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Introduction

Este documento contém informações relacionadas à conectividade física para a conexão do
Canal Paralelo Cisco CIP/CPA com cabos de BUS e de mainframe TAG.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

CINZA

CINZA significa o conector cinza-claro na extremidade de um cabo de canal.

AFASTADO significa longe da CPU do host.

Isso significa que a extremidade cinza clara de um cabo de canal (e cabos de roteador) é sempre
a extremidade mais distante da CPU do host (3090, por exemplo).



Estas são algumas maneiras de diferenciar os conectores Bus e Tag (B/T):

Y Cable (Cabo Y) - O barramento e a etiqueta IN são um conector macho de 78 pinos e
devem ser pretos. O ônibus e o Tag OUT são fêmeas e devem ser cinza claro. A extremidade
com o switch Select Out/Bypass (S/B) é conectada à placa CIP. Quando os dois cabos
surgem do conector da placa CIP, Bus e Tag OUT é o cabo que sai mais próximo do switch
S/B.IBM P/N 89F8392CAB-PCA-Y do Cisco P/NNº da peça 72-0864-01

●

Cabo VA - O barramento e a etiqueta IN são um conector fêmea de 78 pinos e devem ser
cinza claro. P2 é barramento, P3 é tag. Se você segurar o cabo que procura nos orifícios do
conector de 78 pinos com a parte larga do conector D de 78 pinos na parte superior, P2 (Bus)
está à direita e P3 (Tag) à esquerda. O plástico nas extremidades dos conectores B/T deve
ser preto (cinza muito escuro); são cinza-claro no cabo VB. Esses conectores cinza escuro se
conectarão aos conectores cinza-claro nas extremidades dos cabos de barramento e etiqueta
que vêm do host.IBM P/N 12G8058 (terminador e cabo VA juntos em B/M são IBM P/N
12G7988)Cisco P/N CAB-PCA-VA (é fornecido com o terminador)Nº da peça 72-0863-01

●

Cabo VB - O barramento e a saída de fita são conectores machos de 78 pinos e devem ser
pretos. P2 é barramento, P3 é tag. Se você segurar o cabo que olha os pinos no conector de
78 pinos com a parte larga do conector D de 78 pinos na parte superior, P2 (Bus) fica à
esquerda e P3 (Tag) está à direita. Os conectores B/T devem ser indicados com plástico
cinza claro (ao contrário de preto no cabo VA). Essas extremidades cinza-claro devem se
conectar às extremidades pretas (cinza escuro) dos cabos de barramento e etiqueta que

●



   

levam à próxima unidade downstream.IBM P/N 12G7993CAB-PCA-VB da CiscoNº da peça
72-0865-01
Terminador - Conecta-se ao cabo Y no lugar do cabo VB e termina a saída B/T. É um
conector macho de 78 pinos e deve ser preto.IBM P/N 6473048

●
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