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KLUCZOWE CECHY I KORZYŚCI
Tester Gigabit, GPON i WiFi
Tester gigabitowy pełnej prędkości, obsługiwany przez wiodący 
w branży algorytm Speedtest® firmy Ookla®

Interfejs bezprzewodowy (WiFi) zarówno dla Speedtest
firmy Ookla®, jak i tworzenia mapy kanałów WiFi

Obsługa pasm częstotliwości WiFi 2,4 GHz i 5,0 GHz

Pomiar opóźnienia, przepustowości pobierania i przesyłania 
danych z regulowanymi progami pass/fail, ustawianymi zgodnie z  
abonamentami zakupione przez klientów

Emulacja ONT GPON za pomocą wkładki SFP GPON ONT

Emulacja* ONT GPON pozwala na wykrycie ID PON, ID ONU, mocy
optycznej RX, mocy optycznej TX OLT, straty ODN, stanu ONT

Wspiera VLAN and PPPoE

Kontrola za pomocą urządzeń z systemem Android ™ lub iOS® 
umożliwiających konfigurację, testowanie, generowanie certyfikatów 
i aktualizację oprogramowania układowego w chmurze

Efektywne zamknięcie wdrożeń dzięki raportom generowanym 
w formatach PDF lub CSV, które mogą być wysyłane bezpośrednio 
do klienta lub przechowywane w chmurze

Sprzęt dla testów klasy operatorskiej, który zawiera układy FPGA,
dzięki czemu zapewnia niezawodne i powtarzalne pomiary

Akumulator litowo-jonowy

Active Verifier
Skalowalna platforma obsługująca Active Verifier VNF firmy EXFO
zapewniająca wydajność usług i aplikacji

Całkowita widzialność wydajności od warstwy 3 do 7 dzięki
dostępnym 140 testom wydajności

Scentralizowane zarządzanie i kontrola przez EXFO Worx, z obsługą
testowania opartego na szablonach i automatyzacji dzięki
rozbudowanej obsłudze API

EX1 - tester usług biznesowych i FTTH
NAJMNIEJSZE URZĄDZENIE DO TESTOWANIA SIECI GIGABIT, GPON I WiFi 

WiFi testing

* Wymaga wkładki SFP GPON ONT certyfikowanej przez EXFO

EX1 to pierwszy na rynku kieszonkowy tester, który sprawdza przepustowość pełnego zakresu
Gigabit Ethernet, emuluje ONT sieci GPON, wykonuje kompletne testy WiFi w lokalach mieszkaniowych 
oraz monitoruje jakość usług (QoE) klientów biznesowych oraz indywidualnych. 
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EX1 od EXFO, w połączeniu z inteligentnym urządzeniem z systemem Android lub iOS, to jedyny w swoim rodzaju tester sieci Ethernet, 
GPON* i Wi-Fi przeznaczony do kwalifikacji jakości usług dostarczanych do klientów biznesowych i indywidualnych (QoE). Kieszonkowe 
rozwiązanie EX1 umożliwia dostawcom usług telekomunikacyjnych sprawdzanie jakości dostarczanych usług Gigabit Ethernet i Wi-Fi 
swoim abonentom. Korzyści z posiadania EX1 są potrójne: procesor oparty na FPGA, wbudowany dedykowany chipset Wi-Fi oraz 
wiodący na świecie algorytm testujący Speedtest® firmy Ookla®, dostarczający powtarzalnych i niezawodnych pomiarów za każdym 
razem.

Testy prędkości sieci Ethernet mogą być wykonywane na interfejsach elektrycznych (RJ45), optycznych (SFP), bezprzewodowych (WiFi 
802.11ac/a/b/g/n) i GPON*, dzięki czemu EX1 jest idealnym narzędziem do generowania certyfikatów dla wielu usług w fazie provisioningu. 
Co więcej, technicy pracujący w terenie mogą z łatwością wykonać analizę mapy kanałów WiFi (pasma częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz), 
co pomaga określić najlepsze rozmieszczenie punktów dostępowych w placówce klienta. Dostawcy usług mogą również kwalifikować 
połączenia optyczne 1GE oparte na wkładkach SFP, które są zazwyczaj stosowane w instalacjach dla klientów biznesowych. EX1 jest 
więc niezbędnym narzędziem do szybszej diagnostyki i rozwiązywania problemów, dzięki unikalnym funkcjom i graficznemu podglądowi 
analizy mapy kanałów Wi-Fi. 

