
ONS 15454 beschermingsgroepen creëren en
onderhouden (CTC-softwarerelease 3.1 en
eerder) 
  

Inhoud

Inleiding
Voordat u begint
Conventies
Voorwaarden
Gebruikte componenten
Type beschermingsgroep
0:1
1:1
1:N
1+1
Beschermingsgroepen maken
ONG 15454: 1+1 Instellen beschermingsgroep
ONS 15454 1:N Instellen beschermingsgroep
ONS 15454 1:1 Protection Setup
Een beschermingsgroep verwijderen
Onderhoudswerkzaamheden
1+1 Onderhoudsbewerkingen
1:N Onderhoudsoperaties
release 2.x
release 3.x
Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u verschillende soorten beveiligingsgroepen kunt maken, verwijderen
en onderhouden die beschikbaar zijn op Cisco ONS 15454. Dit document bevat DS1-, DS3-,
DS3E-, DS3M-, EC1- en Cisco Transport Controller-software (CTC) releases tot release 3.1.

Voordat u begint

Conventies

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

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Voorwaarden

Er zijn geen specifieke voorwaarden van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de onderstaande software- en hardwareversies.

Cisco ONS 15454 kaart●

Cisco Transport Controller release 3.1 en eerder●

De informatie in dit document is gebaseerd op apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving.
Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde
(standaard)configuratie. Als u in een levend netwerk werkt, zorg er dan voor dat u de potentiële
impact van om het even welke opdracht begrijpt alvorens het te gebruiken.

Type beschermingsgroep

Cisco ONS 15454 biedt vier beveiligingssystemen, afhankelijk van het kaarttype:

0:1

Dit beschermingsprogramma wordt ook wel "onbeschermd" genoemd. Een van de 15454 Cisco
ONS 15454-kaarten kunnen worden gebruikt als onbeschermd in slots 1-6 of slots 12-17. Dit is de
standaardconfiguratie voor beveiligingsgroepen.

1:1

Deze beschermingsregeling wordt ook "één voor één bescherming" genoemd. In deze configuratie
is één werkkaart gekoppeld aan één beschermingskaart. Dit beveiligingssysteem is beschikbaar
voor alle elektrische kaarten: DS1, DS3, DS3E, DS3XM en EC1. De werkkaart moet in een even
genummerde sleuf zijn en de beveiligingskaart moet zich in een aangrenzende oneven
genummerde sleuf bevinden. Als de werkende DS3-kaart bijvoorbeeld in sleuf 4 is geplaatst, kunt
u de beveiligings DS3-kaart in sleuf 3 of sleuf 5 plaatsen.

1:N

Deze beschermingsregeling wordt ook "één voor één bescherming" genoemd. In deze configuratie
worden één tot vijf werkkaarten toegewezen aan één beschermingskaart. Het maximale aantal
werkkaarten dat beschermd kan worden is vijf. Dit beveiligingssysteem is beschikbaar voor DS1-,
DS3- en DS3E-kaarten. Elke 1:N-beschermingsgroep moet één beveiligingskaart (DS1N-14,
DS3N-12 of DS3N-12E) bevatten die in sleuf 3 of 15 moet worden geïnstalleerd. U moet de
bijbehorende werkkaart op dezelfde chassishelft installeren als de beschermingskaart.
Bijvoorbeeld, als de DS3N-kaart in sleuf 3 is geïnstalleerd, kunt u de corresponderende DS3-
kaarten in sleuven 1, 2, 4, 5 en 6 plaatsen. Als de DS3N-kaart in sleuf 15 is geïnstalleerd, kunt u
de bijbehorende werkkaarten in slots 12, 13, 14, 16 en 17 plaatsen. Het precieze aantal
werkkaarten dat beschermd kan worden hangt af van het kaart- en backplane type.

1+1



Deze beschermingsregeling wordt ook "één-plus-één-bescherming" genoemd. In deze
configuratie wordt één werkende optische poort beschermd door een andere optische poort op
een andere kaart. Deze beschermingsregeling is beschikbaar voor alle havens van OCn. Deze
beschermingsregeling is van toepassing op havens en niet op kaarten. Verschillende regels voor
het creëren van optische beschermingsgroepen worden het best geïllustreerd door een voorbeeld
met twee OC3-kaarten met 4 poorten.

Om een beschermingsgroep te vormen, hoeven havens niet in aangrenzende slots te zijn.
Indien een OC3-kaart in sleuf 2 is en er een andere OC3-kaart in sleuf 13 staat, kunnen
poorten op deze kaarten lid zijn van een beschermingsgroep.

●

Er zijn geen specifieke arbeids- en beveiligingsslots. In dit voorbeeld kan haven 1 van sleuf 2
de werkpoort zijn en poort 1 van sleuf 13 kan de beschermde haven zijn. Als alternatief kan
poort 1 van sleuf 13 de werkpoort zijn en poort 1 van sleuf 2 de beschermde poort zijn.

