technicy pracujący w terenie mogą rozmawiać i słuchać 
w prosty sposób - nie potrzebne są już niewygodne zestawy do rozmów. Platforma 
FTB-1 Pro pozwala używać poręcznego, lekkiego zestawu słuchawkowego, który 
może być kontrolowany za pomocą oprogramowania, aby wprowadzić sygnał DTMF 
lub regulować poziom głośności słuchawek i mikrofonu.

Kto dzwoni? jaki jest typ połączenia?

Połączenie wychodzące i przychodzące przechodzi przez interfejs PRI ISDN, 
ekran podsumowujący wyniki wyświetla je, pokazując przejrzystą analizę 
wykorzystując swoją unikalną siatkę monitorowania połączeń. Jedno spojrzenie 
wystarczy, aby użytkownik widział wszystkie informacje: typ połączenia, 
statystyki (przepływ jałowy, głos, 3.1kHz, dzwonienie, alerty, błędy bitów,                     
wyniki Pass/Fail).

Scentralizowana kontrola

Z serią FTB-700Gv2 technik pracujący w terenie ma pełną kontrolę przez cały czas w zasięgu ręki. Niezależnie 
od tego czy jest to książka telefoniczna, zestaw słuchawkowy, wybieranie DTMF, wstrzykiwanie błędu, 
generowanie raportu, zapisanie lub wczytanie konfiguracji, wszystko jest aktywowane za pomocą jedngo 
dotknięcia ekranu.

KLUCZOWE CECHY ISDN

Seria FTB-700Gv2 pozwala na testowanie północnoamerykańskich i europejskich konfiguracji sieci ISDN 
PRI. Oferuje najlepsze w swojej klasie testy ISDN PRI dzięki umożliwieniu technikom wykonywaniu 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 



Seria FTB-700Gv2

CECHY KLUCZOWE ETHERNET

Elastyczność Smart Loopback

Funkcjonalność Smart Loopback 
została ulepszona i oferuje pięć róż-
nych trybów pętli. Bez względu na to, 
czy chcesz określić ruch z warstwy 
UDP lub TCP, albo cały ruch ogółem 
(Transparent Loopback Mode), seria 
FTB-700Gv2 ma możliwość dostoso-
wania się do wszystkich wyjątkowych 
przypadków pętli zwrotnej.

Tryb inteligentnego odkrywania sieci

Przy użyciu serii FTB-700G V2, użytkownik ma możliwość wyjątkowo prostego skanowania sieci i łączenia się z 
każdym zdalnie dostępnym testerem datacom formy 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 informacji —
te moduły zadbają o wszystko.

Testowanie trybem Dual-Port i Through

Dzięki testowaniu dual-port, jeden z tech-
nikow może użyć pojedynczego modułu 
serii FTB-700Gv2, aby uruchomić testy 
EtherSAM lub RFC 2544 i otrzymać 
dwukierunkowe wyniki operując tylko 
jedną jednostką. Dzięki generowaniu      
i monitorowaniu ruchu oraz testom 
EtherBERT, technik może ustawić dwa 
różne testy. Jeden na porcie pierwszym, 
drugi na porcie drugim. Obydwa porty 
mogą być na różnych interfejsach      
(np. jako pierwszy port elektryczny         
10Base-T, a port 10GigE jako drugi).

VLAN/MPLS

Dzisiejsze sieci wymagają wysokiej 
wydajności. Dostawcy usług, chcąc 
sprostać wysokim wymaganiom, 
muszą polegać na różnych mechani-
zmach, takich jak: tagowanie         
Ethernetu, enkapsulacja i etykie-
towanie. Dzięki tym dodatkom, 
usługodawcy mogą zwiększyć 
bezpieczeństwo, skalowalność, nie-
zawodność i wydajność. Seria 
FTB-700Gv2 obsługuje tagi wirtu-
alnych sieci LAN (VLAN), tagi sieci    
Q-in-Q VLAN i wieloprotokołowe 
przełączanie etykiet (MPLS).



Wszystkie parametry SLA 
mierzone przez sek-
wencję burstów CBS 
(przepustowość, opóźni-
enia, utrata ramek, jitter)

Wszystkie parametry SLA 
mierzone przez sek-
wencję burstów EBS 
(przepustowość, opóźnie-
nia, utrata ramek, jitter)

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

Seria FTB-700Gv2

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 rozwiązywania problemów w usługach Carrier Ethernet. 

Ma on szereg zalet, które stawiają go ponad RFC 2544, wliczając ocenę kluczowych kryteriów 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 — zapewniający
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, 
dokładniejszym sprawdzaniem i znacznie szybszym wdrażaniem. EtherSAM składa się z dwóch faz, testu konfiguracji 
usług oraz testu wydajności usług.

