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Introdução

Este documento descreve os métodos a fim cancelar a sub-rede duplicada em Ótica principal de
Cisco (CPO) através do base de dados Oracle.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

CPO ●

Comandos unix●

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial do comando any.

Informações de Apoio

Você pôde observar esta edição no software release 9.6.3 e ocorre normalmente se alguém cria
acidentalmente uma sub-rede que fosse parte de um outro grupo no CPO.

A versão de software do CPO usado aqui é: 9.6.3 Server:9.6.3 Build:403 Patches:4 (grande).



Sub-rede duplicada TestDwdm

Edição (com exemplo): Você tem uma sub-rede duplicada TestDwdm e você necessidade de
suprimir d segundo as indicações da imagem.

Da imagem, pode-se ver que a sub-rede TestDwdm está disponível sob o grupo do zoneDWDM
assim como o grupo de WestZoneDWDM:

Note: A sub-rede duplicada está sob o grupo de WestZoneDWDM, porque é sub-rede
indesejável.

Você precisa de suprimir da sub-rede TestDwdm do grupo de WestZoneDWDM registrando no
Oracle DB.

Solução

Primeiro método a fim cancelar a sub-rede duplicada:



Etapa 1. Selecione a sub-rede duplicada e o clique edita.

Etapa 2. Selecione a supressão da edição. (selecione a sub-rede duplicada > o EDITAR >
EXCLUIR).

Em alguns casos, mesmo se você suprime da sub-rede duplicada do CPO pelas etapas
mencionadas, pode reaparecer uma vez que você refresca o CPO.

Nesse caso, você pode tentar seguir estas etapas a fim suprimir da sub-rede:

Etapa 1. A fim abrir a sub-rede duplicada, fazer duplo clique a sub-rede.

Etapa 2. Selecione todos os Nós sob a sub-rede duplicada, a seguir clicar com o botão direito e
marque os Nós como fora de serviço.

Etapa 3. Suprima dos Nós um por um da aba da edição no CPO.

Note: Não selecione a supressão que toda a opção de edita a aba, desde que suprime dos
Nós das sub-redes do active e da duplicata.
Em algum caso, estas duas opções não trabalham e nesse caso você precisa de suprimir
da sub-rede duplicada registrando no Oracle DB.

Este é um Bug conhecido e o procedimento a fim cancelar a edição é descrito aqui com
referência ao exemplo mencionado.

Neste exemplo, você precisa de suprimir da sub-rede TestDwdm do grupo de WestZoneDWDM
registrando no Oracle DB.

Procedimento para suprimir da sub-rede duplicada registrando no Oracle DB (os screenshots de
cada etapa são anexados igualmente):

Step1. Início de uma sessão ao base de dados Oracle segundo as indicações da imagem.

root@PObackupS ~] # su – cporacle

cporacle@PObackupS ~] $ sqlplus / as sysdba

Etapa 2. Obtenha o ID de grupo do nome do grupo com o comando e segundo as indicações da
imagem.

SQL> selecionam o groupid de group_info_table onde name> subentendida



groupname=<duplicated do grupo;

Esta etapa é usada a fim encontrar o ID de grupo distribuído para a sub-rede duplicada.

Note: Neste exemplo, o nome do grupo é TestDwdm, você deve entrar na duplicata
apropriada subtendida nome do grupo.

O tamanho da fonte real dos comandos pôde diferir do exemplo dado.

Etapa 3. Obtenha o PARENTID do ID de grupo segundo as indicações da imagem.

SQL>select * de domain_table onde childid=<GROUPID>;

Neste caso, há duas sub-redes (uma original e uma duplicada), assim que each of these two sub-
redes têm PARENTID diferentes.

Note: 143 são os CHILDID (ID DE GRUPO) que você pode derivar de etapa 2. Isto varia do
caso para encaixotar.

Etapa 4. Encontre o nome do grupo do PARENTID obtido de etapa 3. e segundo as indicações da
imagem.

SQL> selecionam o nome de grupo de group_info_table onde groupid=<PARENTID>;

Esta é confirmar que PARENTID pertence a que grupo e encontre a sub-rede duplicada e a



suprima em conformidade.

Note: Neste caso, com este comando, você pode confirmar que o PARENTID -124 é a sub-
rede duplicada e que esta presente sob o grupo de WestZoneDWDM no CPO. Aqui o
groupid é o PARENTID que você pode derivar de etapa 3.

O tamanho da fonte real dos comandos pôde diferir do exemplo dado.

Etapa 5. Suprima da fileira apropriada do Oracle DB e comprometa-a segundo as indicações da
imagem.

Supressão SQL> de domain_table onde treenodeid=<TREENODEID>;

SQL> comprometem;

Note: Você pode obter o treenodeid para a sub-rede duplicada de etapa 4. compromete é
um comando imperativo.

Informações Relacionadas

Sugere-se para ser Bug conhecido: CSCup57506.

Este erro é fixado no software 10.3 avante.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCup57506
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