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Inleiding

Dit document beschrijft de accenttekens (ó)-kwestie wanneer u probeert Cisco Transport
Controller (CTC) op Spaanse Windows XP Professional te laden in een Cisco ONS 15454-
omgeving.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Cisco ONS 15454 kaart●

Microsoft Windows XP●

CTC●

Java 2 Runtime Environment, Standard Edition (J2SE JRE)●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

Cisco ONS 15454 versie 4.6 of hoger●

Microsoft Spaans Windows XP Professional●

J2SE JRE versie 1.4.2●

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

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
meer informatie over documentconventies.

Probleem

U kunt CTC niet vanuit een browser starten.

Oorzaak

CTC downloads en voert de CTC-applicatie uit wanneer u CTC start vanuit een browser. De CTC-
applicatie kopieert JAR-bestanden van de toepassing van het knooppunt naar de temp-map om
de JAR-bestanden in het cache-geheugen op te slaan.

Wanneer u de Spaanse versie van Windows XP gebruikt, is het standaardpad naar de temp-map
C:\Documents and Settings\<user login name>\Configuration lokale\Temp. Java herkent het
accentteken (ó) niet in het bestandspad. Daarom heeft CTC geen start gemaakt.

Oplossing

Om dit probleem op te lossen, moet u een andere temp folder door de milieu variabele instellen.

Voer de volgende stappen uit:

Klik op Indeling > Panel de Control (zie de pijlen A en B in afbeelding 1).Afbeelding 1 -
Indeling > Panel de Control

1.
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Het venster Panel
de Control verschijnt:Afbeelding 2 - Bedieningspaneel

Klik op Rendimiento y mantenimento (zie afbeelding 2).Het venster Rendimiento y
mantenimiento verschijnt:Afbeelding 3 - Rendimiento y mantenimiento

2.



Klik op Sistema (zie afbeelding 3).Het venster Propiedades del sistema verschijnt:Afbeelding

4 - Propiedades del sistema 

3.



Klik op Variables de entorno (zie afbeelding 4).Het venster Variables de entorno
verschijnt:Afbeelding 5 - Variables de entorno

4.

Wijzig de TEMP-omgevingsvariabele. Voer de volgende stappen uit:Selecteer de TEMP-
variabele (zie pijl A in afbeelding 5).Klik op Wijzigen (zie pijl B in afbeelding 5).Het venster
Modificar la variable de usuario verschijnt:Afbeelding 6 - Modificar la variable de usuario

%USERPROFILE% is
een macro die C:\documents and settings\<user login name>vertegenwoordigt.Als de
inlognaam van de gebruiker geen accenttekens bevat, wijzigt u de tekst van
%USERPROFILE%\Configuration of %USERPROFILE%\Config~1 naar %USERPROFILE%\Temp.N.B.: Zorg
ervoor dat de Temperatuur-map bestaat in C:\documents and settings\<user login name>. Als
dit niet het geval is, maakt u de Temperatuur-map.Als de inlognaam van de gebruiker een
accentteken bevat, wijzigt u de tekst van %USERPROFILE%\Configuration\Configuration of
%USERPROFILE%\Config~1 naar een map waarvan de naam geen accenttekens bevat,
bijvoorbeeld C:\Temp.Klik op Aceptar.

5.

Herhaal Stap 5 om de variabele voor de TMP-omgeving aan te passen (zie pijl C in
afbeelding 5).

6.

Start de pc opnieuw en start CTC.7.



   

Gerelateerde informatie
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