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Inleiding

Dit document bevat informatie over de installatie, bedrading en configuratie van de N+1-oplossing
volgens het door Cisco aanbevolen ontwerp. Naast de bedradingsschema's moeten deze
onderdelen worden geconfigureerd:

VCom HD4040-upconverter met een Simple Network Management Protocol (SNMP) module
(HD4008) of niet-SNMP-upconverter

●

uBR-RFSW radio Frequency (RF) switch●

uBR7200 VXR router●

UBR7200 kan als één chassis met vier kaarten ter bescherming van vier andere chassis worden
geïnstalleerd. Dit helpt met de economie, omdat het 4+1 beschikbaarheid biedt en ook de



benodigde vereisten voor PacketCable doorgeeft. Technisch zal dit vier afzonderlijke 4+1-
scenario's zijn op een interfaceniveau bij gebruik van 1x6-kaarten of acht afzonderlijke scenario's
bij gebruik van 2x8-kaarten.

Aanbevolen wordt om groepen te verspreiden over uBR’ s, voor het geval dat een volledige uBR
daalt. Het doel is om elke kaart in een uBR te beschermen als dit gebeurt. De uBR7200 is gestart
met Cisco IOS® 12.1EC voor 1+1 redundantie voor Data-over-Cable Service Interface
Specifications (DOCSIS) 1.0 en 1.0+. N+1 voor uBR7200 voor DOCSIS 1.0 en 1.1 is in
12.2(11)BC en hoger.

Tip: de kant van de bekabeling wordt gezien als het vooraanzicht op uBR7200, maar het
achteraanzicht op de andere apparatuur. Het referentieontwerp is om alle eenheden aan de
voorkant te monteren, behalve de RF-switch(en). De upconverter heeft alleen montagebeuken
aan de voorkant, maar de uBR7200- en RF-switch kan vanaf de voor- of achterkant tegen spoelen
worden gemonteerd. Zie het gedeelte uBR7200 met MC28C of MC16x Cards van dit document
voor meer informatie.

Voorwaarden

Vereisten

De lezer van dit document moet beschikken over het basisbegrip van het DOCSIS-protocol, de
RF-bepalingen en -concepten en de vertrouwdheid met de Cisco IOS-opdrachtregel en de hoge
beschikbaarheid.

Gebruikte componenten

Dit document is beperkt tot specifiek gebruik van Cisco IOS® 12.1EC of 12.2(11)BC en later op
uBR7246VXR.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

RF-switch

Het referentieontwerp is verbonden met één MAC-domein aan één kant van de header, en het
andere MAC-domein van een 2x8-kaart aan de andere kant van dezelfde header. De kleurcode is
zeer belangrijk omdat de kabelsets vooraf zijn gemaakt voor Cisco's referentieontwerp voor de
uBR7200 2x8-kaarten, RF-switch en HD4040. De 2x8-kaarten installeren horizontaal in uBR7200,
dus worden de kabels tot een specifieke lengte voor bedrading doorgesneden. De kleurcodes zijn
achtereenvolgens rood, wit, blauw, groen, geel, paars, oranje, zwart, grijs en bruin.

Wanneer de 2x8 met dit kleurschema is verbonden, zullen de VS 0, 1, 2 en 3 voor het eerste
MAC-domein rood, wit, blauw en groen zijn, en zal de bijbehorende DS grijs zijn. VS's 0, 1, 2 en 3
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van het tweede MAC-domein zullen geel, paars, oranje en zwart zijn, en de DS gekoppeld aan het
zal bruin zijn. Verzeker u ervan dat u de RF-switchheader met vier US's links en vier links naar
rechts stuurt. Plaats de grijze draad links in het tweede gat van de onderkant voor de 3x10 RF-
switch. Plaats de bruine draad aan de rechterkant van de header naast de grijze.

Het onderstaande beeld toont de upconverter en de RF-switch in beveiligingsmodus.

De zeer twee rechterupconvertermodules zijn uitgeschakeld en modules 9 en 10 zijn
ingeschakeld. Alle RF-switch LEDS zijn amber/geel, behalve de modules die niet gebruikt werden
in de bitmaps, de 5de module onderaan de linkerkant en de 5de en 7de modules aan de
rechterkant.

De RF-switch kan in twee afzonderlijke modi worden gebruikt, als een 8+1 RF-switch of als twee
4+1 RF-switches. Bij de uBR7200 wordt de modus 4+1 gebruikt. In de toekomst kan de RF-switch
in 8+1-modus werken zodat één beschermend chassis met acht werkende chassis is uitgerust.

Er is niet veel te programmeren op de RF-switch zelf, behalve een IP-adres en groepnamen met
bijbehorende bitmaps om aan te geven welke poorten tot specifieke groepen behoren. De
standaard RF-switchmodus is 8+1 en moet worden gewijzigd in 4+1.

