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GDS installation vs Alien ONT

Emner

• Ny funktionalitet fra Nokia 

• Indsamlet erfaringer fra en række samarbejdspartner

• Undersøgt mulighederne for at anvende henholdsvis fiber 1 til P2P og fiber 2 til GPON

• Forbedringer på Fiber KAP stik
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Ny funktionalitet fra Nokia

• Hvad fik vi af værktøjer

− Test PON for Alien ONT

− Ranging mode ”Alien Tolerant”

• Hvad fik vi ikke

− Der afgives ikke alarm ved Alien ONT, kun i forbindelse med Test.

− Fejlretning påbegyndes efter modtagelse af fejlmelding
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Ny funktionalitet fra Nokia

Test PON for Alien ONT

• Test PON for Alien er en feature, som kan aktiveres for et PON. Testen slukker laseren i 
alle GPON-ONT’erne og registrerer om der fortsat er lys på porten. (ved lys modtages en 
alarm ”Alien detected”)

− Testen er intrusive

• Testen anvendes når der er begrundet mistanke om at en Alien ONT er årsag til fejl.

− Testen giver alarm for når der detekteres en Alien ONT på det aktuelle PON. 

− Testen siger ikke noget om hvilken port på splitteren der giver konstant lys. (Manuelt 
arbejde)  

• Funktionaliteten er afprøvet i lab. med positivt resultat.
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Ny funktionalitet fra Nokia

Ranging mode”Alien Tolerant”

• Nokia har indført en ranging mode som hedder ”Alien Tolerant” 

• Virkemåde (citat fra Nokia)

− In the legacy ranging model, the OLT will go through a “light detect” phase as a 
trigger to start checking for the Start of Frame Delimiter (SFD) coming from the ONU. 
So when the Alien ONU is sending a signal, it will trigger the light detect but the OLT 
will not find a Start of Frame Delimiter. The ranging will fail in this case, and the well-
behaving ONU will be impacted.

− In the alien tolerant mode, the process is changed, and the OLT will perform a 
repetitive check for the Start of Frame Delimiter. It will not use the “light detect” 
feature as a trigger, but repetitively checks for the SFD. So even when the Alien ONU 
is sending light, a well behaving ONU sending a burst of traffic will still be detected
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Ny funktionalitet fra Nokia

Ranging mode”Alien Tolerant”

• Vi har afprøvet ”Alien Tolerant” i vores lab-miljø med et positivt resultat. 

− Test med 5 stk. GPON-ONT’er plus en Alien (P2P ONT) ved forskellige 
dæmpningsforhold

− Ranging mode ”Normal”:  Ingen af de 5 GPON ONTer bliver registreret og set fra 
slutbrugeren er kredsløbet afbrudt.

− Ranging mode ”Alien Tolerant”: Alle 5 GPON ONT’er bliver registreret på normal 
vis og kredsløbene er kørende

• Konklusion 

− Ranging mode ”Alien Tolerant ” har en positiv effekt i den fase, hvor GPON-ONT’en
starter op og bliver registreret i OLT. 

− Nokia har ingen praktisk erfaring med Ranging mode ”Alien Tolerant” 
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Ny funktionalitet fra Nokia

Next steps

• Der skal gennemføres en pilot for evaluering af Ranging mode ”Alien Tolerant”

− Sikre at funktionaliteten er stabil i normal situationen.

− Sikre at funktionen har den ønskede effekt mod Alien ONT på PON med forskellige 
fyldningsgrader, variationer i dæmpning og  brugsmønster.

• Opgradering af platform til R5.4 eller senere release

• Ændre konfiguration pr GPON port til  ”Alien Tolerant”

• Parallelt med ovenstående skal vi skal have afdækket omfang og konsekvens af 
forstyrrelser der kan opstå, som følge af en Alien ONT.

− De erfaringer vi har gjort os er ikke entydige og vi ved endnu ikke hvilke faktorer der 
spiller ind.

− Ingen fejl, bitfejl, genregistrering
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Respons fra internationale samarbejdspartner

• For at afdække omfang og konsekvens af forstyrrelser samt, hvad vi kan gøre for at 
minimere omfanget af fejl har vi spurgt en række operatører om deres erfaringer med 
installationsformer, GDS og Alien ONT.

• Resultatet er illustreret i Tabel på efter følgende slide

− To af de adspurgte tilbyder GDS på p2p fiber 

− den ene ligger tæt opad vores installationsform med et stik på væggen og 
patchkabel til Gateway. Operatøren har ikke kendskab til nævneværdige 
installations issues.

− Den anden operatør benytter et underlag (FTU), som passer til det aktive udstyr. 
Operatøren har ikke kendskab til nævneværdige installations issues.

− Ingen af de adspurgte tilbyder GDS på GPON 

− Ingen af de adspurgte har både P2P og GPON Teknologi i deres fibernet og 
Alien ONT er ikke et fænomen der fokuseres på.
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Respons fra internationale samarbejdspartner
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Teknologi Tilbyder GDS Erfaring med 
Alien ONT

A1-Telecom GPON only No No

KPN P2P only Yes 
I kombination med 
FTU

No

Proximus GPON only No No

Swisscom P2P only Yes 
I kombination med 
Patchkabel

No

POST GPON only No No

Manx Telecom GPON only No No

Magyar Telekom GPON only No No

Telus GPON only No No

Eir GPON only No No



Analyse af anvendelse af ”fiber2” til GPON

• Allokering af fiber og KAP stik sker automatisk i et inventory system, som et led i 
aktiverings processen. 

• Løsningsforslag (ikke indmeldt)

− Et default regelsæt der tildeler FKAP stik 1 til P2P og FKAP stik 2 til GPON

− Hvor default valg ikke er muligt fordi fiber er optaget eller fejlmarkeret 
forbeholder vi os ret til at benytte den disponible fiber uanset teknologi.

− Hvis default valg er eller bliver fejlbehæftet omlægges kredsløb til den anden fiber 
forudsat den er ledig

• Vi arbejder videre med ideen. 
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Forbedringer på Fiber KAP stik

• Fiber KAP ændres så det er nemmere at tage stikket ud. Det gøres ved at samleled
vendes så det er nemmere at udløse sikringen af konnektoren i stikket. 

− Leverandøren af fiberKAP har lavet ændringen og Tekniker instruks udsendes 
omkring jul. Det vil påvirke nye installationer, men selvfølgelig ikke de fiberKAP der 
allerede er etableret.

• TDC undersøger mulighed for nummerering af fiberKAP porte fremadrettet. Men selvklart 
ingen ændring af de eksisterende installationer.

• Der er ikke fundet et bedre fiberKAP på markedet. Desuden er det særdeles vigtigt, at 
det er det samme fiberKAP i mange år - pga vejledninger til kunder
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