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CESNET2 infrastruktura temných vláken (DF)



CESNET2 infrastruktura temných vláken (DF)
> soustředíme se

na zakruhování
metropolitních uzlů

> cílem je vyvarovat
se sdílených rizik

> viz Liberec, TU

> stále řešíme další
vhodné okruhy v 
dalších městských 
sítích



CESNET2 infrastruktura: CISCO x Czech Light



Czech Light: kompletní optický přenosový systém
> CESNET vyvinul a vyvíjí fotonický přenosový systém Czech Light

více na:  czechlight.cesnet.cz
> zkušenosti z více než 12 let vývoje
> chráněno užitnými vzory, patenty 10 (CZ, US, EU)
> kompletní rodina zařízení pro optický přenosový systém
> prototypy po otestování byly smluvně licenčně ošetřeny a postoupeny    

do výroby ve 3 firmách (další zájemce vítáme):
• OPTOKON a.s.
• RLC Praha a.s.
• Montabras Optics s.r.o.

> nasazeno přes 130 prvků CL family v páteřní síti CESNET2
> mimo ČR zařízení nasazena také v Anglii, Dánsku, Egyptě, Jordánsku, 

Slovensku, Srbsku a na Ukrajině



Czech Light: kompletní optický přenosový systém



Czech Light: kompletní optický přenosový systém
> CL pokrývá cca 2/3 sítě CESNET2
> jednovláknová řešení (ekonomická) tvoří významný podíl
> otevřené řešení > další progresivní využití (i testování) v rámci NREN
> na jednovláknu umíme 100G i 200G



Co je vlastně Czech Light: České Světlo?
> ZREALIZOVANÝ KONCEPT FOTONICKÉHO PŘENOSU DAT
> rodina zařízení umožňující kompletní realizaci optické sítě
> konkrétně: Amplifier, Variable MUX/DEMUX, Reconfigurable add/drop    

(ROADM), Wavelength switch (WSS), Switch/multicast switch
> lambdy jsou přístupné, no more „vendor lock in“
> lepší využití kapacity vláken (souběh systémů C+L+BiDi)
> základ pro „vendor“ neutrální virtualizace fotonické vrstvy > „fotonické SDN“



Co je vlastně Czech Light?        czechlight.cesnet.cz

CLA - Czech Light Amplifier

CL VMUX - Czech Light Variabilní Multiplexer

CLS&CLM - Czech Light
Switch & Multicast Switch

CL ROADM - Czech Light
Rekonfigurovatelný ADD-DROP Multiplexer

CL WSS - Czech Light Selektivní Přepínač 
Vlnových Délek



Czech Light a další vývoj?

>  Vývoj Hight tech ROADM/WSS 

- Volba stupňů Half-degree nebo multi-degree (pizza box)
- Flexgrid, Colorless, Directionless
- Integrované moduly pro ekvalizaci a dohled optických kanálů OCM 

(Optical Channel Monitor) a OSC (Optical Supervisory Channel)
- Podpora SDN (Software Defined Networking)

NETCONF a YANG kontroler
- Provedení Broudcat&Select (0,5 RU per degree)  nebo 

Route&Select (1RU per degree)



Jak Czech Light funguje? Demo 2017: CL ROADM 
> demo živě znázorňuje přerušení

optické trasy (vláček) a následnou
činnost CL ROADM včetně minimální 
časové prodlevy (znázorněné přes monitor 
a promítané online video)

> přesměruje data na záložní trasu, když         
se průchodnost původní trasy obnoví, 
původní optická trasa se opět zaktivuje





Zkusme se na DEMO podívat:



Czech Light: pod drobnohledem
>  Software 

- na platformě stabilního Debianu (aktuálně Stretch)
- správa webu
- systém G3, správa nejdůležitějších parametrů a veličin (výkony, 

proudy, teploty, otáčky ventilátorů, napájení...)