De failover-tijden zijn gerelateerd aan het type mislukking, de hoeveelheid modems en het type
modems, maar ze hebben al 3-8 seconden geduurd. De RF Switch relays zijn milliseconden, maar
om een mislukking te veroorzaken zou 3-5 seconden kunnen zijn. Het duurt meer tijd om de
gegevensoverdracht op een modem opnieuw te starten vanwege de MAC-tabellen die moeten
worden bijgewerkt, of vanwege de herconvergentie van de routing tussen uBR's. De laatste code
heeft voorrang gegeven aan modems die Voice-over-IP (VoIP) verkeer doen.

Kabels

Raadpleeg de onderstaande tabel voor onderdelen en onderdeelnummers.

Onderdelen Onderdeelnummer
s

Cisco Black header voor N+1 switch PN#
MCXHEADERBK



MCX vaste pin voor veldopzegging PN# MCXFP
F-aansluiting voor veldoplossing PN# ASFP

Krim voor MCXFP; 2.213 Hex crimp VPN nr. C47-
10120

Krimper voor ASFP F-aansluiting;
0,270 Hex-crimp PN# ACT-270-$35

Stripper voor MCXFP; .230 x.125
strip met 2 fasen

PN# CPT-7538-
125

Stripper voor ASFP; 0,250 x 2,250
strip met 2 fasen

PN# CPT-7538 ~
$35

MCX Jack naar F-adapter VPN nr. 531-40137
Schakelt over naar 2x8 kaart
kabelset. MCX naar FP 47,5"

VPN nr. 74-2765-
02

Schakelt over naar Plantenside
bekabeling-kit MCXP naar FP 10 m

VPN nr. 74-2961-
01

switch-naar-installatie; CAB-
RFSW520TPMF, 3-meter

PN# 74-2984-01 of
PN-78-14711-01

U kunt contact opnemen met CablePrep op nummer 1-800-394-4046 of hun website bezoeken op
http://www.cableprep.com/ .

Cisco stelt voor om de kabelkits van WhiteSands te krijgen voor alle ingangen, beveiliging en
uitgangen. WhiteSands Engineering is te vinden op http://www.whitesandsengineering.com . Er is
een nieuwe kabelset (74-2984-01) die twee kabelbundels van 3 meter bevat van 10, MCX tot F,
een bundel van 3 meter van 5 en een zak van 25 extra F-connectors. De kabels kunnen ook
worden geordend vanaf WhiteSands met vrouwelijke F-connectors.

Tip: Test de connector en de kabelcontinuïteit voordat de connector omdraait. Het kan nodig zijn
om door de RF-switch te testen, tenzij er een adapter (531-40137) wordt gebruikt. Denk eraan om
DS-poorten van upconverter-uitvoer naar RF-switchuitvoer te testen en test Amerikaanse poorten
van CMTS naar RF-switchuitvoer. U hoeft de kabels niet in de kop te plaatsen voor
testdoeleinden. Mogelijk wilt u een volledige RF-spectrumruimte gebruiken van 5-70 MHz voor
Amerikaanse poorten en 50-870 MHz voor DS-poorten.

Omdat de F-connector zijn eigen spelden heeft, moet de Belden kabelcentrumgeleider worden
doorgesneden op een specifieke lengte (1/4 inch hartgeleider en 1/4 inch jasje verwijderd) om
correct in de speciale F-connector te kunnen aansluiten. Het brein wordt dan teruggevouwen en
de gestreepte-folie diëlektrische verbinding wordt in de doorloop van de F-aansluiting ingebracht.
De centrumgeleider is massief koper, dus buig het niet uit angst voor een mogelijke mislukking.
Begin opnieuw met de kabelvoorbereiding indien nodig.

Aanbevolen wordt om MAC-domeinen zichtbaar gescheiden te houden, maar niet nodig. U kunt
de kopregels verbinden met één MAC-domein aan één kant van de header, en met het andere
MAC-domein van een 2x8-kaart aan de andere kant van dezelfde header. De MAC-domein
bedrading moet hetzelfde zijn in alle geassocieerde input, output en beschermen dat iedereen tot
dezelfde groep behoort. Gebruik voor 1x6 lijnkaartbedrading hetzelfde schema hierboven, maar
plaats de laatste twee Amerikaanse poorten aan de rechterkant van de kop. Dit zal in de toekomst
het verbeteren naar een 2x8-kaart vergemakkelijken.

N.B.: Als u de VS dense-mode combinatie op uBR doet, kunt u dit doen op de Cable Modem
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Termination System (CMTS)-interface en een aantal Amerikaanse poorten op de RF-switch
opslaan. Cisco ondersteunt alleen een 3x10- en 2x12 DS-to-US configuratie, maar de RF-switch
kan handig zijn voor verschillende scenario's. Het is mogelijk een extra DS-module in sleuf 14 te
installeren en mogelijk de DS-modules in slots 11 en 12 te gebruiken als Amerikaanse modules.
Als dit zo is, zou u de juiste modules moeten installeren. Dit zou 4+1 redundantie toestaan met
1x6 lijnkaarten in uBR7200s met slechts één RF switch.

uBR7200 met MC28C of MC16x-kaarten

De onderstaande lijst geeft de situaties aan die worden getraceerd voor failover-initiatie. Dit
worden gezien als de meest voorkomende problemen die modems in staat zouden kunnen stellen
offline te vallen.

