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Inleiding

Dit document beschrijft drie opties om een transactietaal 1 (TL1)-sessie op een Cisco ONS 15454
of ONS 15327 in te stellen. De periode waarvoor een gebruiker in het knooppunt is aangemeld
voor een ONS 15454 of ONS 15327 wordt een sessie genoemd.

Voorwaarden

Vereisten

Lezers van dit document zouden kennis moeten hebben van deze onderwerpen:

Cisco ONS 15454 kaart●

Gebruikte componenten

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

Cisco ONS 15454 versie 4 - allemaal.●

Cisco ONS 15454 versie 3-3.3.0 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.

Achtergrondinformatie

U kunt een TL1-sessie openen op een ONS 15454 en ONS 15327 met behulp van deze drie
opties:

Cisco-transportcontroller (CTC)●

Telnet●

Vakinterface●

Het TL1 wachtwoord (PID) wordt gemaskeerd wanneer u toegang hebt tot een TL1-sessie door
een van deze opties. Wanneer u een van deze opties uitschakelt, wordt de sessie gesloten. ONS
15454 en ONS 15327 staan een maximum van 20 gelijktijdige TL1-sessies (19 telnet-sessies en
één sessie) toe met een of een combinatie van deze opties.

TL1-sessie via CTC

Voltooi de volgende stappen om een TL1-sessie via de CTC te openen:

Start Netscape of Internet Explorer vanaf de pc met TCP/IP-verbinding naar de ONS 15454
of ONS 15327.

1.

Voer het IP-adres van het knooppunt in voor ONS 15454 of ONS 15327 in het veld NetFlow
of Internet Explorer (URL).

2.

Log in op de CTC.3.
Klik op Gereedschappen > TL1-verbinding openen zoals in afbeelding 1.Afbeelding 1 - Open
TL1-verbinding

4.

Selecteer het knooppunt in het dialoogvenster Knooppunt selecteren. Klik vervolgens op OK
zoals in afbeelding 2.Afbeelding 2 - Selectieknop

5.
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Er wordt een TL1-interfacevenster weergegeven, zoals in afbeelding 3. Er zijn drie
subvensters in het TL1-interfacevenster: Offerte, Berichtlogbestand en TL1-verzoek
aanvragen.Typ opdrachten in het venster TL1-aanvraag. De antwoorden worden
weergegeven in het venster Berichtloggen. In het venster met de geschiedenis van het
verzoek kunt u eerdere opdrachten ophalen. Klik erop om dat te doen.Afbeelding 3 - TL1-
interfacevenster

6.

Typ de opdracht gebruiker activeren in het venster TL1-aanvraag om een TL1-sessie te
openen:
ACT-user::<User ID>:<ctag>:<password>;

7.

TL1-sessie via telnet via LAN

Er zijn drie beschikbare poorten voor toegang tot TL1-opdrachten in een telnet-sessie via een
LAN-verbinding. Ze zijn 2361, 3082 en 3083 zoals weergegeven in afbeelding 4. Port number



3082 is een rauwe TCP/IP-poort. Het echo reageert niet en stimuleert de gebruiker niet.
Poortnummer 3083 is een telnet-poort die gebruik maakt van het telnet protocol en bijbehorende
telnet-ontsnappingssequenties. Poortnummer 2361 wordt ondersteund voor compatibiliteit met
eerdere releases en heeft hetzelfde gedrag als Port 3083 (telnet-poort). Voer de volgende stappen
uit:

Selecteer Start > Start.1.
Voer cmd in in het dialoogvenster Start en klik op OK.2.
In het DOS-opdrachtprompt type:
telnet <node ip address or node name> <port number> and press Enter.

3.

Typ de opdracht actieve gebruiker om een TL1-sessie te openen:
ACT-user::<User ID>:<ctag>:<password>;

4.

Afbeelding 4-L1 sessies via het LAN via poort 2361, 3082 en 3083

TL1-sessie door Craft-poort

Gebruik in plaats van een browser een 9-pins ambachtelijke poort (RS-232-poort), die beschikbaar
is op TCC/TCC2/TCC+ of XTC om toegang te krijgen tot ONS 15454 of ONS 15327. De
ambachtspoort ondersteunt VT100-emulatie zodat TL1-opdrachten rechtstreeks zonder browser
kunnen worden ingevoerd. Voer de volgende stappen uit:

Sluit de seriekabel aan op de ambachtspoort op de actieve CC/TCC+/TCC2 of XTC kaart.1.
Start HyperTerminal op de pc.2.
Selecteer de juiste COM-poort in de Connect met het veld van de vervolgkeuzelijst, zoals in
afbeelding 5.Afbeelding 5 - Selecteer de juiste COM-poort

3.



Stel de bits per seconde in op 9600, gegevensbits op 8, pariteit op nul, stop bits op 1 en flow
control op nul, zoals in figuur 6 getoond.Afbeelding 6 - COM-poortinstellingen

4.

Druk op de ENTER-toets. De a > - melding wordt weergegeven, zoals in figuur 7.5.
Typ de opdracht actieve gebruiker om een TL1-sessie te openen:6.



   

ACT-user::<User ID>:<ctag>:<password>;

Afbeelding 7 - TL1-sessie door poort op kraan en hyper-terminal

Gerelateerde informatie

Technische ondersteuning - Cisco-systemen●
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