EX1 nie posiada ekranu. Zamiast tego, jego bardzo intuicyjna aplikacja działa bezpośrednio na urządzeniu mobilnym technika, wyświetlając 
wszystkie wykonane zadania, w tym połączenie, konfigurację, zbieranie wyników, generowanie raportów i aktualizacje oprogramowania..

TESTOWANIE GIGABIT ETHERNET I WiFi
Dostawcy usług internetowych (ISP) i operatorzy systemów wielokrotnych (MSOs) często otrzymują skargi związane z szybkością i 
opóźnieniem sieci mierzonym przez ich klientów. Skargi te są często nierozwiązane i powodują znaczną utratę klientów. Oczekiwania 
klientów nie zawsze są spełniane, a usługodawcy niekoniecznie są wyposażeni w odpowiednie narzędzia do weryfikowania 
oczekiwań klientów przy wdrażaniu nowych usług sieciowych. EX1 został zaprojektowany z myślą o tym i umożliwia instalatorom 
pełną certyfikację nowo wdrożonych usług.

Na powyższym rysunku przedstawiono typowe kroki związane z instalacją szerokopasmowej stacjonarnej usługi sieciowej z wykorzystaniem EX1.

› Krok 1: Technik sprawdza prędkość pobierania / wysyłania i opóźnienia na wejściu do domu. Ten krok zgodnie z wybranym przez klienta pakietem potwierdzi, że 
dostawca usług internetowych lub MSO zapewnia odpowiednie parametry łącza. Pierwszy krok można wykorzystać jako punkt odniesienia dla pozostałych analiz 
budynków mieszkalnych.

› Krok 2 i 3: Technik może teraz rozpocząć analizę wydajności Wi-Fi. Członkowie rodziny regularnie korzystają z asortymentu usług internetowych w różnych lokalizacjach 
budynku: wysokiej jakości wideo, strumieniowanie muzyki, poczta elektroniczna itp. Do technika należy upewnienie się, że te usługi działają optymalnie we wszystkich 
pomieszczeniach budynku. W tym scenariuszu usługi w głównej sypialni i kuchni osiągają dobre wyniki, z wysokim poziomem sygnału i dużą przepustowością

› Krok 4: Technik zauważa spadek sygnału Wi-Fi i obserwuje, że przepustowość analizy Speedtest osiągnęła punkt, w którym pewne usługi internetowe mogą zostać 
zakłócone, szczególnie jeśli wielu użytkowników korzysta z WiFi.

› Krok 5: Technik przechodzi do pokoju kina domowego, gdzie jest nowy telewizor wykorzystujący Wi-Fi do transmisji strumieniowych 4K o ultrawysokiej rozdzielczości 
(UHD). Sygnał jest bardzo niski i poziom przepustowości nie jest wystarczający do płynnego działania strumienia 4K UHD.

Podsumowując, używając EX1 zarówno dla instalacji przewodowych jak i bezprzewodowych, technicy terenowi mogą uzyskać pełny 
wgląd w jakość sieci u klienta. Mogą przenieść router, zmieniać kanały Wi-Fi lub dodawać extendery sygnału. EX1 gwarantuje, że zadanie 
zostanie wykonane prawidłowo za pierwszym razem, redukując ilość przyszłych skarg klientów związanych z dostarczanym łączem

* Requires EXFO-qualified SFP GPON ONT transceiver
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Dostępne filtrowanie

Możliwość 
wyboru różnych 

kanałów

kona domu wskazująca punkt 
dostępowy (router), do którego 

jest podłączony EX1

Podgląd informacji, takich jak 
numer kanału, częstotliwość 
kanału i siła sygnału 

MAPA KANAŁÓW WIFI
Mapa kanałów WiFi wyświetli wszystkie punkty dostępu znalezione w pobliżu testowanej lokalizacji. Punkt dostępowy podłączony do 
EX1  zawsze  pojawi  się  na  górze  listy  wraz  z  ikoną  domku.  Technicy  mogą  filtrować  wyniki  dla  pasm  częstotliwości  2,4  GHz  i  
5  GHz według  siły  sygnału  i  kanału.  Mapa  kanałów  zawiera  nazwę  punktu  dostępu,  BSSID,  kanał,  częstotliwość  kanału,  siłę  
sygnału  i  dane producenta.