Sluit de actieve kabelinterface af (werkt, maar wordt niet ondersteund).●

Online insertie Verwijderen (OIR) van actieve lijnkaart.●

Op software CLI gebaseerde opdrachten (hcp g schakelaar m).●

Softwarecrash van de actieve lijnkaart.●

DS-bekabeling wordt via de behouden optie mislukt.●

Het herstellen van de lijnkaart (hoe-module sleuf x reset).●

Uitval van de uitgang door het volgen en het behouden van functies.●

Stroomuitval op werklijnkaart (kabeluitloop x).●

In de toekomst kan Cisco de beheerinformatiebases (MIB's) van de VCom converter te volgen om
aan te geven wanneer er geen Intermediate Frequency (IF)-ingang of een modulemoestand is. Op
dit moment volgt Cisco een DS-storing via de keeplevingsfunctie. Cisco biedt 2x8- en 1x6-
lijnkaarten met interne upconverters en spectrumbeheer om de bekabeling en externe
upconverterafhankelijkheid te vergemakkelijken.

Een DS-fout kan van een slechte converter of een defecte kabel tussen de upconverter en
uBR7200 of de RF-switch komen. De eigenschappen van het behouden volgen alle communicatie
op alle havens van de VS van een bepaald MAC domein. Wanneer er geen communicatie is, zal
een failover, gebaseerd op sommige gebruikers-aanpasbare drempels en timers in werking
stellen. Aangezien de 2x8 kaart echt twee 1x4 MAC domeinen is, kunt u switchgroepen maken
gebaseerd op MAC domeinen. Een MAC-domein is 1 DS en alle bijbehorende VS's.

Als u het DS-signaal sluit, zal het zijn BF-uitvoer nog genereren, maar het protocol start een
failover via het configuratiebestand. Een failover wordt niet geïnitieerd door Amerikaanse
interfaces die gesloten worden. Het trekken van een stroomopwaartse kabel van één poort op een
lijnkaart wordt over het algemeen niet beschouwd als een geldige gebeurtenis om een N+1
lijnkaartuitval te veroorzaken. Het is in wezen onmogelijk om dit te onderscheiden van een niet-
aangesloten verzwakker in een vezelknooppunt of -versterker (gebruikt voor operationeel
onderhoud). Als u de kaart uit het chassis trekt, de stroomafwaartse kabel tussen de lijnkaart en
de upconverter losmaakt, de upconvertermodule koppelt, de uitvoer van de upconverter naar de
RF-switch koppelt of een andere software- of hardwarefout op de kaart zelf wordt beschouwd als
geldige N+1-overvalgebeurtenissen.

Tip: het wordt niet aanbevolen om een failover te forceren door de interface te sluiten. Het is best
om de de opdracht van hcp {Groep #} schakelaar {Lid} van de failliet CLI uit te geven. U kunt ook
de opdracht uitzetten van lijnkaart gebruiken, waardoor de stroom op de lijnkaart wordt ingedrukt
en er dus een storing optreedt. De opdracht bestaat uit uitgezet slot van de kabel, waarbij sleuf [3-
6] is.



Eén uBR wordt aangewezen als een beveiligingsfunctie voor uBR, en alle opdrachten worden in
dat chassis geconfigureerd voor back-up van alle leden in hun groep en van de converters die er
relevant voor zijn. Als een lijnkaart wordt verwijderd, worden een of meer MAC-domeinen
verwijderd en wordt een beschermingskaart gestart om er een back-up van te maken. De
configuratie in het beveiligings uBR zal de juiste RF-switchrelais maken en ook de bijbehorende
upconverters om in- en uitschakelen.

Tip: Vergeet niet uw configuratie altijd te herzien wanneer u IOS bijwerkt naar de laatste code.
Zorg ervoor dat u de werkinterfaces configureren voordat u de beveiligingsinterface(apparaten)
opent.

Waarschuwing: de DS-frequentie in de uBR-configuratie heeft een invloed op de N+1-redundantie.
De externe upconverter moet de DS-frequentie van de uBR-configuratie via SNMP weten wanneer
er een failover plaatsvindt. Als u het leeg laat en er een schakelaar-over komt, zal de
veiligheidsupconvertermodule zijn frequentie in een frequentie veranderen die incorrect kan zijn.
Het was oorspronkelijk uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden of voor de
stroomafwaarts gerichte kabel wanneer meerdere DS-frequenties op dezelfde installatie zijn
geïnstalleerd.

Het beeld hieronder toont de uBR7200 die met de Belden-kabel met F-connectors en gekleurde
kabels is aangesloten.



