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Introduction:

O documento descreve os recursos detalhados da placa PTF (Packet Transport Fabric) usada
nos dispositivos Cisco Carrier Packet Transport (CPT) e sua solução básica de problemas em
caso de ocorrência de falha.

Também neste documento, alguns problemas conhecidos foram publicados relacionados à placa
PTF com algumas etapas de solução de problemas juntamente com a coleta de registros.

Note: Este documento descreverá a descrição detalhada apenas da placa de estrutura e não da
placa de linha.

Pré-requisitos:

Requisitos: a Cisco recomenda que você tenha conhecimento básico abaixo dos serviços de
Transporte de Camada 2:Carrier Ethernet, MPLS-Transport Profile (TP) e IP/MPLS-(TE)Camada
2 e Camada 2+:Carrier Ethernet - EPL, EVPL, ELAN, EVPLANMPLS-TP - Circuitos P2P (VPWS),
Ring VPLS, IP/MPLS (TE) - P2P Circuitos (VPWS), Multiponto (VPLS).

Componentes usados e produtos relacionados:Este documento também pode ser usado com
estas versões de hardware e software:-Cisco CPT600-CPT-PTF256-10Gx4=-Cisco CPT200-
Carrier Packet Transport Platform Release 9.5 System Software.

Informações de Apoio:

Os serviços baseados em pacotes dominam o tráfego geral da rede e, como resultado, os
provedores de serviços precisam

migrar suas redes de transporte existentes de redes de multiplexação por divisão de tempo (TDM)
para transporte de pacotes

redes. Os provedores de serviços precisam de redes de transporte de próxima geração que
possam habilitar e suportar novos serviços de malha, multiponto e multidirecionais. Ao implantar
redes de transporte de pacotes, os provedores de serviços podem



benefícios da multiplexação estatística, alocação dinâmica de largura de banda e qualidade de
serviço (QoS).

O sistema Carrier Packet Transport (CPT) foi projetado para ajudar os provedores de serviços a
fazer a transição das redes TDM para as redes de transporte de pacotes de forma suave e
eficiente. O CPT System é uma plataforma integrada de transporte de pacotes que permite que
os provedores de serviços implantem novas redes de transporte de pacotes.

O CPT System é o primeiro Packet-Optical Transport System (P-OTS) construído em
multiprotocolo baseado em padrões

Tecnologia Label Switching-Transport Profile (MPLS-TP). O Sistema CPT unifica as tecnologias
de pacote e transporte, fornecendo aos provedores de serviços uma base sólida para o transporte
de próxima geração. O sistema CPT foi projetado para suportar aplicativos de transporte de modo
que os provedores de serviços possam continuar a oferecer serviços de transporte existentes ao
mesmo tempo em que habilitam novos serviços de pacote.

O sistema CPT é uma plataforma que oferece flexibilidade de arquitetura com suporte para
transporte MPLS-TP, IP/MPLS e Carrier Ethernet.

A plataforma CPT permite que os provedores de serviços forneçam backhaul móvel, serviços
Ethernet e serviços TDM para clientes residenciais e empresariais.

Há duas placas no sistema CPT:

Placa de malha●

Placa de linha●

O painel CPT 50 é uma unidade independente e pode ser conectado ao sistema CPT. O painel
CPT 50 permite dimensionar o número de portas no sistema CPT.

Placa de malha:

A placa de estrutura é uma única placa de slot com duas portas 10 Gigabit Ethernet SFP+ e duas
portas 10 Gigabit Ethernet

Portas XFP. As portas XFP na placa de estrutura suportam o protocolo OTN. A placa de malha
oferece alta

disponibilidade e alta capacidade de switching. Os XFPs 10GE da placa de estrutura removem a
necessidade de implantação

transponders adicionais para aplicativos DWDM.

Compatibilidade de slot:

No sub-bastidor do CPT 600, instale as placas de estrutura redundantes nos slots 4 e 5. Pode
haver até duas placas de estrutura na prateleira do CPT 600. As duas placas de estrutura no sub-
bastidor CPT 600 podem estar no modo ativo com ambas as placas carregando o tráfego.

No sub-bastidor CPT 200, instale a placa de estrutura no slot 2 ou 3

Placa de linha:



A placa de linha tem quatro portas 10 Gigabit Ethernet SFP+. A placa de linha expande a
capacidade de E/S dos chassis CPT 200 e CPT 600 interconectando-se com outras placas de
linha e malha. Ele oferece confiabilidade de classe de operadora, flexibilidade de rede, facilidade
de provisionamento de rede e operações, administração e manutenção (OAM) de nível industrial.

A placa de linha Cisco CPT 200 e 600 Packet Transport Fabric (PTF) é uma matriz de comutação
sem bloqueio que oferece serviços econômicos, escaláveis, altamente disponíveis e de transporte
de pacotes através de uma camada de rede Unified Multiprotocol Label Switching (MPLS). A
matriz de comutação sem bloqueio de 256 Gigabit PTF interconecta todas as placas de linha de
Transporte de Pacotes sobre o painel traseiro ao mesmo tempo em que fornece escalabilidade e
alta disponibilidade da arquitetura ativo-ativo. Além disso, o PTF fornece quatro portas Ethernet
de 10 Gigabits que podem ser usadas para interfaces de usuário para rede, interfaces de rede
para rede e permite a extensão de interfaces GE através da arquitetura de satélite CPT 50. O
PTF permite que o Cisco CPT 200 e 600 ofereça uma infraestrutura robusta de perfil de
transporte MPLS (TP) para fornecer serviços escaláveis de linha privada, negócios, residenciais,
backhaul móvel, data center e vídeo.