●

Alleen overeenkomstige slots op verschillende kaarten mogen lid zijn van een
beschermingsgroep. Als poort 1 op sleuf 2 de werkpoort is, kan alleen poort 1 op sleuf 13
dienen als beschermde poort. Poorten 2, 3 en 4 komen niet in aanmerking om als
beschermde havens te fungeren. Evenzo, als haven 1 op slot 2 de werkhaven is, kunnen de
havens 2, 3 en 4 op sleuf 2 niet als beschermde haven dienen.

●

Zodra een haven op een kaart is aangewezen als werkhaven of als beschermhaven, moet de
rest van de havens op dezelfde kaart dezelfde naam hebben of onbeschermd blijven. Stel dat
poort 1, sleuf 2 een werkpoort is en poort 1, sleuf 13 is zijn beschermde haven in een
beschermingsgroep. Port 2 op sleuf 1 kan een werkhaven zijn in een andere
beschermingsgroep of kan onbeschermd blijven; het kan niet dienen als een beschermde
haven in een andere beschermingsgroep . Evenzo kan haven 2 op sleuf 13 dienen als
beschermde haven in een andere beschermingsgroep of onbeschermd blijven; het kan niet
als werkhaven in een andere beschermingsgroep worden gebruikt .

●

Beschermingsgroepen maken

Alle kaarten en poorten worden standaard niet beschermd; u moet beschermingsgroepen bieden .
Hieronder volgen twee voorbeelden van de oprichting van beschermingsgroepen:

1+1●

1:N●

Opmerking: Een 1:1-beschermingsgroep is gewoon een speciaal geval van de 1:N-
beschermingsgroep.

ONG 15454: 1+1 Instellen beschermingsgroep

Het volgende voorbeeld illustreert hoe een 1+1 beschermingsgroep moet worden ingesteld met
behulp van twee OC12-kaarten. Dit voorbeeld is van toepassing op elke OCn-kaart op de 15454
Cisco ONS 15454.

Klik vanuit de shelf-level-weergave op het tabblad Provisioning en vervolgens het tabblad
Protection.

1.



Selecteren Klik op Create Protection Group.2.
Voer in het veld Naam de naam van deze beschermingsgroep in.In dit voorbeeld is de naam
OC12-1.

3.

Selecteer in het veld Type 1+1 (poort) in het vervolgkeuzemenu.4.
Selecteer in het veld Protect Port een OCn-sleuf en poort in het vervolgkeuzemenu.Selecteer
in dit voorbeeld sleuf 14 (OC 12), poort 1, als de beveiligingspoort.

5.

Selecteer in het veld Beschikbare poorten de juiste kaart en poort en licht deze op.Sleep
deze sleuf of poort naar het venster Werkende poorten. Selecteer in dit voorbeeld sleuf 4
(OC 12), poort 1 als de werkpoort.

6.

Het selectiekader Bidirectional Switching stelt u in staat om de unidirectionele of
bidirectionele switching te kiezen.Het controleren van dit vakje biedt bi-directionele switching,
wat betekent dat in het geval van een mislukking zowel de poorten verzenden als ontvangen
willen overschakeling naar de beschermingshavens .

7.

In het selectieteken Omkeerbaar kunt u de optie Omkeren of de optie niet-omkeerbaar
selecteren.Bij omkeerbare switching verandert het verkeer terug naar de werkkaart nadat de
oorspronkelijke fout is gecorrigeerd of de software schakelaar is gewist. U kunt de
hoeveelheid tijd in minuten uitzetten tussen de correctie van de storing en de terugschakeling
van het verkeer naar de werkvoorziening. (De reversietijd is alleen van toepassing op
autonome switches, zoals fysieke defecten, niet op door de software of gebruiker
geïnitieerde switches. Een softwarerelease wissen willen veroorzaakt dat het verkeer
onmiddellijk naar de werkfaciliteit wordt teruggebracht.) De standaard reversietijd is vijf
minuten. Bij een niet-omkeerbare schakelaar, verandert het verkeer niet terug naar de
werkkaart nadat de oorspronkelijke fout is gecorrigeerd of de software-schakelaar is gewist.
Verkeersverkeer kan onbeperkt op de aangewezen beschermingskaart of -poort werken

8.



zonder verlies bij het overschakelen van functionaliteit of capaciteit. Wanneer u non-
reversitive selecteert, is het veld Tijd voor omgekeerd niet
beschikbaar.

Klik op OK willen voltooit de voorziening en creëert de
beschermingsgroep.

9.



ONS 15454 1:N Instellen beschermingsgroep

Het volgende voorbeeld is van toepassing op het instellen van DS3-, DS3E- of DS1-kaarten in een
1:N-beschermingsgroep. Het aantal werkkaarten hangt af van het type backplane aan de kant van
het chassis waar de beschermingsgroep wordt gebouwd.