Deze voorbeeldlay-out is het Cisco referentie-ontwerp met MC28C lijnkaarten, twee RF-switches
en drie HD404 UPxs die vanaf de vooraanzicht worden getoond. Er zijn geen gaten vereist tussen
de apparaten, maar de kabelrouting is gemakkelijker met één rackeenheid (RU) van rackruimte
tussen de twee RF-switches en tussen de eerste RF-switch en uBR.

Kabelbundels van acht worden gebruikt voor DS’s per VXR met F-to-F-connectors voor lijnkaart IF
naar UPx-ingangen. Kabelbundels van acht worden gebruikt met F-to-MCX voor UPx-uitvoer naar
de RF-switch. Kabelbundels van tien worden voor Amerikaanse bedrijven gebruikt met de extra's
die voor een MC28U-upgrade in de toekomst worden gebruikt. Bescherm- en alle DS-kabels
worden naar rechts doorgesneden terwijl de Verenigde Staten naar links werken.

Het onderstaande beeld toont twee RF-switches die met MC16x-kaarten worden gebruikt, omdat
de RF-switches worden geconfigureerd als 3x10 RF-switches. Deze voorbeeldlay-out gebruikt vijf



uBR7200s, twee RF-switches en twee HD4040 VC-upconverters. Hierdoor kan in de toekomst
eenvoudig worden overgestapt op MC28U-kaarten.

N.B.: De kleurcodes van de kabel zijn mogelijk niet relevant voor uw ontwerp.

Het onderstaande beeld is een vergroting van de kleurcodering van de upconverter en RF-switch
bij gebruik van 1x6-kaarten met twee RF-switches.

Het onderstaande beeld is het referentieontwerp met één RF-switch.



Tip: Als sommige Amerikaanse havens worden gecombineerd voor een
combinatiescensuurscenario met een hoge dichtheid, zouden ze in de CMTS kunnen worden
gecombineerd om een aantal Amerikaanse havens op de RF-switch vrij te maken. Dit betekent dat
in plaats van één omgekeerde en splitsende optie te gebruiken om twee Amerikaanse poorten
vóór de RF-switch te voeden, dit moet gebeuren na de RF-switch en vóór de CMTS.

Opmerking: Het wordt aanbevolen om een afzonderlijke Ethernet-poort te gebruiken voor SNMP-
verkeer voor Hot Standby Connection-to-Connection Protocol (HCCP) anders dan de backhaul-
poort die wordt gebruikt voor internetverkeer.

Waarschuwing: gebundelde interfaces defect als bundels en globale opdrachten moeten vooraf
worden geconfigureerd op de Protect uBR. Ook moeten niet-synchrone kabelinterfaceopdrachten
vooraf worden geconfigureerd. Deze opdrachten moeten hetzelfde zijn voor alle leden van een
HCCP-groep. Zie het gedeelte Niet-gesynchroniseerde opdrachten van dit document voor meer
informatie.



Timers

De kabel interface commando hcp {Group#} timers hellotime is voor communicatie tussen chassis
en chassis. De hellotime is de timer waarde van het periodiek hartslagbericht dat HCCP ruilt
tussen het chassis voor N+1 redundantie. Het beveiligingschassis stuurt de hallo-bericht steeds in
milliseconden naar hellotime om de gezondheid van het werkende chassis te controleren. Als er
langer dan een tijd geen halloAck is die gelijk is aan holdtime, dan wordt verklaard dat het werk
gefaald heeft en een omschakeling start. De wachttijd moet minimaal drie keer groter zijn dan de
hellotijd. De standaard is 2000 voor hallo en 6000 ms voor wacht. De max is 25000 ms.

Tracking

Standaard volgt een HCCP-interface zichzelf op. Wanneer een keeplive is geactiveerd en hij
detecteert geen inkomende upstream pakketten, dan zal het failliet gaan. De spooropdracht kan
ook worden gebruikt om een uplink-interface te volgen. Bijvoorbeeld, als het werken een gewijd
uplink (bijvoorbeeld Gigabit Ethernet (GE)) pad heeft en zijn eigen pad beschermt, kunnen deze
uplink interfaces worden gevolgd. Wanneer één mislukt, zal de kabelinterface falen in de stand-by.

Om een volledige header te schakelen, die één linecard kan bevatten, moeten twee MAC-
domeinen veranderen bij gebruik van de 2x8-kaarten. Geef de opdracht af zodat elke interface
naar elkaar wijst. Geef het hccp {Group#} spoor c3/0 bevel op interface C3/1 en hccp {Groep #}
spoor c3/1 op interface C3/0 uit. Een andere manier is het gebruik van interfacebundeling. De
gebundelde interfaces zullen zich als een groep niet gedragen, maar niet in uBR10K.

Tip: Elke werklijnkaart kan ook de internetpoort volgen, dus als er iets gebeurt met de backhaul-
adapter of -verbinding, zal het hele chassis uitvallen. Indien gebruik wordt gemaakt van
interfacebundeling voor alle vier lijnkaarten, hoeft alleen de kapitein de uitgang te volgen. Zet de
keeplevat op één seconde in de uitgang.