Mapa kanałów EX1 i Speedtest WiFi to kluczowe funkcje służące do diagnozowania i rozwiązywania problemów. Abonenci mogą 
zobaczyć testy przeprowadzone przez techników serwisu i otrzymywać raporty z dokładnym statusem zakupionej przez nich usługi 
abonenckiej. 

EX1 idealnie nadaje się nie tylko do użytku domowego, ale także do wielu innych lokalizacji takich jak:

› Publiczne sieci transportowe mogą oceniać usługi WiFi oferowane swoim klientom na trasach autobusowych, kolejowych i metra

› Inteligentne miasta

› Stadiony i centra konferencyjne

› Hotele
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EMULACJA GPON ONT
Emulacja GPON ONT w EX1 jest idealnym rozwiązaniem wykorzystywanym w wielu różnych scenariuszach testowych GPON. Może 
być używany do wdrożeń, rozwiązywania problemów oraz sprawdzania poprawności działania sieci FTTH. 

W celach wdrożeniowych, EX1 może uzyskać informacje o mocy optycznej OLT TX oraz ONT RX. Dzięki temu urządzenie dostarczy 
informacji o ODN LOSS, czyli o tłumieniu sygnału pomiędzy OLT a ONU.

Transport optical level (TOL)
(Moc optyczna OLT TX)
5.1 dBm

Optical domain network (ODN loss)
15 dB

Moc optyczna ONU RX
–11 dBm

Splitter

Rysunek 1. Odczyt mocy optycznej

W przypadku rozwiązywania problemów, EX1 dostarcza informacji o ID PON, co pozwala technikowi na zrozumienie, dlaczego ONT nie 
synchronizuje się z OLT. Zazwyczaj gdy ID PON jest nieprawidłowe, oznacza to, że włókno zostało podłączone do nieodpowiedniego portu. 

PON ID

Nieprawidłowy PON ID
76 G2 08 5

Brak usługi 
w lokalu

Internet, OTT,
VoIP, etc.

Rysunek 2. Sprawdzanie poprawności PON ID 

EX1 można wykorzystać do testowania prędkości łącza szerokopasmowego dostarczanego przez emulację ONT. Do testowania nie jest
wymagany router. Wszystkie pomiary przepustowości wspierane są przez algorytm Speedtest od Ookla.

Internet, OTT,
VoIP, etc.

2017-06-26 2:59:26 PM

PASS

RESULTS
Test Status: Completed Duration: 00:00:31
Start Time: 2017-06-26 2:58:55 PM Stop Time: 2017-06-26 2:59:26 PM

�  Latency �  Download �  Upload 

ISP
WAN Client IP
Server Name
Server IP

SETTINGS
Latency Threshold 30 ms
Download Threshold 100.0 to 950.0 Mbit/s
Upload Threshold 100.0 to 950.0 Mbit/s
Automatic Server Selection Disabled

Interface Type 10/100/1000M Electrical
Auto-Negotiation Enabled
Speed 1000 Mbit/s
DHCP Enabled
IP Address 192.168.1.90
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.254

DEVICE INFORMATION
Device Name EX1
Model Number EX1
Serial Number 993135
Assembly Hardware Revision 90
Software Version 1.0.0.50
Manufacturing Date

0 50

3
ms

0
1000

923.99
Mbit/s

0
1000

885.89
Mbit/s

Rysunek 3. Speedtest sieci GPON
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ACTIVE VERIFIER (EX1-V)
EX1 jest elastyczną platformą rozwijającą się wraz z siecią, mogącą obsługiwać agenta Active Verifier od EXFO (EVA). EX1 wyposażony 
w EVA jest określany jako EX1-V i dostarcza kompletne rozwiązania usługowe od poziomu 3 do poziomu 7.