Typ
e
back
plan
e

DS3, DS3E in aanmerking
komende werksleuven

DS1 in aanmerking
komende werksleuven

MKB
-84

1:5 Maximum1, 2, 4, 5, 6
(3 is de beschermde sleuf)
12, 13, 14, 16, 17 (15 is
de beschermde sleuf)

1:5 Maximum1, 2, 4, 5,
6 (3 is de beschermde
sleuf) 12, 13, 14, 16,
17 (15 is de
beschermde sleuf)

BNC
-24

1:2 Maximum 2, 4 (3 is de
beschermde sleuf) 14, 16
(15 is de beschermde
sleuf)

Niet beschikbaar

BNC
-48

1:4 Maximum1, 2, 4, 5 (3
is de beschermde sleuf)
13, 14, 16, 17 (15 is de
beschermde sleuf)

Niet beschikbaar



Dit voorbeeld gebruikt een combinatie van DS3 en DS3E kaarten. Om ten volle te profiteren van
de extra DS3E-functionaliteit, moet de beveiligingskaart DS3N-12E zijn.

Klik vanuit de shelf-level-weergave op het tabblad Provisioning en vervolgens het tabblad
Protection.

1.

Selecteren Klik op Create Protection Group.2.
Voer in het veld Naam de naam van deze beschermingsgroep in. In dit voorbeeld is de naam
DS3 1:N Test.

3.

Selecteer in het veld Type 1:N (kaart) in het vervolgkeuzemenu.4.
Selecteer in het veld Protect Card de sleuf die de DS3N-kaart bevat, sleuf 3 of sleuf 15, in
het vervolgkeuzemenu.Selecteer in dit voorbeeld sleuf 3 (DS3N) als de beschermingsentiteit.

5.

In het veld Beschikbare kaarten worden alle DS3-kaarten op die chassis helft weergegeven,
ongeacht of de backplane al dan niet verbindingen op al deze kaarten kan
ondersteunen.Selecteer en markeer een of meer DS3-kaarten. Gebruik de dubbele pijl om
deze naar het werkkaartvenster te verplaatsen. In dit voorbeeld zijn alle vier de in
aanmerking komende DS3-kaarten als werkkaarten geselecteerd.

6.

Het selectieteken voor Bidirectionele switching is verlopen en niet beschikbaar. DSn-
kaartschakelaar op kaartniveau, niet op de individuele Tx/Rx-poort.Het selectieteken voor
omgekeerd zijn grijswaarden en niet beschikbaar. Standaard is de 1:N-beveiligingsgroep
omkeerbaar, zodat de verkeersschakelaar naar de werkkaart terugkeert nadat de
oorspronkelijke fout is gecorrigeerd of de software-schakelaar is gewist. U kunt de
hoeveelheid tijd in minuten instellen die willen gaan over tussen de correctie van de storing
en de terugschakeling van het verkeer naar de werkplaats . (De reversietijd is alleen van
toepassing op autonome switches, zoals fysieke defecten, niet op door de software of
gebruiker geïnitieerde switches. Een softwarerelease wissen willen veroorzaakt dat het

7.



verkeer onmiddellijk naar de werkfaciliteit wordt teruggebracht.) De standaard reversietijd is
vijf
minuten.

Klik op OK om de voorziening te voltooien en de beschermingsgroep te
creëren.

8.



ONS 15454 1:1 Protection Setup

Het instellen van DS3-, DS3E- of DS1-kaarten in een 1:1-beschermingsgroep is een speciaal
geval van de 1:N-zaak. Alle DS3-12 of DS3-12N kunnen dienen als een werk- of beveiligingskaart.
De werkkaart en de beveiligingskaarten moeten zich in aangrenzende slots bevinden, met de
werkkaart in de even genummerde sleuf en de beveiligingskaart in de oneven genummerde sleuf.
Ook de beschikbare slots voor het werkende verkeer zijn afhankelijk van het type
chassisbackplane.

Om een 1:1-beschermingsgroep te creëren, volgt u het bovenstaande 1:N-voorbeeld door de
juiste kaarten en slots te kiezen.

Een beschermingsgroep verwijderen

De procedure voor het schrappen van een beschermingsgroep is gelijk ongeacht het
beschermingsstelsel (1+1, 1:1, 1:N).

U verwijdert een beveiligingsgroep door in de shelf te klikken op het tabblad Provisioning en
vervolgens het tabblad Protection. Selecteer de beveiligingsgroep die moet worden verwijderd in
het venster van de beschermingsgroep. In dit voorbeeld schrappen we een OC12-
beschermingsgroep.

Markeer de OC12-beschermingsgroep en vervolgens selecteren klikken &lt; Verwijderen &bt;
.

1.



Er verschijnt een dialoogvenster met het verzoek de schrapping van de beschermingsgroep
te
bevestigen.

2.



U verwijdert de beveiligingsgroep als volgt: selecteren Klik op
Ja.

3.



De beschermingsgroep wordt verwijderd.

Onderhoudswerkzaamheden

Welke onderhoudswerkzaamheden beschikbaar zijn, is mede afhankelijk van het type
beschermingsgroep dat u hebt aangemaakt.