HoudAlive

Het doel van deze functie is om slechte RF-uitvoer van de converter of bekabeling tussen de RF-
switch en CMTS te dekken. De manier om een storing van Hybrid Fiber-Coaxial (HFC) te
detecteren is door binnenkomende pakketten op alle upstreams te tellen.

Als er binnen drie houdbaarheidsperioden geen binnenkomende pakketten zijn (bereik
verzoeken/respons, stationonderhoud, gegevens etc.) op alle upstreams, zal het lijnprotocol
omlaag zijn en HCCP veronderstelt iets mis in dat kanaal en zal overschakelen. Vergeet niet dat
als er een echt HFC-probleem is, de omschakeling zal voorkomen, maar geen goed resultaat zal
opleveren omdat zij nog steeds op dezelfde slechte HFC-centrale staat. Deze functie is bedoeld
voor het verwerken van fouten in onderdelen die niet gebruikelijk zijn tussen de
beveiligingsinterfaces en de werkinterfaces, zoals de converters en bepaalde kabels.

De eigenschappen van het behouden wordt door standaard op kabelinterfaces met oudere IOS
uitgeschakeld, maar in de nieuwere code is de waarde van tien seconden standaardingesteld tot
een waarde van tien seconden. Zet de keeplevenden zo laag mogelijk, wat één seconde zou zijn,
maar pas nadat de interface gestabiliseerd is.

Het kan nuttig zijn om geen beschermings interfaces te behouden zodat het niet opnieuw op de
werkinterface terechtkomt als alle modems offline gaan.

Tip: Als er routinematig onderhoud zal plaatsvinden in de kabelfabriek (balanceringsversterkers,



enzovoort) en het signaalverlies zal voorkomen dat gevolgen zal hebben voor alle Amerikaanse
poorten van een MAC-domein, sluit dan die interface af tot het werk gedaan is. Indien gebruikt in
combinatie met bundeling van IP-kabelinterfaces, moeten alle bijbehorende interfaces in de
bundel ook worden vergrendeld.

failover-tijden

DOCSIS 1.0 specificeert 600 ms als DS-synchronisatieverlies, maar het specificeert niet wat de
kabelmodem moet doen na sync-verlies. De meeste kabelmodems registreren niet onmiddellijk na
het synchronisatieverlies opnieuw.

Het onderhoud van het station voor modems is één seconde per modem, totdat u 20 modems
hebt, dan is het elke 20 seconden wanneer er 20 of meer modems in het MAC-domein zijn. Voor
15BC1 was dit 25 seconden. Wanneer HCCP is ingesteld, is het bovenste nummer 15 seconden
voor een hogere kans op een succesvolle failover. Dit komt door de T4-timer in modems die op 30
seconden is ingesteld. Als een modem vlak voor zijn geplande 20 seconden stationonderhoud een
failover zou ervaren, zou deze slechts tien seconden over hebben van zijn T4 timer. De
uitvaloplossing kan iets langer duren dan dit, en de modem zou offline gaan. Door het
stationonderhoud elke 15 seconden te maken, zal het slechtst case scenario 15 seconden geven
voor een failover om voor een T4 time-out te voorkomen.

Terugkeer

De terugzendtijd is ingesteld op werkinterfaces en is voor de beveiliging ingesteld om automatisch
terug te keren zodat de terugzendtijd de capaciteit heeft om een andere fout te verwerken voor het
geval de gebruiker vergeet het handmatig terug te schakelen. De standaardinstelling is 30
minuten. Geef de opdracht geen terugzendtijd uit om de standaard 30 minuten in te stellen. Om
niet om te keren, geef de opdracht op hcp {Group #} reversibel op de veiligheidsinterface uit.

Als je de reconversietijd instelt op één minuut in de interface-configuratie, duurt het nog drie
minuten voor het werk om terug te schoppen. Er zijn twee minuten schorsingstijd voordat de
terugkeringstijd is verstreken. Deze schorsingstijd wordt gebruikt om een enkel falen te definiëren.
Twee overschakelingen die binnen deze schorsingstijd plaatsvinden, worden beschouwd als een
dubbele storing. HCCP wordt aanbevolen bij dubbele storing en een niet-verstorende service is
niet gegarandeerd. Als de terugzendtijd te kort is, kan de gebruiker een probleem van een derde
niet oplossen en kan de beveiliging terugschakelen als de werkkaart correct werkt. Fouten die zich
voordoen als gevolg van aanhoudende defecten keren niet automatisch terug.

Opmerking: Zodra de schorsingstijd is verlopen, zal elk defect op de beveiligingsinterface
terugschakelen als de werkinterface correct werkt, ongeacht of de terugkeringstijd voorbij is of
niet. Als u de beveiligingskaart gebruikt, wordt de schorsingstijd omzeild. Het inlassen van de
kaart duurt echter twee minuten om opnieuw te worden opgestart. Een andere manier om niet te
beschermen tegen direct werken zou zijn om de kabelstroom uit sleuf-opdracht uit te geven en
dan de kabelstroom op sleuf op de beveiligingsinterface aan te zetten.