EX1-V wykorzystuje pełen zestaw ponad 140 testów wydajności do uruchamiania, zabezpieczania i rozwiązywania problemów z usługami, 
a także dostarczania usług na wielu warstwach. Aktualny katalog testów zapewnia pełną widoczność wydajności od warstwy 2 do 
warstwy 7 i zawiera takie testy jak: Y.1564 SAM; testy łączności IP; kwalifikacje VoIP; internet experience; zabezpieczenie infrastruktury 
- wszystkie zaprojektowane, aby zapewnić użytkownikowi konfiguracje i dostarczyć wysoce zróżnicowane usługi. 

Zgodność przepustowości
Testy dużej przepustowości 

(Y. 1564, iPerf)

Zgodność SLA
Zapewnienie zgodności SLA  
(RFC-5357 TWAMP, OAM)

Jakość Internetu 
i infrastruktura web

Zapewnienie i rozwiązywanie problemów
z“internetexperience”(HTTP) oraz 

monitorowanie jakościinfrastruktury  
(DNS, DHCP, itp.

Wydajność i jakość 
VoIP

Zapewnienie transportu 
VoIP(RTP) oraz kompleksowej 

wydajności i jakości 
SIP(sygnalizowanie SIP, MOS)

Jakość IPTV*
Zapewnienie jakości 

IPTV(dostarczanie wielousługowe, 
jakość IPTV)

IPTV

EX1-V można pozostawić do tymczasowego rozwiązywania problemu lub na stałe wdrożyć je jako urządzenie końcowe, które będzie 
informowało o wydajności sieci i usług. EX1-V może również wykorzystywać pełne możliwości systemu zarządzania EXFO Worx, aby 
ułatwić tworzenie testów, agregować wyniki wydajności i integrować je w dowolny istniejący OSS/BSS jako źródło danych.

EX1-V jest w pełni interoperacyjny z fizycznymi i wirtualnymi aktywnymi sondami, zapewniając doskonałą wydajność i widoczność. 
EX1-V może dzielić segmenty sieci, izolować dostęp i wspierać kompleksowe umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług 
(SLA)  bezpośrednio  ze  środowiska  abonenta.  Dodatkowo,  może  kompleksowo  mierzyć  dostarczanie  usług  w  połączeniu  z  
innymi weryfikatorami lub bezpośrednio do aplikacji

* Wsparcie IPTV jest planowaną funkcją dla EX1.
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EX1-V może być stosowany w różnorodnych przypadkach

› Lokalny weryfikator abonenta:operatorzy kładą nacisk na poprawę jakości dostarczanych usług (QoS) jednocześnie zwiększając 
odczucia użytkownika (QoE). Posiadanie dobrej widoczności całkowitej wydajności i jakości bezpośrednio z lokalizacji abonenta 
może być  znaczącą  zaletą  dla  operatorów  ,  którzy  zapewniają  oczekiwaną  wysoką  jakość  usług.  Strategicznie  umieszczone  
weryfikatory EX1-V w wybranych lokalizacjach abonentów pozwalają na zapewnienie dogłębnej widoczności wymaganej podczas 
rejestrowania problemów  z  łącznością,  wydajnością  warstwy  transportowej  (opóźnienia,  utraty,  zmiany  opóźnień)  i  jakością  
usług  (wydajność Internetu,  bezpieczeństwo  infrastruktury  internetowej)  -  wszystko  to  prowadzi  do  znacznej  poprawy  QoE  
abonenta  w  zakresie VoIP, Video MOS i usług internetowych

› Wydajność WiFi: WiFi jest popularną technologią dostępową, stosowaną przez operatorów do odciążania danych komórkowych (np. 
LTE,  HSPA),  dodatkowych  usług  a  nawet  usług  o  łączności  klasy  biznesowej.  Niestety,  WiFi  jest  także  technologią  łączności 
podatną na zakłócenia i przeciążenia, co może ostatecznie prowadzić do zmniejszenia wygody użytkownika. EX1-V może wykorzystać 
wbudowany interfejs WiFi jako interfejs testowy i zapewnić wysoki poziom widoczności w jakość usług internetowych WiFi.