Test konfiguracji usługi

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

Testy wydajności usługi

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

Testy Ramp Testy Burst
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ETHERSAM DWUKIERUNKOWE WYNIKI TESTÓW

EtherSAM od EXFO zapewnia testy bardziej wydajne niż te potrzebne do ITU-T Y.1564 dzięki dwukierunkowym 
pomiarom. Kluczowe parametry SLA mierzone niezależnie w obydwu kierunkach zapewniają w 100% poprawną 
aktywację usługi za pierwszym — najwyzszy poziom zaufania wśród urządzeń testowcyh.

Tylko wynik opóźnienia Round-trip Jedyny efektywny sposób na testy burstów
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iSAM

iSAM koncentruje się na minimalizmie i prostocie, żeby maksymalnie uprościć testy Y.1564 (EtherSAM) oraz RFC 6349 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 iSAMa 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. 

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 serii FTB-700Gv2. Wykonuje 
on pomiary ciągłości, mapę połączeń, mierzy długość kabla, odległość do usterki oraz opóźnienie propagacji. Dzięki 

dodatkowemu testowi PoE, technicy mogą 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 wszystkiego po drodze do węzła radiowego zasilanego dzięki 
PoE (Small cell unit), seria FTB-700Gv2 nadaje się do pomiaru zarówno podstawowych, jak i krytycznych dla sieci urządzeń.

One-page setup One-page resultsMultiple modes of connection
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TESTOWANIE FTTA

Framed CPRI BER Test CPRI Round-Trip Delay

Z modułami serii FTB-700Gv2, technicy mogą wykonywać różnorodne testy FTTA. Na przykład, podczas instalacji 
RRH, bardzo ważne jest, aby zweryfikować wszystkie urządzenia przed zakończeniem budowy konstrukcji wieży.               
Seria FTB-700Gv2 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 FTB-700Gv2 z aktywną drugą wartwą protokołu CPRI, pozwala technikom w prosty sposób połączyć się   
z RRH, bez potrzeby wspinania się na wieżę. Bez względu na to, czy BTS jest podłączony do RRH, FTB-700Gv2 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 FTB-700Gv2
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 niewłaściwy transceiver SFP mogą doprowadzić do 
problemów podczas inicjalizacji protokołu CPRI pomiędzy tymi dwoma urządzeniami. Pakiet testowy serii FTB-700Gv2 
pozwala lepiej wyposażonym technikom rozszyfrować i rozwiązać te podstawowe, choć kosztowne błędy ludzkie.

Wreszcie z modułami serii FTB-700Gv2, technicy moga przeprowadzać ramkowe i bezramkowe testy BER dla drugiej
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.
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GENEROWANIE ORAZ MONITOROWANIE RUCHU

Seria FTB-700G V2 przewyższa oferty typowych urządzeń typu multistream do testów Ethernet.           
Do 32 strumieni ruchu może być konfigurowanych przez technika w taki sposób, aby testować praktycznie 
każdy format ramki: Ethernet II, 802.3 SNAP, IPv4, IPv6, 3 poziomy VLAN, MPLS, UDP oraz 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 FTB-700Gv2 używa nowego wirtualnego wyświetlacza ramki, który pozwala technikom na konfigurację wielu strumieni 
i ich parametrów jednocześnie. Wliczając w to modyfikację docelowego adresu MAC oraz typ Etherentu. Umożliwia to 
testowanie protokołów warsty 2 takich jak: Cisco discovery protocol (CDP), VLAN trunking protocol (VTP) oraz link layer 
discovery protocol (LLDP). Dodatkowym ułatwieniem jest to, że dostępna jest również zdefiniowana konfiguracja ustawień 
umożliwiająca jednoczesne uruchomienie do 10 protokołow warstwy 2.

Wyszukiwanie trasay MTU Ustalenie opóźnienia RTT oraz 
wielkości pasma celem znalezienia 

idealnej wielkości okna

Pojedyncze lub mnogie połączenia TCP 
umożliwiające testy “full pipe”

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 wszystkie 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 połączenie 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.

RFC 6349
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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 SONET/SDH, OAM stał się istotnym elementem sieci, który został włączony do tej samej klasy jakości 
operatorskiej sieci Ethernet.

Seria FTB-700Gv2 oferuje nową aplikację, która sprawdza mechanikę działania usługi, administrację i utrzymanie narzędzi (S-OAM), 
który obejmuje ITU-T Y.1731, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3ah, ITU-T G.8113.1 (MPLS-TP) oraz tryb MEF. Aplikacja pozwala na 
sprawdzanie ciągłości generacji i monitorowanie, testowanie pętli zwrotnej, pomiar utraty ramek, utraty syntetyczności i opóźnienia 
ramki. Istnieje również trasa łącza S-OAM i responder.

