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Inleiding

Dit document beschrijft hoe u netwerkelement (NE) kunt configureren met ONS 15454 4.5.x of
hoger. De NE-configuratie stelt Cisco Transport Manager (CTM) versie 5.x en later in staat om het
Gateway Network Element (GNE) en de end-point NE-relatie te herkennen die eerder in versies
dan CTM 5.x zijn geconfigureerd.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Cisco ONS 15454 kaart●

CTM●

Gebruikte componenten

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

Cisco ONS 15454 versie 4.5.x en hoger●

CTM versie 5.x en hoger●

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.

Achtergrondinformatie

Cisco heeft de manier waarop CTM de BNE- en end-point NE-relatie in CTM 5.x en later herkent
aangepast.

In versies vroeger dan CTM 5.x, vormen de gebruikers handmatig BNE en End-point NE op basis
van de netwerktopologie, ongeacht de proxy-instellingen in de CTC-gebaseerde NEs.

In CTM 5.x en later is de mogelijkheid om BNE en End-of-point NE handmatig te configureren niet
langer beschikbaar. CTM selecteert automatisch het BNG op basis van de BNE-proxy-instellingen
op het internet. Deze drie nieuwe classificaties van de status NE bestaan nu in CTM:

Gateway-netwerkelement (GNE)●

Extern netwerkelement (ENE)●

LAN Connected Element (LANE)●

In CTM 5.0 heeft elke NE waarvoor u geen proxy hebt ingeschakeld het label van LNE, zelfs als
het NE geen fysieke LAN verbinding heeft. Het systeem beschouwt elke NE met enabled-proxy
als BNE, wat met name geldt voor NEs in versies eerder dan CTC 4.5.x zonder extra end-point
NE-instellingsoptie.

Problemen

Wanneer u probeert een upgrade uit te voeren of een aanvulling te geven op CTM 5.x of later
vanaf CTC 4.5.x en eerder, worden deze problemen aangetroffen:

Er worden onjuiste labels op NSE's weergegeven in termen van BNE, LNE en ENE in CTM.1.
CTM kan sommige staten van de NE's niet detecteren. Bijvoorbeeld, het etiket van de
communicatiestaat als niet beschikbaar, wat betekent dat CTM niet in staat is om een
verbinding met de NEs tot stand te brengen.

2.

Oplossing

Voltooi deze stappen om deze problemen op te lossen:

Opmerking: Zorg ervoor dat u deze procedure eerst op een kleine ring in uw netwerk test. Als het
resultaat bevredigend is, kunt u de procedure naar de rest van uw netwerk uitbreiden.

Schakel proxy voor het BNE in. Voer de volgende stappen uit:Inloggen op CTC.Klik op
Provisioning > Netwerk > Algemeen.Controleer het aanvinkvakje Proxy inschakelen in het
gedeelte Gateway-instellingen (zie pijl A in afbeelding 1).Afbeelding 1 - Gateway Network
Element SETTING

1.
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Stel de standaardroute in op 0.0.0.0 voor elk eindpunt en stel deze instellingen
in:proxyAlleen toegang tot vaartuigenFirewallOpmerking: U moet alle drie opties inschakelen
zodat CTM volledig zichtbaar is voor alle knooppunten in de ring.Voer de volgende stappen
uit:Inloggen op CTC.Klik op Provisioning > Netwerk > Algemeen.Afbeelding 2 - Instelling
end-point Network Element

Controleer het vakje Proxy inschakelen (zie pijl A in afbeelding 2).Controleer het vakje Alleen
toegang bij vliegtuigongeluk (zie pijl B in afbeelding 2).Controleer het vakje Firewall
inschakelen (zie pijl C in afbeelding 2).Type 0.0.0.0 in het veld Standaardrouter om 0.0.0 in
te stellen als het IP-adres van de standaardrouter (zie pijl D in afbeelding 2).Opmerking: Uw
veldtechnici hebben nog steeds volledig zicht op de ring door CTC wanneer zij rechtstreeks
verbinding maken met de NEs via de TCC2 Ethernet-interface. Zorg ervoor dat uw test dit
aspect bestrijkt voordat de procedure voor het gehele netwerk wordt uitgelijnd.

2.

Verificatie

Hier is het CTM-domein dat de GNE-ENE-configuratie toont gebaseerd op de instellingen op het
internet:

10.89.238.77 (keizerlijk paleis 7.77) wordt weergegeven als GNE (zie pijl A in afbeelding 3).
Een groene markering geeft aan dat Imperial Palace .77 het BNG is.

●

10.89.238.241 (keperiaal paleis 241) verschijnt als ENE (zie pijl B in afbeelding 3). Een●



   

groene markering geeft aan dat Imperial Palace .241 een ENE is.

Afbeelding 3 - CTM

Gerelateerde informatie

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●
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