› Rozwiązywanie problemów na żądanie: EX1-V  ułatwia  i  przyspiesza  proces  rozwiązywania  problemów  z  wykorzystaniem możliwości  
zdalnej  kontroli  na  żądanie.  Wdrożenie  EX1-V  może  być  uproszczone  do  łatwego  wyślij-i-połącz,  gdzie  klient  jedynie podłącza  
urządzenie  do  swojej  sieci.  Technicy  mogą  wtedy  zdalnie  przejąć  kontrolę  i  wykonać  zestaw  testów  aby  zrozumieć, odizolować  
i  rozwiązać  problemy  poprzez  platformę  zarządzania  EXFO  Worx.  Takie  rozwiązanie  znacznie  przyspiesza  czas rozwiązywania  
problemu  i  eliminuje  potrzebę  dojazdu  technika  do  danej  lokalizacji. Urządzenie  można  wysyłać  standardowymi metodami.  
EX1-V  wstępnie  zaprogramowane  z  parametrami  łączności  będzie  automatycznie  wykrywane  i  zarządzane  po  włączeniu 
zasilania i połączeniu się z siecią. Cały proces może być całkowicie zautomatyzowany, aby umożliwić rozwiązywanie problemów za 
pomocą interfejsu EXFO Worx API.
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SPECYFIKACJE

SPECYFIKACJE OGÓLNE
Wymiary (W x S x G) 125 mm x 75 mm x 45 mm 

Waga 0.45 kg

Temperatura
Pracy 
Przechowywania 
z baterią (< 1 miesiąca)

0 °C to 40 °C 

—10 °C to 40 °C 

Zakres wilgotność względnej ≤ 93 %, bez kondensacji

INTERFEJSY
Port elektryczny RJ45 10/100/1000 Mbit/s

Port optyczny SFP Optyczny 1GE SFP i SFP GPON ONT (pobieranie 2.4 Gbit/s oraz wysyłanie1.2 Gbit/s)

Port USB Port USB 3.0 typu C 

Bluetooth i WiFi Bluetooth v4.2 oraz WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

Procesor ARM dual cortex-A53 ARMv8 1.0 GHz

Pamięć 1 GB

Pojemność dysku 8 GB

EMULACJA GPON ONTa

Emulacja ONU/ONT Wyjmowana wkładka SFP GPON ONT certyfikowana przez EXFO oraz wkładki SFP GPON ONT innych firm

Interfejs SC/APC

Standard
Zgodne z G.984.1/2/3/4 GPON
Zgodne z G.988 OMCI

Wykonywane testy
Moc optyczna TX OLT, moc optyczna RX ONT, ODN loss, stan operacyjny ONU, PON ID, ODN class, ONU ID, 
łączność IPb oraz Speedtestb

Informacje GPON OLT vendor ID, wersja OLT

Edytowalne informacje o wkładce Numer seryjny ONU, hasło ONU, wersja SW ONT, nazwa modelu (equipment ID)

BATERIA/ZASILANIE
Typ Ładowalna bateria litowo-jonowa

Wytrzymałość baterii Jeden dzień wizyt u klientów (tj. średnio 10 wizyt u klientów korzystających z internetu szerokopasmowego)

Czas ładowania 3.5 h przy użyciu dołączonej ładowarki

Ładowarka/adapter AC/DC Wejście: 100–240 VAC; 50/60 Hz; 1.0 A max, wyjście: 5 V; 2.4 A

WYMAGANIA DLA URZĄDZEŃ INTELIGENTNYCH
Obsługiwane urządzenia inteligentne Urządzenia z Android OS i iOS

Wersja systemu operacyjnego Android 6.0 Marshmallow i wyższe, iOS 11 i wyższe

Bluetooth TechnologiaBluetooth low energy (wersja 4.0 i wyższe)

a. Wymaga wkładki SFP GPON ONT w certyfikowanej przez EXFO.

b. Łączność IP oraz Speedtest mogą wymagać niestandardowego opracowania tych funkcji. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.