1+1 Onderhoudsbewerkingen

De 1+1-beschermingsregeling is van toepassing op optische poorten en volgt de SONET-
switchinghiërarchie, aangepast vanaf GR-253, en hieronder weergegeven. Sommige van deze
functies, zoals oefeningen, zijn niet van toepassing op het 1+1 lineaire beveiligingssysteem. De
beschermingsgroep 1+1 erkent momenteel geen hoge of lage overstapprioriteiten.



Telcordia Technologies GR-253-Core release 3 september 2000

Het 15454 Cisco ONS 15454 ondersteunt de volgende onderhoudsfuncties voor het manipuleren
van de werk- en beveiligingskaarten:

LOCKOUT_OF_PROTECTION●

FORCED_SWITCH_TO_PROTECT●

FORCED_SWITCH_TO_WORKING●

MANUAL_SWITCH_TO_PROTECTION●

MANUAL_SWITCH_TO_WORKING●



DUIDELIJK●

In release 2.x van Cisco TC (Cisco-transportcontroller) deze worden als volgt weergegeven:

Selecteren Klik op het tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming.1.
Selecteer een van de weergegeven beveiligingsgroepen in het venster Protection Group.2.
Klik in het veld Bediening op de vervolgkeuzelijst om de opties weer te geven.3.

LOCKOUT_OF_PROTECTION

Het starten van een uitschakeling van de beschermingskrachten op al het verkeer naar de
werkkaart. Zolang de uitsluiting van het verkeer van kracht is, verandert het verkeer niet op de
beschermingskaart, zelfs niet bij een storing van de werkkaart of de werkvezel. Als er een
uitsluiting is en er een storing op de werkkaart of de vezel optreedt, gaat het verkeer omlaag. Een
uitsluiting heeft de hoogste prioriteit en overgaat alle andere verzoeken of mislukkingen van de
schakelaar. U kunt een uitsluiting verwijderen door de C duidelijk uit.

U stelt als volgt een uitsluiting in in release 2.x:

Van het tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming, selecteren Klik op Lockout van
Protect uit het veld Handeling.

1.

Selecteren Klik op Toepassen.2.
Er verschijnt een dialoogvenster voor de bevestiging; selecteren Klik op Ja om de uitsluiting
te starten en selecteren Klik op Nee om het uitsluitingsverzoek in te trekken.

3.

Het uitvaardigen van een uitsluiting van de bescherming leidt tot een alarm voor zowel de



werknemers als het lid van de beschermingsgroep. Het onderstaande voorbeeld toont de alarmen
voor een uitsluiting die zijn afgegeven aan een OC12-beschermingsgroep.

Ga naar het tabblad Onderhoud om de uitsluiting te verwijderen en vervolgens het tabblad
Bescherming. In het veld Bediening, selecteren klik op Wissen zoals hieronder wordt
weergegeven. De bijbehorende alarmen zijn helder en de uitsluiting is verwijderd.

In release 3.x zijn er twee opties voor het vergrendelen van verkeer naar een kaart. Door een slot
op een werkkaart toe te passen blokkeert het verkeer op de werkkaart en de vezel. Door een
vergrendeling toe te passen op de beveiligingskaart verandert al het verkeer in de werkkaart. Het
verkeer blijft op de werkkaart staan totdat het Unlock-verzoek is afgegeven. Als er een storing aan
de werkzijde optreedt terwijl de vergrendeling aan of de vergrendeling aan is geactiveerd, daalt
het verkeer. Een slot of een slot heeft de hoogste prioriteit en overgaat alle andere schakelaar
verzoeken.



Er wordt een vergrendeling gegenereerd vanuit het tabblad Onderhoud en in het tabblad
Protection. Als de beveiligingskaart is gemarkeerd, selecteren klik op Uitsluiten en dan op
selecteren klik op Toepassen. Er verschijnt een dialoogvenster voor de bevestiging; selecteren
Klik op Ja om de vergrendeling te starten en selecteren Klik op Nee om het uitsluitingsverzoek in
te trekken.



De afgifte van een uitsluitingsclausule leidt tot een toestand die tegen het beschermde lid van de
beschermingsgroep is opgeworpen. Het onderstaande voorbeeld toont de conditie voor een
uitsluiting die is afgegeven aan een OC48-beschermingsgroep.



Zo verwijdert u de vergrendeling: selecteren klik op Ontgrendel van de Onderhoud Bescherming
tab en tabblad Bescherming. De conditie wordt gewist en de vergrendeling wordt verwijderd.

De conditie en schermen zijn hetzelfde voor een vergrendeling op de werkkaart.

DWINGSWITCH NAAR WERKEN/BESCHERMEN

Door een "Aan/uit-schakelaar" te initiëren wordt al het verkeer naar de werkkaart of de
beschermingskaart afgedwongen, afhankelijk van het geselecteerde switchtype. In een "Kracht
Schakelt om te beschermen", is al het verkeer naar de Beschermingskaart en de vezel
overgeschakeld. Als er een storing is aan de beveiligingszijde terwijl de Force Switch is
geïnstalleerd, schakelt het verkeer over op de werkkaart en de glasvezel. Als de storing aan de
beveiligingszijde is bevestigd, verandert het verkeer weer in de beveiligingszijde.

