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Introduction

Este documento descreve um motivo para a falha do STM-4 em ser ativado durante o transporte
pela rede de um provedor de serviços. Este documento também fornece uma solução para o
problema.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento do Cisco ONS 15454.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco ONS 15454.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default)
configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any
command.

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.
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Informações de Apoio

No termo VC-4-4C, o primeiro 4 representa o tipo de formatação VC-4 e o segundo 4 representa
a largura total do fluxo, em VCs (consulte a Figura 1).

Figura 1 - VC-4-4C

A concatenação contígua faz parte da especificação TDM há bastante tempo. Os contêineres de
payload TDM são transportados e comutados através da rede SDH como um único módulo. O
primeiro ponteiro de payload do contêiner SDH é definido para o modo normal, e os ponteiros de
payload subsequentes são definidos para o modo de concatenação e, portanto, conectam todas
as unidades.

Problema

Dois nós ONS15454E com TCC2P e STM16 executam ONS 15454 versão 6.0. Quando você
tenta criar um STM-16 ponto a ponto que transporta dados pela rede SDH de um provedor de
serviços, a rede STM-16 falha ao sincronizar através da rede de terceiros (consulte a Figura 2).

Figura 2 - Topologia

Solução

A saída da placa OC/STM é o que o XC enviar. Assim, se você criar um circuito entre duas placas
OC/STM, a saída será exatamente o que as placas receberão. As placas OC/STM encaminham o
que recebem e não afetam a sobrecarga e o payload.

O provedor de serviços precisa canalizar o STM-16 exatamente como os circuitos são criados nos
nós ONS. Se o provedor de serviços não canalizar o STM-16 corretamente, apenas o primeiro
circuito opera (consulte a Figura 3).



Figura 3: Transporte incorreto

Nesse caso específico, você não tem um intervalo de "canal claro" que conecta o ONS15454s.
Portanto, os ONS15454s devem ter o provedor de serviços provisionando esses STM-16s para
corresponder ao provisionamento. Por exemplo, se você criar um 4c (AU-4-1 a AU-4-4), o
provedor de serviços também precisará criar isso no STM-16 (consulte a Figura 4).

Figura 4: Transporte correto
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