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Inleiding

Dit document legt uit hoe een cross-connect (XC) of cross-connect virtuele security (XCVT) kaart
aan een Cisco ONS 15454 XC10G kaart te verbeteren.

Opmerking: Het voorbeeld in dit document legt uit hoe u de dubbele XC- en XCVT-kaarten met
dubbele XC10G-kaarten kunt verbeteren in ONS 15454-SA-ANSI met levend verkeer.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Een alarm dat het pad niet heeft uitgezet (UNEQ-P) kan voorkomen wanneer een XC-
kaartupgrade wordt gestart, als u E100 of E1000 kaarten in uw systeem hebt. Het alarm
verschijnt en reinigt binnen enkele seconden.

●

De procedure heeft geen gevolgen voor de dienstverlening. De upgrade veroorzaakt echter
een schakelaar van minder dan 50 ms in duur. Een XC- of XCVT-schakelaar kan een lineaire
1+1 optische drager (OC-N) beschermingsschakelaar of een bidirectionele lijn-switchring
(BLSR) beschermingsschakelaar veroorzaken. Cisco raadt een onderhoudsvenster aan. Een
onderhoudsvenster is echter niet absoluut noodzakelijk.

●

Bij deze procedure wordt ervan uitgegaan dat de XC- of XCVT-kaarten zijn geïnstalleerd in de
schappen 15454-SA-ANSI (release 3.1). U kunt deze upgrade niet uitvoeren vanuit schappen
die eerder zijn vrijgegeven dan 3.1, zoals 15454-SA-NEBS3 of 15454-SA-NEBS3E schappen.
De XC10G-kaart vereist de 15454-SA-ANSI.

●

U dient een oplossing te vinden voor ernstige of ernstige alarmen voordat u deze procedure
start. U kunt deze alarmen herkennen vanuit het tabblad Alarm in de netwerkweergave.

●

Gebruikte componenten



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

Cisco ONS 15454 controllerkaart voor Cisco Transport Controller (CTC) release 3.1 of hoger●

Twee XC- of XCVT-kaarten die in ONS 15454-SA-ANSI zijn geïnstalleerd.●

Twee XC10G-kaarten die beschikbaar zijn voor installatie.●

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.

UpgradeXC- of XCVT-kaarten naar XC10G-kaarten

Voer de volgende stappen uit:

Om een beveiligingsschakelaar te voorkomen, dient u deze voorzorgsmaatregelen te nemen
voordat u een XC- of XCVT-schakelaar uitvoert:BLSRZorg ervoor dat de werktijdspanne
actief is op zowel de lokale als de externe knooppunten. Selecteer daartoe het tabblad
Onderhoud > Ring en bekijk de regel West of
Oost.

Zorg ervoor dat de werktijdspanne foutvrij verkeer vervoert (met andere woorden, zorg
ervoor dat er geen signaal afbreekt [SD] of signaal faalt [SF] alarmen zijn).Sluit de
beveiligingsinstelling af voordat u een XC- of XCVT-reset start. Plaats een uitsluiting op de
Oost- en West-kaarten van de knooppunten naast het XC- of XCVT-
switchknooppunt.

1.
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1+1Plaats in een 1+1 beveiligingssysteem een afsluiter op de beveiligingskaart en controleer
of het verkeer gedurende de gehele werktijdsperiode rijdt voordat u de uitschakeling instelt.
Selecteer daartoe het tabblad Onderhoud > Bescherming, markeer de beveiligingssleuf en
klik op Uitsluiten.
Bepaal de stand-by XC of XCVT kaart. De ACT/STBY-LED van de standby XC of XCVT-
kaart is ambergeel, terwijl de ACT/STBY-LED van de actieve XC of XCVT-kaart groen

is. Opmerking
: U kunt de cursor ook op de kaart-afbeelding in CTC plaatsen om een dialoogvenster te
bekijken. In dit display wordt de kaart geïdentificeerd als:XC of XCVT: ActiefXC of XCVT:
Standby

2.

Vervang fysiek de standby XC- of XCVT-kaart op ONS 15454 door een XC10G-kaart. Voltooi
daartoe de volgende stappen:Open de XC- of XCVT-kaartinjectoren.Schuif de kaart uit de
sleuf. Dit verhoogt het IMPROPRMVL alarm, dat reinigt wanneer de standby XC 10G kaart
opnieuw wordt
geladen.

Open de projectoren op de XC10G-kaart.Schuif de X10G-kaart in de sleuf langs de
geleidingsrails.Sluit de projectoren.Het mislukte LED boven het ACT/STBY-indicatielampje
wordt rood, knippert enkele seconden en wordt uitgeschakeld. Het ACT/STBY-
indicatielampje knippert en blijft branden.

3.

Kies de tabbladen Onderhoud > XC-kaarten in de weergave van het
knooppunt.

4.



Kies Switch vanuit de menu's Kruisverbindingen.5.
Klik op Ja in het dialoogvenster Switch
bevestigen.

Opmerking: Nadat de actieve XC of XCVT is losgekoppeld, wordt de standby sleuf of eerste
XC10G-kaart actief. Dit veroorzaakt de ACT/STBY LED op de eerste XC10G-kaart om van
amber in groen te veranderen.Opmerking: CTC toont XCVT-kaarten tot de tweede kaart
volledig is geladen. Op dit moment tonen beide kaarten in CTC XC10G.

6.

Verwijder de standby XC- of XCVT-kaart fysiek van ONS 15454 en voeg de tweede XC10G-
kaart in de lege XC- of XCVT-sleuf. Dit doet u zo:Open de XC- of XCVT-
kaartinjectoren.Schuif de kaart uit de sleuf.Open de projectoren op de XC10G.Schuif de
XC10G-kaart in de sleuf langs de geleidingsrails.Sluit de projectoren.De upgrade is voltooid
wanneer de tweede XC10G-kaart is opgestart en de stand-by XC10G

wordt.

7.

Laat de beveiliging opsluiten.De procedure is nu voltooid.8.
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