
Input fra Concepy 
 

På mødet den 23/5 ønskes en gennemgang af TDC’s DSLAM-arkitektur, som kan belyse de tekniske 

muligheder og begrænsinger ved uncontended POI0-adgang. Mødets tema er en oplagt lejlighed til 

kaste mere lys over POI0-produktet som TDC forventer at bygge det, og det vil give de alternative 

operatører en bedre forståelse af mulighederne ved POI0 som alternativ til POI1-3. En gennemgang 

af nedenstående anses også for meget relevant ift. eventuelt forestående vectoring-afgørelse. 

 

Følgende emner/overskrifter er relevante: 

 

• Overordnet præsentation af hardware-platformen: 

o Chassis-typer 

o Control plane/management-kort 

o Uplink-kort og porthastigheder 

o xDSL linjekort 

o Øvrige relevante kort 

o Arkitektur for opkobling af DSLAM’er til aggregeringsnet 

• Gennemgang af kapacitetsbegrænsninger i platformen: 

o Switchingkapacitet på xDSL linjekort-niveau 

o Samlet switchingkapacitet på boksniveau (ift. switching/controller-kort) 

o Switchingkapacitet på uplink-kort tiltænkt POI0-anvendelse 

o Beregningseksempel på maksimalt opnåelig gennemsnitlig belastning pr. xDSL-linje i 

en fuldt bestykket boks 

  



Input fra Telia 

 

Tekniske muligheder med contended VULA 

 

Telia leverer i dag en række erhvervskunde- og Wholesale-produkter som er mere komplekse end 

privatkundeprodukter. 

Produkterne er en vigtig del af Telias forretning. Fremadrettet må Telia forvente, at disse produkter 

også skal leveres over VULA-forbindelser (hvis Telia ikke skal miste kunder). 

For at kunne levere disse produkter kræves nedenstående af VULA. Det vil være relevant på mødet 

den 23/5, at TDC forholder sig til, hvornår nedenstående kan leveres på VULA. 

 

De vigtige features  som der skal være transperans for er :  

 

IPv4/IPv6 

- Helt åbenlyst bruger kunderne jo forbindelserne til at lægge IP pakker igennem, og IP virker 

kun hvis man kan se IPadresser. Det er komplet umuligt at sælge en ethernet service der 

ikke er transperant for Ipv4/Ipv6 

 

 

IEEE 802.1p sat af AO 

- Dette er transperans for den p-bit vi bruger til at sætte prioriteten på traffikken. Det er 

meget vigtigt for ethernet kunder at de kan få prioriteret deres traffik, og specielt for vores 

ethernet nordic product, der markedsføres som et top-line kvalitetsprodukt. Det vil være 

umuligt at love top-kvalitet uden at kunne garanterer prioritering af traffikken. 

 

IEEE 802.1q og 802.1ad 

- De her to protokoller er forbundet til vlan trunking. En ethernetkunde forventer at kunne 

lægge sine egne vlan på en forbindelse, så de kan bruge linien til mere end et formål. F.eks. 

forventer man at kunne lægge både internet og officenet ud på samme forbindelse, i stedet 

for at købe 2 accesser.  

 

Spanning tree (eller L2PT) 

- Spanning tree er igen et helt standard krav til en hvilken som helst ethernet 

forbindelse.  Hvis de ikke kan være transperante for det kan det være en løsning hvis de er 

transperante for L2PT. For så kan vi pakke Spanning tree og andre L2 protokoller ind i L2PT 

og få det igennem alligevel 

 



 

LACP og OAM (802.1AG, Y1731) - level 3 and upper 

- Dette er en kontrol protokoller, der er uundværlig når det kommer til at monitore kvaliteten 

på linien, så vi kan dokumentere at vi lever op til de servicekrav der ligger i kontrakten med 

vores slutkunde.  

 

MAC adresser 

- Hvis der ikke er transperans for MAC adresser skal VULA supportere  256 MAC adreser / 

linie.  