U kunt hcp korte opdracht uitgeven om te zien hoeveel tijd in de teller blijft. Geef deze opdracht uit
over de beveiligingsmaatregelen en de werking van de BIR.

uBR # sh hccp brief

InterfaceConfig    Grp Mbr Status          WaitToResync    WaitToRestore

C3/0   Working   1   1   active                          00:01:45.792



C4/0   Working   2   1   active          00:00:45.788    00:01:45.788

Na een minuut wordt er een statische sync uitgevoerd en wordt de stand-by gesynchroniseerd
naar het actieve beeld. Als u de opdracht voor het resetten van de module of het inschakelen van
de module gebruikt om een failover op te starten, kan u dit rechtzetten nadat de statische sync is
voltooid.

Als u de DS van een werkkaart verwijdert, schept de beveiliging correct nadat drie keepaliven zijn
verlopen. Een DS-storing wordt niet opgespoord als de patiënt niet in leven is. Zodra de
terugzendtijd en de schorsingstijd van twee minuten zijn verstreken, gaat zij terug naar het werk
als er niets mis is met de werkkaart. U kunt ervoor kiezen niet terug te keren naar het werk door
de geen hcp {Group #} omkeerbare opdracht op de beveiligingsinterface uit te geven. Als u nog
steeds toestaat om de bescherming terug te keren, kunt u een grotere omkeertijd op de het werk
interface (tot 65k minuten) vormen en handmatig de schakelaar van de hcp {Groep #} schakelaar
{lid #} bevel handmatig uitgeven wanneer u wilt terugschakelen.

Waarschuwing: er is vastgesteld dat het afzetten van een uitvalbeveiliging via een uitgevallen
uitgang of het uitzetten van het werkende chassis zodra de werkloze poort en/of het werkende
chassis weer functioneert, de beveiligingsschakelaar terugkeert naar het werk, ook al was er geen
omkeerbare beveiliging ingesteld. Dit kan in de eerste plaats als een zeldzame oorzaak voor een
failover worden beschouwd en kan geen kwesties veroorzaken, maar het moet worden begrepen
en uitgelegd.

synchroniseerde opdrachten

Dit is een lijst met interfaceopdrachten die gesynchroniseerd zijn tussen de beveiligingsinterface
en alle werkinterfaces die deel uitmaken van de HCCP-groep.

[no] ip address

       [no] ip vrf forwarding

Niet-synchrone opdrachten

Naast alle wereldwijde opdrachten moeten deze opdrachten op de beveiligingsinterface zijn
geconfigureerd:

cable map-advance dynamic/static

cable downstream modulation [256qam | 64qam]

cable downstream interleave-depth [128|64|32|16|8]

[no] keepalive <0-32767>

power-adjust threshold, power-adjust continue, & power-adjust noise



tftp enforce (mark only)

shared secret

arp timeout

cable source-verify lease timer

ip policy route-map

load balance configs

no shut

Alle configuraties worden gesynchroniseerd in code 15BC2 en hoger, maar de DS-modulatie,
bijlage mode en interleaving moeten op alle leden van een HCCP-groep hetzelfde zijn.

Met de nieuwere IOS-code (na 12.10 EC1 en 4BC code) kan de gebruiker een hard-set nummer
instellen voor dynamische en statische plattegronden. Raadpleeg Cable Map Advance
(Dynamisch of Statisch?) voor een gedetailleerde uitleg van deze opdracht. Met dit in gedachten
zou elke interface een andere map vooruitlopen instelling kunnen hebben. Als het werken niet lukt
om met een andere instelling te beveiligen, kunnen de modems moeite hebben om kaarten te
synchroniseren. De eerste onderhoudstijd van elke modem wordt gesynchroniseerd in IOS-code
12.2(8)BC2 en later. Het wordt aanbevolen de standaardinstellingen van de beveiliging te
gebruiken. Geef de kabelmap-voorschot dynamische 1000 1800 uit voor de standaardinstellingen.

Waarschuwing: bij het toevoegen en verwijderen van configuraties uit live-werklijnkaarten, kan de
N+1 architectuur de nieuwe configuratie niet beveiligen totdat deze statistisch is gesynchroon op
de beveiligingskaart. Als een schakelaar-over vóór de statische sync plaatsvindt, zou de
toepassing, die door de nieuwe configuratie werd opgeroepen, onvoorspelbaar gedrag kunnen
hebben.

Om dit te voorkomen, sluit de werklijnkaart door de Hccp {Groep #} uitsluiting {lid #} opdracht uit te
geven en vorm de nieuwe opdrachten. Na voltooiing, ontgrendel de werkkaart door het hcp {Groep
#} unlockout uit te geven {lid #} opdracht. Dit dwingt een onmiddellijke statische sync. Resyncs
zullen automatisch plaatsvinden na het verlaten van de kabel interface configuratie modus met de
12.2(11)BC1 IOS release en later.