>  Monitoring, CLMon
- aktuální dohled CL zařízení
- globální přehled
- systém pro agregaci a korelaci alarmů
- správa uživatelů s různými rolemi 
- možnost přidat i zařízení třetích stran 
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Vysočina: CL svítí do regionální sítě ROWANet
> Regionální síť Kraje Vysočina: strategické využití vlastních vláken 

(infrastruktura stále rozšiřována)
>   Nasvíceno Czech Light, LaaS by OPTOKON a.s.
>   Spojuje 15 měst a více než 100 organizací (veřejná správa, nemocnice, 

univerzity, školy, hasiči, policie, záchranné složky) 
> 12 let spolupráce s CESNETem

www.rowanet.cz

Další užití CL sytému: 
Plzeňská PilsFree, 
Středočeský kraj,
Slovensko atd.



Vlákna mají další potenciál: Sensing
> vlákna fungují jako kontinuální senzor po celé své délce, skrze:

• rozptylové jevy, 
• polarizaci světla, 
• fáze světla, …
… a detekcí tohoto lze snímat jakékoliv vibrace s jistou lokalizací na vlákně

> potenciál lze využít v mnoha oblastech, např.:
• ochrana vláknové optické infrastruktury
• detekce manipulace s optickými kabely / v blízkosti optických kabelů
• detekce pohybu v okolí vlákna

• Vláknové infrastruktury jsou klíčové části sítě – nutno je chránit a předcházet jejich
poškození.

• Využívají se stávající telekomunikační trasy s datovým provozem (i bez)



Samoochranná infrastruktura

> CESNET interní statistiky za poslední rok:

Metro sítě 
zaznamenávají 13 

přerušení ročně pro 
každých 1000 mil 

vlákna [1]

Nejčastější důvod 
přerušení vlákna –

stavební práce (58%)
[2]

CESNET zaznamenal 
50 výpadků mezi 8-

12.2016 a 71
výpadků od 1 do

7.2017.

[1] W. D. Grover, “Mesh-Based Survivable Networks: Options and Strategies for Optical, MPLS, SONET and ATM 
Networking”, PrenticeHall PTR, Upper Saddle River, 2004.
[2] Orange (France Telecom) in France (January 2010-March 2011).

_ J. E. Simsarian and P. J. Winzer, "Shake before break: Per-span fiber sensing with in-line polarization 
monitoring," 2017 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (OFC), Los Angeles, CA, 
2017, pp. 1-3.

Počet výpadků 
způsobených 

přerušením vlákna 
>10%.



Samoochranná infrastruktura

Co to je… 

• Nová služba, která se
rychle vyvíjí a je
velmi žádoucí.

• Aktivní monitorování
všech vibrací v
blízkosti kabelu s
optickými vlákny.

Proč je to důležité … 

• Umožňuje proaktivní
ochranu.

• V kombinaci se
systémy SDN a NetOS
umožňuje zkrácení
doby výpadku sítě.

• Lze použit existující
trasy, včetně těch s
aktivním přenosem
dat.

Jak to funguje… 

• Těžké zařízení, které
kope v blízkosti
vlákna třepe kabelem
s vlákny předtím, než
ho překopne.

• Většinou založeno na
vyhodnocení fáze /
polarizace / zpětného
rozptylu světla.



Samoochranná infrastruktura

Lokalizace s přesností desítek 
metrů na vzdálenost 70 km.

Bouchání kladivem do země, 
vzdálenost 12 km.

> Ukázka detekce vibrací optickým vláknem na různé vzdálenosti






Přesun přesné frekvence
> po jednovláknových trasách bez o-e-o konverze přenášíme přesnou      

frekvenci, možné využití v průmyslu, např. v atomové elektrárně Temelín
> přenos přesné frekvence (z Ústavu přístrojové techniky v Brně)

umožňuje velmi přesné měření stability kontejnmentu reaktorů



Přenos přesného času
> po jednovláknových trasách bez o-e-o konverze přenášíme i přesný   

čas pro porovnání národních časoměřičů, navíc přes CBF do Rakouska
> Praha, Český Metrologický Institut
> Vídeň, Physikalisch-technischer Prüfdienst des Bundesamtes für Eich -

und Vermessungswesen



Děkuji za pozornost.

Otázky?
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