Zaawansowane filtrowanie ruchu

W pewnych przypadkach rozwiązywanie problemów dotyczy tylko określonego przepływu ruchu. Możliwość zaawansowanego 
filtrowania ruchu pozwala serii FTB-700Gv2 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.

Przechwytywanie pakietów

Zdolności przechwytywania modułów serii FTB-700Gv2 wykraczają daleko poza podstawowe możliwości. Seria FTB-700Gv2 dodaje
dodatkowe cechy i funkcje, aby zwiększyć efektywność cyklu testów i zapewnić więcej korzyści. Narzędzie do przechwytywania 
pakietów oferuje kompleksowe filtrowanie, wyzwalanie i metodę ucinania rozwinięcia dziesiętnego, aby trafić w określony ruch i 
szybko zidentyfikować problemy zarówno w laboratorium, jak i w terenie.
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EFEKTYWNA OCENA WYDAJNOŚCI
USŁUG FIBER CHANNEL

Seria modułów FTB-700Gv2  zapewnia kompleksowe testy dla 
wdrożeń sieci Fiber Channel oraz wspiera wiele intefejsów tej 
technologii.

ZASTOSOWANIA

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 FTB-700Gv2 
od EXFO zapewnia generację ruchu do maksymalnej 
prędkości danego połączenia w warstwie FC-2. 
Umożliwia to testy BER dla pomiarów integralności 
łącza. Seria FTB-700Gv2 wspiera również pomiary 
opóźnienia i optymalizacji kredytu buffer-to-buffer, jak 
również możliwośc logowania do portu.

Opóźnienie

Transmisja ramek w sieci nie jest natychmiastowa i podlega 
wielu opóźnieniom. Są one spowodowane przez propagację
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.

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 FTB-700Gv2 
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 FTB-700Gv2 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.

KOMPLETNY ZESTAW INTERFEJSÓW FIBRE CHANNEL

Interfejs
Przepływność sygnału 

(Gbit/s)
Przepływność danych 

(Mbit/s)

1x 1.0 100

2x 2.1 200

4x 4.2 400

8x 8.5 800

10x 10.5 1200

Dzięki możliwości testowania sieci End-to-End, Seria FTB-700Gv2 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.
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EXPERT NARZĘDZIA TESTOWE DO PLATFORMY FTB-1 PRO

Narzędzia testowe EXpert to seria testowych narzędzi programowych, podnoszących możliwości platformy 
FTB-1 PRO, oferując 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

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 umożliwia 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

EXFO przesyła i magazynuje dane z testów pochodzące z urządzeń i łączy je automatycznie     
w chmurze, pozwalając usprawnić testy, pracę począwszy od rozbudowy do konserwacji sieci.
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INFORMACJE O ZAMÓWIENIU FTB-720Gv2/730Gv2

Model
FTB-720GV2-SM1 = OTDR 1310nm/1550nm
FTB-720GV2-Q1-Quad = OTDR 850nm/1300nm,

1310nm/1550nm
FTB-730GV2-SM1 = OTDR 1310nm/1550nm
FTB-730GV2-SM2 = OTDR 1310/1550nm oraz 

port aktywny 1625nm
FTB-730GV2-SM8 = OTDR 1310/1550nm oraz 

port aktywny 1650nm

Opcje modelu
Optical = Tylko optyczny (bez Ethernet)
Ethernet = Elektryczny 10M do 1000M oraz GigE
Combo =  Optyczny oraz elektryczny 

10M do 1000M i GigE

Podstawowe opcje oprogramowania a

OTDR = Tylko aplikacja OTDR
iOLM = Tylko aplikacja iOLM 
Oi = Dostępne są aplikacje iOLM oraz OTDR 

Złącza wielomodowe b

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

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

Oprogramowanie serii 700Gv2 c

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

iEX = Tryb iOLM EXpert f 

Opcje Transport Base g

SONET = Testowanie SONET
SDH = Testowanie SDH
SONET-SDH = Testowanie SONET oraz SDH

FTB-7XXG-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

Przykład: FTB-730G v2-SM1-Optical-iOLM-EA-EUI-89-RT-iEX-iADV-TCP-THPUT-iSAM-OTU1

Uwagi

a. Dostępne jeśli opcja Ethernet nie została wybrana.

b. Dostępne tylko dla modelu FTB-720Gv2-Q1-Quad.

c. Dostępne po wybraniu oprogramowania bazowego.