Processamento de pacote de taxa de linha completa e gerenciamento de tráfego

256Gnon-blocking full duplex Switching Fabric

2x10GEG.709Habilitar XFP

Interconexão 2x10GEUNI/NNI/satélite

Visão da placa Fig-1

Recursos e benefícios:

O Cisco CPT 200 e 600 PTF oferece:



256 Gbps de matriz de comutação totalmente redundante sem bloqueio●

Planos de controle e encaminhamento distribuídos para um melhor desempenho●

Componentes modularizados do sistema em hardware e software, isolando falhas e falhas no
subsistema e no componente

●

Sinalização baseada em hardware para a estrutura: suporte para perda de pacotes quase
zero no switchover

●

Redundância incorporada em componentes de hardware, como o Route Switch Processor
(RSP), matriz de comutação, barramento de controle do chassi do plano de controle e fontes
de alimentação, evitando assim um único ponto de falha

●

4 portas de interfaces Ethernet de 10 Gbps que operam como extensão de arquitetura UNI,
NNI e satélite

●

Processamento e controle de detecção de encaminhamento bidirecional (BFD) baseado em
hardware que fornecem tempos de detecção de SLA de transporte.

●

Com circuitos de sincronização integrados e rastreamentos dedicados de temporização de painel
traseiro para acessar o subsistema de controladores de prateleira Stratum-3, a Placa de Linha
PTF CPT 200 e 600 fornece funções de interface de linha baseadas em padrões para fornecer e
derivar temporização de rede de classe de transporte, permitindo suporte de serviços e
aplicativos sincronizados de rede, como backhaul móvel e migração de serviços TDM.

O PTF também consolida o transporte MPLS unificado e a rede DWDM integrando a camada
OTN G.709 com EFEC (Enhanced Forward Error Correction) I.7 e I.4 em duas portas 10GE. O
G.709 fornece visibilidade do sistema de transmissão DWDM para permitir a detecção e
recuperação rápidas de deficiências da camada de transmissão e DWDM e o G.709 também
pode ser configurado para proteção proativa se a degradação do sinal for detectada; evita a perda
de tráfego e a interrupção do link. A correção avançada de erros estende o desempenho da
camada de transmissão, oferecendo um desempenho estendido sobre um sistema amplificado
sem o custo de regeneração ou de transponders.

Comandos úteis para a solução básica de problemas:

TELNET/PING PARA PLACAS:

#Test platform telnet (ou ping) 192.168.191.<slot no> <telnet do PTF ativo para qualquer slot,
incluindo FOGs>

#Test platform telnet (ou ping) 192.168.190.225 <telnet do PTF ativo para o slot 1 TNC>

#Testar a plataforma telnet (ou ping) 192.168.190.226 <telnet do PTF ativo para o slot 8 TNC>

Comandos PTF ativos:

#show redundancy config-sync failure prc <Config Sync: Falha de sincronização em massa devido
à incompatibilidade de PRC. Verifique a lista completa de falhas de PRC via>

172.16.50.26#show red config-sync failure prc

#term mon <ativa mensagens de log para o terminal >

#term no mon < desfazer o acima >

ALARMES



#Alarmes de fibra <FMEA é uma tarefa de diagnóstico on-line executada em cada placa>

Despejo ativo de #Fmea

TODOS OS LOGS do IOS a serem coletados para a placa PTF:

#Show tech-support <para coleta de logs>

#Show logging < para exibir os 4 motivos do recarregamento>

#Limpar registro <limpa o registro armazenado no buffer de registro>

PPMs relacionados:

#test ppmagent sfpdump sfpdump <0-49> (Isto é usado como estoque conectável e quaisquer
problemas relacionados a ppm, isso deve ser buscado primeiro.)

Observações e alguns problemas conhecidos:

- CSCui18866: Erro de BCMSDK no console PTF "BCMSDK-3-BCM_ERR_MSG_ALERT" -
correção parcial.

- CSCub37662: Falha intermitente da placa PTF — erro FPGA Initb.

- CSCua68104: O PTF é reinicializado continuamente quando é ligado continuamente por alguns
dias.

- CSCuc64508: Alteração do nome do host para PTF Ativo/Standby após SSO manual.

- CSCug40521: A perda de DB está ocorrendo durante a restauração de DB/redefinição de PTF
duplo.

- CSCtz68644: Falha de PTF intermitente.

Links relacionados:

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/carrier-packet-transport-cpt-
system/data_sheet_c78-633749.html?cachemode=refresh

http://products.mcisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/carrier-packet-transport-
cpt-system/qa_c67-635049.pdf

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/optical/cpt/r9_3/configuration/guide/cpt93_configuration/cpt9
3_configuration_chapter_011.html

/content/en/us/td/docs/optical/cpt/r9_3/configuration/guide/cpt93_configuration/cpt93_configuration_chapter_011.html
/content/en/us/td/docs/optical/cpt/r9_3/configuration/guide/cpt93_configuration/cpt93_configuration_chapter_011.html
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