Een kracht switch om te beschermen willen faalt als de beschermingskaart of het glasvezel een
signaal heeft dat niet voldoet. In dit geval, overtreedt het signaal de schakelaar Force en het
verkeer blijft aan de werkende kant. Een kracht-schakelaar ter bescherming slaagt er echter in als
de beveiligingskant een signaal afbrekende conditie heeft.

Een kracht switch heeft altijd voorrang op een handmatige schakelaar. Een uitsluiting heeft altijd te
maken met een kracht switch en een handmatige schakelaar.

Het C duidelijk commando verwijdert de Force Switch. In niet-reversieve omschakeling blijft het
verkeer onbeperkt op de beschermde haven of tot een ander schakelaar verzoek wordt



uitgegeven. In reversieve omschakeling, keert verkeer terug naar de werkende haven onmiddellijk
nadat het switch verzoek wordt gewist. (De timer wachten-om-terug te zetten timer wordt alleen
geactiveerd door autonome of fysieke switchomstandigheden, niet door softwareswitches.)

De resultaten zijn analoog aan de afgifte van een "Overdracht naar werk".

Om een kracht-switch te starten om in release 2.x te beschermen, selecteert u vanuit het tabblad
Onderhoud en het tabblad Bescherming de optie Force-switch om te beschermen tegen het veld
Operatie en selecteren klik op Toepassen. Er verschijnt een bevestigingsdialoog om u te
informeren dat de schakelaar niet kan voorkomen en om te controleren of deze heeft alvorens de
dienst die het onderhoud beïnvloedt uit te voeren. Selecteren Klik op Ja om de schakelaar te
starten; selecteren Als u op Nee klikt, wordt het switchverzoek geannuleerd.

Een switch van de strijdkrachten om bescherming te bieden resulteert in een licht alarm bij het
aangewezen lid van de beschermingsgroep, zoals hieronder wordt weergegeven.



Als u de kracht wilt verwijderen, gaat u naar het tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming
en in het veld Handeling. selecteren klik op Wissen. De bijbehorende alarmen zijn helder en de
krachtswitch is verwijderd.

Om een kracht-switch te starten om in release 3.x te beschermen, selecteren Klik op het tabblad
Onderhoud en het tabblad Bescherming. U kunt een kracht-switch uitgeven door de werkkaart te
markeren en selecteren Klik op Force. Er verschijnt een bevestigingsdialoog om u te informeren
dat de schakelaar niet kan voorkomen en om te controleren of deze heeft alvorens de dienst die
het onderhoud beïnvloedt uit te voeren. Selecteren U kunt op Ja klikken om de schakelaar aan te
passen. selecteren Als u op Nee klikt, wordt het switchverzoek geannuleerd.



Een overschakeling van de strijdkrachten op bescherming resulteert in een toestand, niet in een
alarm, tegen het aangewezen lid van de beschermingsgroep, zoals hieronder wordt getoond.



Ga naar het tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming om de schakelaar Force te
verwijderen en selecteren klik op Wissen. De bijbehorende conditie wordt gewist en de Force
Switch wordt verwijderd.

HANDMATIGE SWITCH NAAR WERKEN/BESCHERMEN

Door een "Handmatige switch" te initiëren wordt al het verkeer omgezet naar de werkkaart of de
beveiligingskaart, afhankelijk van het geselecteerde switchtype. In een "Handmatige switch om te
beschermen" is al het verkeer naar de beschermingskaart en de glasvezel geschakeld. Als er een
storing aan de beveiligingszijde is opgetreden terwijl de handmatige switch is geïnstalleerd,
schakelt u de werkkaart en de glasvezel in. Zodra de storing aan de beveiligingskant is
vastgemaakt, is het verkeer willen verschuift terug naar de beschermingskant.

Een handmatige switch ter bescherming willen faalt als de beschermingskaart of het glasvezel een
Signal Degrade of Signal Fail-voorwaarde heeft. In dit geval zijn zowel de Signal Degrade als het
Signal Fail de Force Switch en het verkeer omzeilen willen blijft aan de slag.

Opmerking: Een krachtswitch heeft altijd voorrang op een handmatige switch. Een uitsluiting
overtreedt altijd zowel een Kracht Switch als een Handmatige switch.

De afgifte van het C duidelijk Deze opdracht verwijdert de handmatige switch. In niet-omkeerbare
switching, verkeer willen blijft onbeperkt aan de beschermingskant staan of totdat een ander
switchverzoek wordt ingediend. In reversieve switching, verkeer willen keert terug naar de
werkkant onmiddellijk nadat het switch verzoek is gewist. (De timer Wacht-to-Restore wordt alleen



geactiveerd door autonome of fysieke switchomstandigheden, niet door softwareswitches.)

De resultaten zijn analoog aan de afgifte van een Handmatige switch naar werk.