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

e. Dostępne tylko dla oprogramowania iOLM.

f. Dostępne z iOLM lub z podstawowym oprogramowaniem Oi

g. Dostępne tylko gdy opcja Ethernet jest wybrana

h. Wymaga zakupu SFP+

i. Zawarte jeśli opcja Ethernet jest wybrana

j. Wymaga zakupu SFP

ZŁĄCZA EI

Aby zmaksymalizować wydajność OTDR, EXFO zaleca stosowanie złączy APC. Złącza te wytwarzają niższy współczynnik odbicia, który jest 
krytycznym parametrem, który ma wpływ na wydajność, zwłaszcza martwych stref. Złącza APC zapewniają lepsze osiągi, niż złącza UPC, co 
zwiększa efektywność testów.

Notatka: złącza UPC są również dostępne, wystarczy tylko wymienić EA-XX na EI-YY części numeru zamówienia. Dodatkowo, dostępne są złącza 
EI-EUI-76 (UPC/HMS-10/AG) i EI-EUI-90 (UPC/ST).

Opcje oprogramowania iOLM
00 = iOLM Standard
iADV = iOLM Advanced a

iPRO = iOLM Pro a

Opcje przepływności protokołu PRI/OBSAI
CPRI-OBSAI = 1.2G do 3.1G CPRI oraz 3.1G OBSAI j

CPRI-4.9G h

CPRI-6.1G h

CPRI-9.8G h

Opcje przepływności transportu g

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

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

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

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

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

Opcje przepływności Ethernet g

100optical = Optyczny 100 Mbit/s  j

10GigE = LAN/WAN 10 GigE h

GigE = Optyczny i elektryczny 1000 Mbit/s j

Opcje Fibre Channel i

FC1X = Interfejs 1x Fibre Channel j

FC2X = Interfejs 2x Fibre Channel j

FC4X = Interfejs 4x Fibre Channel j

FC8X = Interfejs 8x Fibre Channel j

FC10X = Interfejs 10x Fibre Channel h

Opcje oprogramowania Multiservice g

DS3-G.747 = Możliwość testu G.747
DS1-FDL = Możliwość testu DS1 FDL
DUAL-RX = Testowanie DS1/DS3 dual RX
DS3-FEAC = Możliwość testu DS3 FEAC
TCM = Monitorowanie połączeń tandemowych
DSn = Możliwość testowania DSn
PDH = Możliwość testowania PDH
ISDN-PRI = System PRI do ISDN
NI-CSU = Emulacja pętli zwrotnej NI-CSU
Cable_test = Testowanie okablowania
IPV6 = Protokół internetowy w wersji 6
ETH-THRU = Tryb Through
MPLS = Aktywne MPLS
1588PTP = Generowanie i analizowanie 1588 PTP
SyncE = Generowanie i analizowanie protokołu SyncE
TCP-THPUT = Przepustowość dla protokołu TCP
ETH-OAM = Aktywuje Y.1731, G.8113.1 (MPLS-TP), 802.1ag i MEF
LINK-OAM = Aktywuje link 802.3ah OAM
ADV-FILTERS = Zaawansowane filtrowanie
ETH-CAPTURE =  Przechwytywanie pakietów w pełnej

przepustowości linii
DUAL-PORT = Testowanie Ethernertu na dwóch portach
iSAM = Aktywuje uproszczone testowanie Y.1564
RFC6349 = Aktywuje testowanie TCP zgodnie z RFC 6349
PoE = Możliwośc testowania PoE
TRAFFIC-SCAN = Odkrywaj i monitoruj ruch VLAN płynnie 

sygnału na żywo

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

OTU2 = OTN optyczny 10.709 Gbit/s h

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

OTU2-1f-2f = OTN optyczny 11.270/11.318 Gbit/s  h
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SPECYFIKACJA OGÓLNA

Wymiary (H x W x D) 210 mm x 254 mm x 96 mm

Waga (bez baterii) 1.7 kg

Temperatura          Pracy            
Magazynowania

0 °C do 50 °C 
40 °C do 70 °C 

Wilgotność względna 0 % do 95 %, bezkondensacji

Czas pracy na baterii OTDR = Ponad 6h pobierając 12 śladów na godzinę
1G = Do 3h
10G = Do 2h

Czas ładowania baterii Dwie godziny od pełnego rozładowania do pełnego naładowania

Języki Angielski, Chiński, Japoński oraz Koreański

BEZPIECZEŃSTWO PRACY Z LASEREM

INVISIBLE LASER RADIATION
VIEWING THE LASER OUTPUT WITH CERTAIN 

OPTICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, 
EYE LOUPES, MAGNIFIERS AND MICROSCOPES) 

WITHIN A DISTANCE OF 100 MM MAY POSE 
AN EYE HAZARD

CLASS 1M LASER PRODUCT
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