
  

 

 

 

 

Mål för projektet 

 Definiera en informationsmodell och APIer för en öppen ROADM 

 Fastställ krav på hårdvara, inbyggd mjukvara och SDN controller 

 Analys av operatörsrollen i en ny affärsmodell  

 

Projektreferat 

Projekt SmartDGC är ett samarbete mellan Smartoptics AB (sökande, leverantör av 
hårdvarusystem med associerad mjukvara), DGC (som står för kundperspektivet och agerar 
huvudkravställare i projektet, DGC är en nätoperatör) och RISE Acreo (forskningsutförare).  

Projektet syftar till att tillåta ett mera flexibelt användande av optisk infrastruktur. Idén är att 
bredda konceptet Embedded WDM avsevärt, både när det gäller flexibilitet (ROADM-
teknologi och prestanda/räckvidd) och att öppna nätet med avseende på kontroll och 
övervakning. 

SDN är idag en accepterad teknologi för att skapa öppna nät som tillåter ett mera flexibelt 
användande av hårdvara och ett mera flexibelt sätt att utveckla mjukvara för att styra och 
övervaka nät. Exempel på tjänster som kan utvecklas antingen med en centraliserad eller 
distribuerad styrning är Virtual Private Optical Network (VPON) och mera dynamiska 
transporttjänster. Dessa tekniker (SDN, VPN mm) är idag långt gångna för L2 och L3 nät, 
men relativt outvecklade för L0 och L1 nät.  

Disaggregation betyder att man bryter ut funktioner (hårdvara eller mjukvara) ur en stängd 
systemarkitektur för att låta exempelvis en hårdvara blir mindre beroende av vilken mjukvara 
som används för att kontrollera hårdvaran, eller för att låta en hårdvara utvecklas oberoende 
av en annan. Disaggregation tillåter slutanvändare att mera flexibelt välja leverantörer till sin 
helhetslösning. 

SmartDGC syftar till att utreda förutsättningarna för att utveckla transportnätsteknologi där 
den grundläggande idén om Embedded WDM tillämpas i avsevärt mera avancerade 
nätlösningar än vad som tidigare gjorts, där valda delar av SDN teknologi och 
disaggregationskoncept tillämpas.    
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