U kunt als volgt een handmatige switch openen om in release 2.x te beschermen:

Van het tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming, selecteren Klik op Handmatige
switch om te beschermen tegen het veld Handeling.

1.

Selecteren Klik op Toepassen. Er verschijnt een bevestigingsdialoog om u te informeren dat
de schakelaar niet kan voorkomen en om te controleren of deze heeft alvorens de dienst die
het onderhoud beïnvloedt uit te voeren.

2.

3. Selecteren Klik op Ja om de schakelaar te openen of op Nee om het switchverzoek te
annuleren.

3.

Een handmatige switch resulteert in een minimaal alarm bij het aangewezen lid van de
beschermingsgroep, zoals hieronder wordt weergegeven.



Als u de handmatige switch wilt verwijderen, gaat u naar het tabblad Onderhoud en het tabblad
Bescherming en in het veld Handeling. selecteren klik op Wissen. De bijbehorende alarmen willen
en de handmatige switch wordt verwijderd.

Om een handmatige switch te openen om in release 3.x te beschermen, selecteren Klik op het
tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming. Beveiliging van een handmatige switch door de
werkkaart te markeren en selecteren Klik op Handmatig. Er verschijnt een bevestigingsdialoog om
u te informeren dat de schakelaar niet kan voorkomen en om te controleren of deze heeft alvorens
de dienst die het onderhoud beïnvloedt uit te voeren. Ja selecteren start de schakelaar; selecteren
Als u op Nee klikt, wordt het switchverzoek geannuleerd.



Een handmatige switch om te beschermen resulteert in een toestand, en niet in een alarm, tegen
het aangewezen lid van de beschermingsgroep, zoals hieronder wordt getoond.



U verwijdert de handmatige switch door naar het tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming
te gaan en selecteren klik op Wissen. De bijbehorende conditie wordt gewist en de Handmatige
switch wordt verwijderd.

1:N Onderhoudsoperaties

De 1:N-beschermingsregeling is van toepassing op DS1- en DS3-kaarten. 1:N-
beveiligingsswitching is altijd omkeerbaar. Wanneer er een storing of een schakelaar op een
werkkaart optreedt, wordt het verkeer in sleuf 3 of sleuf 15 naar de beschermingskaart
overgeschakeld. Het verkeer blijft op de beschermingskaart staan totdat de storing is gerepareerd
of de softwarefunctie is vrijgegeven. Het verkeer wordt dan teruggezet op de oorspronkelijke
werkkaart.

1:1 bescherming is een speciaal geval van 1:N. De beschermingskaart bevindt zich altijd in een
oneven genummerde sleuf. 1:1-beschermingsgroepen kunnen als omkeerbaar of niet-omkeerbaar
worden aangeboden. Bij omkeerbare switching wordt het verkeer teruggebracht naar de
aangegeven werkkaart nadat de storing of de software-schakelaar is gewist. Bij niet-omkeerbare
switching blijft het verkeer onbeperkt op de beveiligingskaart of tot de volgende storing of
softwarefunctie.

In dit deel wordt de werking van de onderhoudsfuncties beschreven voor zowel de 1:1- als de 1:N-
gevallen.

release 2.x



In release 2.x 15454 Cisco ONS 15454 ondersteunt de volgende onderhoudsfuncties voor het
manipuleren van de werk- en beveiligingskaarten:

KRACHT●

HANDMATIG●

DUIDELIJK●

U hebt toegang tot deze selecteren Klik op het tabblad Onderhoud en op het tabblad
Bescherming. Selecteer een van de weergegeven beveiligingsgroepen in het venster Protection
Group. Klik in het veld Bediening op de vervolgkeuzelijst om de opties weer te geven.

Krachswitch

Door een Force Switch-schakelaar te starten, wordt al het verkeer in de daarvoor bestemde
beveiligingskaart omgezet. Als er een storing op de beveiligingskaart is terwijl de Force Switch is
geïnstalleerd, verandert het verkeer terug naar de werkkaart. Zodra de storing op de
beveiligingskaart is weggenomen, verandert het verkeer weer in de beveiligingskaart.

De afgifte van het C duidelijk commando verwijdert de Force Switch. In de 1:N-case en de 1:1-
omgekeerde case, verkeer willen keert terug naar de werkkaart onmiddellijk nadat het switch
verzoek is gewist. (De timer Wacht-to-Restore wordt alleen geactiveerd door autonome of fysieke
switchomstandigheden, niet door softwareswitches.)

In de niet-omkeerbare 1:1-case blijft er onbeperkt verkeer op de beveiligingskaart staan, of
totdat er een andere fout of een verschuivingsverzoek is opgetreden.

●



In het niet-omkeerbare geval 1:1, indien het verkeer oorspronkelijk op de beschermingskaart
was, verandert een verzoek van de Kracht Switch het verkeer in de werkkaart met resultaten
die vergelijkbaar zijn met de bovenstaande resultaten.

●

Opmerking: Een krachtswitch willen met een handschakelaar overboord. Dit is echter geen
bescherming van SONET APS en mag niet als zodanig worden aangezien.