Tip: automatisch wordt opnieuw geactiveerd nadat u de configuratie van de kabelinterface hebt
verlaten met de 12.2(11) BC1 IOS-release en later. Na elke configuratieverandering op een
werkende lijnkaart, zou de hccp {groep} resync {lid} bevel op die werkkaart moeten worden
verstrekt, of uitgang uit configuratiewijze zodat het automatisch wordt gedaan.

Het is ook mogelijk om de beveiligingsinterface te sluiten totdat de configuratie is voltooid, en het
opdracht niet afsluiten uit te voeren. U moet echter één minuut wachten voordat er een herhaling
plaatsvindt. Het probleem met het sluiten van de beveiligingsinterface is dat er geen bescherming
is voor alle andere interfaces die het mogelijk beschermt terwijl de interface is geblokkeerd. Het
probleem met uitsluiting is dat je het voor alle interfaces moet initiëren.

Modules testen voor failover-functies

Volg deze stappen om downstream sync-verliesduur te testen, waarvoor een modem online blijft.

Geef de opdracht msec-vertraging van de testkabel uit. Dit specificeert de sync-verliesduur in
milliseconden.

1.

Geef in de exec-modus uBR7200 de opdracht testkabel atp mac 16 uit.2.
De opdracht Test kabel atp mac 16 pings de modem eerst, dan stopt het SYNC-bericht voor de
opgegeven duur en begint de sync te verzenden met een duur van 10 ms. Het pint de modem
opnieuw om de connectiviteit te controleren. Als deze ping slaagt wordt de test als een succes
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beschouwd.

Houd er rekening mee dat als de ping mislukt, de ATP-test nog steeds wordt voortgezet nadat de
modem is hersteld. Het uiteindelijke ATP-testsucces is geen indicatie van wat u moet controleren.
De test mislukt als de ping-sessie na het opnieuw opstarten van de sync's mislukt.

Volg deze stappen om de duur van het verlies van de stroomafwaarts te testen, waarvoor een
modem online blijft.

Geef de opdracht showkabelmodems uit om te controleren of de bepaalde modem online is.1.
Terwijl u ingesloten bent, kunt u een ping-sessie instellen vanuit uBR7200 naar de
kabelmodem.

2.

Vanuit een Telnet-sessie met uBR7200 geeft u de test hcp {group} {lid} ds-test ds-signaal
naam string van het upx mac-adres van de modemduur in msec van de opdracht van de
dragertijd af.

3.

Controleer of de pingsessie na voltooiing van de test wordt voortgezet (succes). Als de ping sessie
eindigt, is de test mislukt. Deze test geeft de UPx op om voor een bepaalde tijd uit te schakelen.

Tip: Type Control+Alt of Shift+6 om de ping indien nodig te stoppen. Een andere makkelijke
manier om de kabelmodem te testen is om de kabel voor ~6 seconden naar de modem te trekken
om te zien of het DS verlies die lang kan verwerken.

HCCP-opdrachten

HCCP-Exec-opdrachten

hccp 1 ?

  -bypassEnter bypass operation

  -check      Exit bypass operation

  -lockout    Lockout switchover on teaching worker

  -resync     Re-sync member's database

  -switch     Switchover

  -unlockout  Release lockout on teaching worker

HCCP-interfaceopdrachten

(config-if)#hccp 1 ?

–authenticationAuthentication

–channel-switchSpecify channel switch

–protect         Specify Protect interface

–revertive       Specify revert operation on Protect interface

–reverttime      Wait before revert switching takes place

–timers          Specify “hello” & “hold” timers on Protect interface

–track           Enable failover based on interface state

–working         Specify Working interface

HCCP-debugs



debug hccp ?

authentication          Authentication

channel-switch          Channel switch

events                  Events

inter-db                inter database

plane                   inter-plane communication

sync                    SYNC/LOG message

timing                  Timing Measurement

HCCP-opdrachten weergeven

sh hccp ?

|                       Output modifiers

<1-255>                 Group number

brief                   Brief output

channel-switch          Channel switch summary

detail                  Detail output

interface               Per interface summary

show hccp channel-switch

     Grp 1 Mbr 1 Working channel-switch:

             "uc" - enabled, frequency 453000000 Hz

             “rfswitch" –

             module 2, normal

             module 6, normal

             module 10, normal

             module 14, normal

             module 18, normal

             module 22, normal

             module 26, normal

      Grp 1 Mbr 2 Working channel-switch:

             "uc" - enabled, frequency 453000000 Hz

             “rfswitch" –

             module 4, normal

             module 8, normal

             module 12, normal

             module 16, normal

             module 20, normal

             module 24, normal

             module 28, normal

     uBR7246P#sh hccp channel-switch

     Grp 1 Mbr 1 Protect channel-switch:

             "uc" - disabled, frequency 453000000 Hz

             “rfswitch" –

             module 2, normal

             module 6, normal

             module 10, normal

             module 14, normal

             module 18, normal

             module 22, normal

             module 26, normal

      Grp 1 Mbr 2 Protect channel-switch:

             "uc" - disabled, frequency 453000000 Hz

             “rfswitch" –

             module 4, normal

             module 8, normal

             module 12, normal



             module 16, normal

             module 20, normal

             module 24, normal

             module 28, normal

show hccp brief

     Interface Config  Grp Mbr Status          WaitToResync    WaitToRestore

     Ca3/0   Working   1   1   active                          00:01:45.792

     Ca4/0   Working   2   1   active

     Each module should have a set of objectives.

show hccp detail

     HCCP software version 3.0

     Cable3/0 - Group 1 Working, enabled, forwarding

       authentication none

       hello time 2000 msec, hold time 6000 msec, revert time 120 min

       track interfaces: Cable3/0

       sync time 1000 msec, suspend time 120000 msec

       switch time 240000 msec retries 5

       local state is Teach, tran 80

       in sync, out staticsync, start static sync in never

       last switch reason is internal

       data plane directly sends sync packets

       statistics:

         standby_to_active 5, active_to_standby 4

         active_to_active 0, standby_to_standby 0

       Member 1 active

         target ip address: protect 192.168.1.7, working 192.168.1.5

         channel-switch "uc" (wavecom-hd, 192.168.1.2/1, 192.168.1.2/16) enabled

         channel-switch "rfswitch" (rfswitch-group, 192.168.1.4/0xAA880800/1) enabled

         tran #: SYNC 72, last SYNC_ACK 4, last HELLO_ACK 5790

         hold timer expires in 00:00:11.532

         interface config:

             mac-address 0005.00e1.9908

         cmts config:

             bundle 1 master, resolve sid, dci-response success,

             downstream - frequency 453000000, channel id 0

             downstream - insertion_invl auto min = 25, max = 500

             upstream 0 - frequency 24000000, power level 0

             upstream 0 - modulation-profile 2, channel-width 3200000

      !--- Minislot does not show up, but it is synchronized. upstream 0 - cnr-profile1 25, cnr-

profile2 15 corr-fec 1, uncorr-fec 1 upstream 0 - hop-priority frequency modulation channel-

width sub-interface master config: ip address 192.168.2.5 255.255.255.0 ip address 24.51.24.1

255.255.255.0 secondary ip pim sparse-dense-mode cable helper-address 192.168.2.165 cable arp,

proxy-arp, cable ip-multicast-echo, cable dhcp-giaddr policy,

uBR7246P#sh hccp 1 1 ?

H.H.H                 MAC address

channel-switch        Channel switch summary

host                  Host information

modem                 Cable Modem information

qosparam              Qos Parameter information

service-flow          Service Flow information

sid                   SID information

uBR7246P#sh hccp 1 1 modem

!--- This is used to see the modem inter-database on the protect uBR. Cable3/0: MAC Address IP

Address MAC Prim Timing Num BPI Prio State Sid Offset CPEs Enbld 0090.837c.0acb 192.168.3.1



   

online 6 1243 0 no 4 0090.837c.0ac9 192.168.3.2 online 7 1243 0 no 2 0000.39d7.004a 192.168.3.3

online 9 1667 0 no 0 0090.8336.030d 192.168.3.6 online 11 1242 0 no 1

Opdracht Snel zoeken naar test en probleemoplossing

Gebruik de onderstaande opdrachten voor de uBR7200.

test hccp {Group #}{Worker's member id} channel-switch {name} snmp/front-panel

test hccp {Group #}{Worker's member id}{working/protect }fault 1 (simulates an Iron bus fault)

test hccp {Group #}{Worker's member id}{working/protect} failover

test hccp {Group #}{Worker's member id} modem-test ds-signal{name}{mac-addr}{msec}

test cable synch delay {msec delay}

test cable atp {CMTS interface}{mac-addr} mac {test_id}

show hccp; show hccp (brief ; detail; channel-switch)

show ip interface brief; show hccp{Group #}{Worker's member id} modem

hccp {Group #} switch; lockout; resync {Worker's member id}

hw-module {slot}/{subslot} reset

debug hccp authentication; channel-switch; events; plane; sync; timing

Gebruik de onderstaande opdrachten voor de RF-switch.

test module

config card count{1-14}

!--- Removed in 3.3 RF Switch firmware.

sh conf or sh cf

sh mod all

sh dhcp

sh ip

sh switch status {mod #} or sh sw st {mod #}

switch {mod #}{slot #}

switch {group name}{slot #}

switch {group name} 0

Gerelateerde informatie

N+1 oplossing voor uBR10012●

N+1 Redundantie met Cisco RF-switch●

Technische ondersteuning - Cisco-systemen●
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