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Inleiding

Dit document beschrijft hoe u van Bidirectional Line Switched Ring (BLSR) kunt converteren naar
Unidirectional Path Switched Ring (UPSR) via Cisco Transport Controller (CTC) in een Cisco ONS
15454 omgeving.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Cisco ONS 15454 kaart●

CTC●

Gebruikte componenten

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

Cisco ONS 15454 versie 4.1.0 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.
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BLSR naar UPSR-conversie

Dit document maakt gebruik van een labo met vier knooppunten (knooppunt1, knooppunt2,
knooppunt3 en knooppunt 4). Gebruik deze instructies om BLSR in UPSR te converteren.

Afbeelding 1 - Topologie

Controleer of het SONET Data Communications Channel (SDCC) correct werkt voor alle
knooppunten. Onderzoek de netwerkweergave (figuur 2) of het alarm (figuur 3) op de CTC
om te voorkomen dat er geen LOS is op een van de optische spanwijdte-
faciliteiten.Afbeelding 2 - Netwerkweergave op CTC

Afbeelding 3 - Alarmfase

1.

Voer een back-up van de database uit op knooppunt 1. Volg deze stappen:Dubbelklik op
Node 1. Het knooppunt wordt weergegeven op Node 1.Klik op de tabbladen Onderhoud >
Databaseverhouding.Afbeelding 4 - back-up

2.



Klik op back-up. Het dialoogvenster Opslaan verschijnt.Afbeelding 5 - Opslaan

Bewaar de
database op de vaste schijf van het werkstation of op netwerkopslag. Gebruik een geschikte
bestandsnaam met de .db bestandsextensie (bijvoorbeeld database.db).Klik op Opslaan.Klik
op OK in het dialoogvenster voor bevestiging.Afbeelding 6 - Reserve-database -

dialoogvenster voor bevestiging 
Herhaal stap 2 op knooppunten 2, 3 en 4.3.
Exporteren de stroomlijst. Voer de volgende stappen uit:Dubbelklik op Node 1. Het
knooppunt wordt weergegeven op Node 1.Klik op Exporteren.Afbeelding 7 - Exporteren

Selecteer een gegevensformaat in het dialoogvenster Exporteren (zie afbeelding 8).Als
HTML-Dit slaat gegevens op als een eenvoudig HTML-tabelbestand zonder illustraties. U
moet het bestand bekijken of bewerken met toepassingen zoals Netscape Navigator,
Microsoft Internet Explorer of andere toepassingen die HTML-bestanden kunnen openen.Als
CSV-bestand slaat u de CTC-tabel op als komma-gescheiden waarden (CSV).Als
TSV—Hiermee slaat u de CTC-tabel op als tab-gescheiden waarden (TSV).Afbeelding 8 -

4.



Dialoogvenster Exporteren Klik op de
knop OK.Typ een naam in het veld Bestandsnaam van het dialoogvenster Opslaan. Gebruik
een van deze indelingen:[bestandsnaam].html—voor HTML-
bestanden[bestandsnaam].csv—voor CSV-bestanden[filename].tsv—voor TSV-
bestandenBlader naar een map waarin u het bestand wilt opslaan.Klik op de knop OK.
Herhaal stap 4 op knooppunten 2, 3 en 4.5.
Controleer het tabblad Onderhoud om er zeker van te zijn dat er geen ringschakelaar wordt
uitgevoerd. Controleer de alarmen en reinig alle signalen die worden aangegeven tegen alle
optische spankaart. U moet alle synchronisatieindicatielampjes van de Timing en de SDCC
communicatie op alle knooppunten in een ringconfiguratie wissen voordat u naar de
volgende stap gaat.

6.

Klik op de tabbladen Provisioning > BLSR, selecteer de ring en klik op
Verwijderen.Afbeelding 9 - BLSR verwijderen

7.

Klik op Ja in het dialoogvenster Afbeelding bevestigen.Afbeelding 10 - Bevestig Ring-

verwijdering 

8.

Na de conversie werken de circuits in de stroomlijst nog steeds, maar er is geen bescherming



tegen vezel of spanwijdte. Alle circuits gebruiken het oorspronkelijke werkpad. Als u bescherming
nodig hebt, verwijdert u elk circuit. Maak vervolgens elk circuit met span bescherming. Dit omvat
circuits in actieve toestand.

Afbeelding 11 - Werken Circuit zonder glasvezel- of centrifugebescherming

Waarschuwing: software- en hardwareveranderingen kunnen beide invloed hebben op het
verkeer. De bescherming van de span- of vezelpad is niet beschikbaar na de ringconversie,
behalve op circuits die na de conversie gemaakt worden. Voer het werk uit tijdens het
onderhoudsvenster om de impact te minimaliseren.

Als u een back-up moet maken van de BLSR naar de UPSR-conversie, voert u de volgende
stappen uit:

Toegangsknooppunt 1 via CTC rechtstreeks.1.
Klik in de noerenweergave op de tabbladen Onderhoud > Databaseverhouding.2.
Klik op Terugzetten.3.
Zoek het databases-bestand dat zich op de vaste schijf van het werkstation of op de
netwerkopslag bevindt.

4.

Klik op om het gegevensbestand te markeren.Afbeelding 12 - Pak de back-
upgegevensbestand vast

5.

Klik op Openen. Het dialoogvenster Database Info verschijnt.Afbeelding 13 - De database
herstellen

6.



   

Klik op Ja.7.
Het venster Reset Database verschijnt en geeft aan dat het herstelproces is
gestart.Afbeelding 14 - Bezig met back-up van databases

8.

Het vakje Connection Lost verschijnt wanneer het herstelproces is voltooid.Afbeelding 15 -

Database terugzetten voltooid 

9.

Klik op OK.10.
Herhaal stap 1 tot en met 10 voor knooppunten 2, 3 en 4.11.

Gerelateerde informatie

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●
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