Om een kracht-switch te starten om in release 2.x te beschermen, selecteren Klik op het tabblad
Onderhoud en het tabblad Bescherming.

Een krachtschakelaar ter bescherming afgeven door de werkkaart te markeren en selecteren Klik
op Force. Er verschijnt een bevestigingsdialoog. Selecteren U kunt op Ja klikken om de
schakelaar aan te passen. selecteren Als u op Nee klikt, wordt het switchverzoek geannuleerd.

Een switch van de strijdkrachten om bescherming te bieden resulteert in een licht alarm bij het
aangewezen lid van de beschermingsgroep, zoals hieronder wordt weergegeven.



Als u de kracht wilt verwijderen, gaat u naar het tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming
en in het veld Handeling. selecteren klik op Wissen. De bijbehorende alarmen zijn helder en de
krachtswitch is verwijderd.

Handmatige switch

Het initiëren van een Handmatige switch schakelt al het verkeer in naar de aangewezen
beveiligingskaart. Als er een storing op de beveiligingskaart is terwijl de Handmatige schakelaar
op zijn plaats is, verandert het verkeer terug naar de werkkaart. Zodra de storing op de
beveiligingskaart is bevestigd, verandert het verkeer terug in de beveiligingskaart.

De afgifte van het C duidelijk Deze opdracht verwijdert de handmatige switch. In de 1:N case en
de 1:1 reversitive case keert verkeer terug naar de werkkaart onmiddellijk nadat het switchverzoek
is gewist. (De timer wachten-om-terug te zetten timer wordt alleen geactiveerd door autonome of
fysieke switchomstandigheden, niet door softwareswitches.)

In de niet-omkeerbare 1:1-case blijft er onbeperkt verkeer op de beveiligingskaart staan, of
totdat er een andere fout of een verschuivingsverzoek is opgetreden.

●

In het 1:1 niet-omkeerbare geval, indien het verkeer oorspronkelijk op de beschermingskaart
stond, zou een Handmatige switchaanvraag het verkeer naar de werkkaart overschakelen
onder voorwaarden die vergelijkbaar zijn met de bovenstaande voorwaarden.

●

Opmerking: Een krachtswitch heeft voorrang op een handmatige switch. Dit is echter geen
bescherming van SONET APS en mag niet als zodanig worden aangezien.



Ga naar het tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming om een Handmatige switch te
openen ter bescherming in release 2.x. Selecteren Klik Handmatig in het veld Handeling en
selecteren klik op Toepassen. Er verschijnt een bevestigingsdialoog. Selecteren U kunt op Ja
klikken om de schakelaar aan te passen. selecteren Als u op Nee klikt, wordt het switchverzoek
geannuleerd.

Een handmatige switch resulteert in een minimaal alarm bij het aangewezen lid van de
beschermingsgroep, zoals hieronder wordt weergegeven.



Ga naar het tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming om de handmatige switch te
verwijderen. In het veld Bediening, selecteren klik op Wissen. De bijbehorende alarmen zijn helder
en de krachtswitch is verwijderd.

release 3.x

In release 3.x is de SONET APS-terminologie verwijderd. Het 15454 Cisco ONS 15454
ondersteunt de volgende onderhoudsfuncties voor het manipuleren van de werk- en
beveiligingskaarten:

SWITCH●

INSCHAKELEN●

UITSLUITEN●

ONTLOKKEN●

DUIDELIJK●

Dit kan weergeven door selecteren Klik op het tabblad Onderhoud en op het tabblad
Bescherming. Selecteer een van de weergegeven beveiligingsgroepen in het venster Protection
Group. De opties willen verandering op basis waarvan het lid van de beschermingsgroep wordt
benadrukt .



Switch

Het S omwisselen commando verandert al het verkeer van de werkkaart die het is afgegeven
tegen de beveiligingskaart . Om een schakelaar te openen om te beschermen, kunt u de
werkkaart markeren en selecteren klik op Switch. Er verschijnt een bevestigingsdialoog.
Selecteren U kunt op Ja klikken om de schakelaar aan te passen. selecteren Als u op Nee klikt,
wordt het switchverzoek geannuleerd.



Een overstap naar bescherming resulteert in een toestand, niet in een alarm, tegen het
aangewezen lid van de beschermingsgroep, zoals hieronder wordt weergegeven.



U verwijdert de switch door naar het tabblad Onderhoud en het tabblad Bescherming te gaan. In
het veld Bediening, selecteren klik op Wissen. De bijbehorende conditie wordt gewist en de
schakelaar wordt verwijderd.

Uitsluiten

Een beveiligingsschakelaar in een 1:N- of 1:1-beschermingsgroep kan worden belemmerd door
een vergrendeling op een werkkaart of een beschermingskaart toe te passen. Wanneer het
verkeer op de werkkaart staat, voorkomt een slot op het verkeer dat van de werkkaart naar de
beschermingskaart wordt overgeschakeld. Om onderhoud op een beschermingskaart te kunnen
uitvoeren, moet op elk werklid van de beschermingsgroep een slot worden aangebracht om
overschakeling te voorkomen.