 

Multicast og Broadcast frames 

- Igen helt standard forventning til et ethernet produkt. 

 

Routningsprotoller som EIGRP, OSPF, RIP, ISIS 

- Igen nødvendigt for at få en helt basis ethernet forbindelse til at virke 

 

MTU størrelse på 1564 

- 1564 vil matche forholdene i dag. Vi vil kunne nøjes med 1526 

 

WFQ 

- Et QoS feature der hjælper til god udnyttelse af båndbredden. Det er et krav på de nederste 

2 traffikklasser.  

 

ANCP 

- For at kunne overvåge kvaliteten 

 

G.INP eller INP/Interleaving 

                - for at sikre kvalitet i f.eks. tv produkter 

 

Configurable line rates eller en overhead på båndbredden 

- Vi skal selv kunne stille på båndbredden. Alternativ skal TDC levere alle forbindelser med en 

overhead ala 5Mb linier leveres som 5320Kb 

 

Pair Bonding  



MPLS-løsning 

 

Telia har overfor TDC foreslået en MPLS-løsning, der kan sikre transparens i VULA-produktet. 

Nedenstående er et uddrag af mail af 5. marts 2013 og indeholder Telias kommentarer til TDC efter 

POI0-VULA-mødet hos TDC den 28. februar 2013: 

 

Da alternative operatører aldrig kommer i en situation hvor de vil aftage PoI0 på alle TDC’s DSLAM 

lokationer, kan PoI0 dog ikke alene opfylde ønsket om et landsdækkende transparent VULA/BSA 

produkt. En egentlig løsning på transparensen på VULA kan i stedet være – som vi anførte på mødet - 

nye DSLAM controller kort, som kan køre MPLS tunneller over TDC’s C4500 net. MPLS tunnelen vil 

være 100% transparent. Med denne løsning, kan man opnå et meget transparent VULA-produkt 

langt hurtigere end den ti-års tidshorisont for udskiftning af TDC’s aggregeringsnet, som TDC 

nævnte. Tilmed på en meget omkostningseffektiv vis: TDC skal ”bare” skiftes et controller kort i de 

gamle noder, og altid udbygge med det nye. Det er en model, som Telia vil opfordre til at arbejde 

videre med. 

Så vidt Telia har erfaret, er MPLS-muligheden ikke en ny feature i Alcatel Lucents controllekort. MPLS-

løsningen er beskrevet tilbage i manualer fra september 2010. 

Man vil måske indvende, at en løsning som den ovenstående ikke sikrer uncontended adgang. Det 

gør den af TDC skitserede løsning imidlertid heller ikke, så vidt vi kan se. TDC’s kontrollerkort giver 

kun 1G til hvert liniekort. Et VDSL liniekort har 48 porte, så det er ”kun” 21 Mb til hver port og 

dermed ikke ægte unconteded – især ikke med et fremadrettet medieforbrug. I og med, at POI0-

produktet næppe bliver ægte uncontended anbefaler Telia, at man forfølger den udbygningsstrategi, 

der hurtigst sikrer transparens for så mange VULA-forbindelser som muligt.  

 

I Alcatel Lucent’s manual (vedhæftet følgemailen) er metoden på side 316 beskrevet som følger: 

 

VLL Tunneling approach 

 

The LT board unconditionally adds a “tunnel VLAN” when sending traffic to the NT board. The 

<incoming port, tunnel VLAN ID> pair is used to determine the VLL instance in the NT board. Before 

encapsulating the L2 frame in the associated PW, the tunnel VLAN can be removed by configuring the 

PW of type ether. This mechanism achieves full transparency of customer traffic. Specifically, it 

supports receiving dual-tagged frames and sending them on a VLL towards the aggregation network. 

 

 

Det vil være relevant på mødet den 23/5, at TDC forholder sig til, hvad tidshorisonten vil være for at 

løse transparensproblemerne på VULA vha. ovenstående tilgang. 


