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Introdução

Este documento descreve o método para entrar nós remotos alcançáveis do nó local por TL1.

Início de uma sessão do nó remoto do nó local através dos
comandos tl1

Na procura para entrar um nó remoto do nó alcançável adjacente, se o Cisco Transport Controller
(CTC) não trabalha, você é deixado com o método TL1.

Este método descreve como entrar o nó remoto do nó entrado local e as etapas são:

Etapa 1. Entre ao nó e verifique se o nó remoto é alcançável através de qualquer canal, para por
exemplo (DCC/GCC/OSI) ou acessível diretamente pelo sibilo.

-> acNodes

========================== AlrmC Nodes =================================

ind Val NodeName          IP Addr      Cri Maj Min N-A N-R Vwire ProdField VirtWrProdNm

VirtWireProdEnum MsgVer

--- --- -------------------- ----------------  --- --- --- --- --- -----



  0 Yes 206                  10.105.142.206      3   0   2   8   1  xxxx ONS15454  1 400

  1 Yes WXC-207              10.105.142.207      0   1   5   6   0  xxxx ONS15454  1 400

  2 Yes 197                  10.105.142.197      3   2  11  11   5  xxxx ONS15454  1 400

Etapa 2. Entre através de TL1 no nó local com o uso desta sintaxe.

Sintaxe:

ACT-USER: [<TID>]: <uid>: <CTAG>:: <pid>;

  ACT-USER::CISCO15:123::******;

   206 2000-12-15 23:43:21

M  123 COMPLD

   "CISCO15:2000-12-15 23-42-43,2000-12-15 23-15-04,0"

;

   206 2000-12-15 23:43:21

A  0 REPT EVT SESSION

   "206:NO,"

   /* TL1 Agent Copyright (c) 1999-2007 Cisco Systems, Inc.

WARNING

This system is restricted to authorized users for business purposes. Unauthorized

access is a violation of the law. This service may be monitored for administrative

and security reasons. By proceeding, you consent to this monitoring.

      User CISCO15 logged in from 64.103.228.115 */

;

      User CISCO15 logged in from 10.105.142.206 */

;RTRV-ALM-ALL:::123;

   206 2000-12-15 23:47:04

M  123 COMPLD

   "SLOT-11,EQPT:MN,EQPT,NSA,12-04,03-26-24,NEND,NA:\"Equipment Failure\",TCC"

   "LINEWL-17-4-RX-1530.33,OCH:CR,LOS-P,SA,12-09,02-55-16,NEND,NA:\"Incoming Payload Signal

Absent\",40-SMR1-C"

   "LINEWL-17-4-RX-1531.90,OCH:CR,LOS-P,SA,12-09,02-57-20,NEND,NA:\"Incoming Payload Signal

Absent\",40-SMR1-C"

   "LINE-17-5-TX,OTS:CR,OPWR-LFAIL,SA,12-09,02-55-19,NEND,NA:\"Optical Power Failure Low\",40-



SMR1-C"

   "LINE-17-1-TX,OTS:MN,APC-OUT-OF-RANGE,NSA,12-15,22-55-33,NEND,NA:\"APC Cannot Set Value Due

To Range Limits\",40-SMR1-C"

Etapa 3. Da sintaxe, mude o TID e ao início de uma sessão ACT-USER para o nó remoto que
você quer entrar. Para outros comandos demasiado você precisa de usar o nome de nó remoto
do valor TID isto é.

> ACT-USER:WXC-207:CISCO15:123::******;

   WXC-207 2004-06-03 18:50:20

M  123 COMPLD

   "CISCO15:2004-06-03 18-23-24,2004-06-03 16-35-48,0"

;

>

   WXC-207 2004-06-03 18:50:20

A  0 REPT EVT SESSION

   "WXC-207:NO,"

   /* TL1 Agent Copyright (c) 1999-2007 Cisco Systems, Inc.

WARNING

This system is restricted to authorized users for business purposes. Unauthorized

access is a violation of the law. This service may be monitored for administrative

and security reasons. By proceeding, you consent to this monitoring.

      User CISCO15 logged in from 10.105.142.206 */

Para outros comandos segundo as indicações do exemplo, você precisa de incorporar o TID
respectivo avalia isto é o nome de nó como o WXC-207:

> RTRV-ALM-ALL:WXC-207::123;

   WXC-207 2004-06-03 18:50:54

M  123 COMPLD



   "SLOT-11,EQPT:MN,PROTNA,NSA,05-21,21-55-10,NEND,NA:\"Protection Unit Not Available\",TCC"

   "BITS-1,BITS:MN,LOS,NSA,05-21,21-55-25,NEND,RCV:\"Loss Of Signal\","

   "BITS-2,BITS:MN,LOS,NSA,05-21,21-55-25,NEND,RCV:\"Loss Of Signal\","

   "SYNC-NE,SYNCN:MJ,SYNCPRI,SA,05-21,21-55-25,NEND,NA:\"Primary Synchronization Reference

Failure\","

   "SYNC-NE,SYNCN:MN,SYNCSEC,NSA,05-21,21-55-25,NEND,NA:\"Secondary Synchronization Reference

Failure\","

   "PWR-A,EQPT:MN,BAT-FAIL,NSA,05-21,21-55-18,NEND,NA:\"Battery Failure\","

;

Mesmo se você é entrado ao nó remoto, você pode navegar em todo o outro nó conectado e
mudar o TID para telecontroles e mantê-lo tão vazio quanto o TID para nós locais.


	Início de uma sessão do nó remoto do nó local através dos comandos tl1
	Índice
	Introdução
	Início de uma sessão do nó remoto do nó local através dos comandos tl1