Als de werkkaart faalt terwijl de vergrendeling actief is, is het verkeer willen druppels.

Om een vergrendeling in te stellen, selecteren Klik op het tabblad Onderhoud en het tabblad
Bescherming met de gemarkeerde werkkaart. Selecteren Klik op Inschakelen. Er verschijnt een
bevestigingsdialoog. Selecteren Als u op Ja klikt, wordt het slot ingeschakeld. selecteren Als u op
Nee klikt, wordt de vergrendeling op verzoek geannuleerd.



Een LOCK ON resulteert in een toestand, niet in een alarm, tegen het aangewezen lid van de
beschermingsgroep, zoals hieronder wordt weergegeven.



Als u de vergrendeling wilt verwijderen, gaat u naar het tabblad Onderhoud en het tabblad
Bescherming en in het veld Handeling. selecteren klik op Unlock. De bijbehorende conditie is
helder en de vergrendeling is verwijderd.

Als het verkeer op de werkkaart staat, voorkomt een uitsluiting dat het verkeer van de
beschermingskaart naar de werkkaart overschakelt. Voor het onderhoud van een werkkaart is het
noodzakelijk een uitschakeling op de werkkaart toe te passen nadat het verkeer naar de
beschermingskaart is overgeschakeld.

Als de beveiligingskaart niet werkt terwijl de vergrendeling actief is, daalt het verkeer.

Om een vergrendeling te starten, selecteren Klik op het tabblad Onderhoud en het tabblad
Bescherming met de gemarkeerde werkkaart. Selecteren Klik op Uitsluiten. Een
bevestigingsdialoogvenster willen verschijnt. Selecteren Klik op Ja willen stelt de vergrendeling op;
selecteren op Nee klikken willen Annuleert het verzoek om uitsluiting.



Een LOCK OUT resulteert in een toestand, niet in een alarm, tegen het aangewezen lid van de
beschermingsgroep, zoals hieronder wordt weergegeven.



Als u de vergrendeling wilt verwijderen, gaat u naar het tabblad Onderhoud en het tabblad
Bescherming en in het veld Handeling. selecteren klik op Unlock. De daarmee verbonden
voorwaarde willen ontgrendelen en afsluiten worden wordt verwijderd.

Extra 1:N bediening

Het 1:N-beveiligingsscenario maakt het mogelijk 1 beveiligingskaart (in sleuf 3 of 15) te gebruiken
als bescherming voor maximaal vijf werkkaarten. In het onderstaande voorbeeld wordt er gewerkt
met kaarten 1, 2, 4, 5 en 6.



Als de werkkaart #1 faalt of er een switchverzoek wordt ingediend, wordt het verkeer vanaf
werkkaart #1 in sleuf 3 naar de beschermingskaart overgeschakeld.



Als de werkkaart nr. 2 faalt terwijl dit gebeurt, is het verkeer met werkkaart nr. 2 gedaald. Het
verkeer met werkkaart nr. 1 dat nu in sleuf 3 op de beschermingskaart staat, wordt niet beïnvloed.



Als de werkkaart #1 is vastgezet of het switchverzoek op die kaart is verwijderd, verandert het
verkeer terug naar werkkaart #1. Het verkeer van werkkaart #2 wordt dan overgeschakeld op de
beveiligingskaart in sleuf 3, waardoor dat verkeer wordt hersteld.



Wanneer de werkkaart #2 is vastgezet of het switchverzoek wordt verwijderd, verandert het
verkeer terug naar werkkaart #2, waardoor de beschermingskaart in sleuf 3 weer beschikbaar is.



   

Gerelateerde informatie

Technische ondersteuning - Cisco-systemen●

//www.cisco.com/en/US/customer/support/index.html?referring_site=bodynav

	ONS 15454 beschermingsgroepen creëren en onderhouden (CTC-softwarerelease 3.1 en eerder)
	Inhoud
	Inleiding
	Voordat u begint
	Conventies
	Voorwaarden
	Gebruikte componenten

	Type beschermingsgroep
	0:1
	1:1
	1:N
	1+1

	Beschermingsgroepen maken
	ONG 15454: 1+1 Instellen beschermingsgroep
	ONS 15454 1:N Instellen beschermingsgroep
	ONS 15454 1:1 Protection Setup

	Een beschermingsgroep verwijderen
	Onderhoudswerkzaamheden
	1+1 Onderhoudsbewerkingen
	Telcordia Technologies GR-253-Core release 3 september 2000
	LOCKOUT_OF_PROTECTION
	DWINGSWITCH NAAR WERKEN/BESCHERMEN
	HANDMATIGE SWITCH NAAR WERKEN/BESCHERMEN

	1:N Onderhoudsoperaties
	release 2.x
	Krachswitch
	Handmatige switch

	release 3.x
	Switch
	Uitsluiten
	Extra 1:N bediening


	Gerelateerde informatie