EXFO headquarters          T +1 418 683-0211    Toll-free +1 800 663-3936 (USA and Canada)

EXFO posiada ponad 2000 klientów w ponad 100 krajach.

EXFO posiada certyfikat ISO 9001 i potwierdza jakość tych produktów. EXFO dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej specyfikacji były dokładne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za 
jakiekolwiek błędy lub przeoczenia i zastrzegamy sobie prawo do zmiany projektu, charakterystyk i produktów w dowolnym momencie bez zobowiązań. Jednostki miary w tym dokumencie są zgodne ze standardami 
i praktykami SI. Dodatkowo, wszystkie produkty EXFO są zgodne z dyrektywą WEEE Unii Europejskiej. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę  www.EXFO.com/recycle.

W przypadku rozbieżności wersja internetowa ma pierwszeństwo przed wszelkimi wersjami drukowanymi.

Androidjest znakiem towarowym Google Inc.

Ookla i Speedtest są zastrzeżonymi znakami towarowymi Ookla 

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Bluetooth SIG, Inc.

iOS jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco System, Inc. i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i niektórych innych krajach.
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MOŻLIWOŚCI SPEEDTEST’U

Speedtest od Ookla  
(interfejs elektryczny,
Wi-Fi i optyczny)

›Opóźnienie

›Prędkość pobierania

›Prędkość wysyłania

› Informacje o serwerze

›Klient WAN IP

›Automatyczny/ręczny wybór serwera

›Ocena stanu sieci oparta o wartości progowe

›Konfigurowalne informacje o zadaniu

›Automatycznie generowane raporty w formacie PDF/CSV

MOŻLIWOŚCI TESTOWANIA WiFi

Mapa kanałów

›Wsparcie dla 802.11ac/a/b/g/n

›Wsparcie dla pasm częstotliwości 2.4 GHz i 5 GHz

›Wizualizacja analizy mapy kanałów WiFi

›Filtrowanie mapy kanałów w oparciu o poziom sygnału: Doskonały, Dobry, Średni, Słaby

›Filtrowanie mapy kanałów: kanały 5 GHz mogą być filtrowane w przedziałach 36–64, 100–144, 149–165

› Informacje dot. punktu dostępowych: BSSID, producent, numer kanału, częstotliwość i RSSI

›Graficzny wybór punktów dostępowych dla przejrzystego i dokładnego rozwiązywania problemów

INNE

PPPoEa Możliwość wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła, statusu połączenia PPPoE, ustawienia trybu połączenia Always on lub 
On-Demand a także obsługa PAP i CHAP. 

VLANa Możliwość wprowadzenia VLAN ID, priorytetu oraz typu.

MOŻLIWOŚCI WERYFIKATORA

Testy turn-up ›Y.1564 SAM

› iPerf

Testy warstwy 3 do warstwy 7

›Ping/traceroute

› Jednokierunkowa wydajność IP

›Two-way active measurement protocol (TWAMP)

›TCP/UDP echo

›Pomiary przepustowości TCP/UDP

›Sygnalizowanie SIP VoIP i wydajność mediów

›Zapewnieniejakości IPTV 

› Jakość i infrastruktura web

›Dostępny pełen pakiet ponad 140 testów wydajnośc

a. Niedostępne z interfejsem WiFi

a. 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Model

EX1 =  Możliwość testowania pełnego zakresu prędkości gigabit Ethernet za 
pomocą Speedtest od Ookla. Testowanie przez interfejs elektryczny/
optyczny Ethernet oraz WiFi. Obejmuje również emulację GPON ONTa.

EX1

Model

BV-EX1-V =  platforma EX1 ze wstępnie skonfigurowanym 
oprogramowaniem EVAb

BV-EX1-V

Wymaga wkładki SFP GPON ONT certyfikowanej przez EXFO

b. Wymaga  licencji EXFO Worx oraz EXFO Verifier Agent (EVA) 
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