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Introduction

Este documento descreve a matriz de impacto quando você insere a TCC2 (Timing,
Communications, and Control Card Version Two) na prateleira bloqueada ou desbloqueada, em
comparação com a TCC2P (Timing, Communications, and Control Card Version Two Plus). O
TCC2P é um processador de sistema de próxima geração para a Plataforma de Provisionamento
Multisserviço (MSPP - Multiservice Provisioning Platform) Cisco ONS 15454.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco ONS 15454●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Cisco ONS 15454●

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions



Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Informações de Apoio

Ao instalar o TCC2P, você pode provisionar portas Ethernet de acesso frontal e de backplane no
modo Repetidor ou no modo Seguro.

O modo Seguro isola pacotes das duas interfaces entre si, para fornecer um nível mais alto de
segurança. No modo Seguro, técnicos que trabalham através das portas Ethernet frontais não
podem acessar a LAN do escritório central conectada através da porta Ethernet do painel traseiro.

Se você precisar de diferentes níveis de segurança na rede, poderá associar os níveis de
segurança do usuário à capacidade de executar diferentes comandos. Além disso, você pode
usar o Secure Mode Lock para restringir alterações às configurações do elemento de rede (NE)
mesmo por usuários com o atributo SuperUser. O Secure Mode Lock permite garantir que os
usuários não alterem as configurações NE após você ativá-las e adicioná-las à rede. A ativação
do Secure Mode Lock desativa todas as opções de configuração que o Lock protege. Os itens
protegidos pelo Secure Mode Lock são denominados "Lockable".

Matriz de impacto

Esta seção descreve a matriz de impacto.

A Figura 1 fornece a matriz de compatibilidade TCC2 e TCC2P.

Figura 1 - Matriz de compatibilidade TCC2 e TCC2P
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Descobertas

Com base na Figura 1, aqui estão as descobertas:

Insira TCC2 em um sub-bastidor que execute o ONS 15454 versão 5.x ou posterior.Se o sub-
bastidor estiver no modo travado, TCC2 será reiniciado continuamente.Se o sub-bastidor
estiver no modo destravado, TCC2 funciona, mas não é possível bloquear o sub-bastidor.
Você precisa do ONS 15454 versão 5.x e do TCC2P para travar o sub-bastidor.

●

Insira TCC2 em um sub-bastidor que execute o ONS 15454 versão 4.x ou anterior.Se o sub-
bastidor estiver no modo travado, TCC2 será reiniciado continuamente.Se o sub-bastidor
estiver no modo destravado, TCC2 funciona.

●

Insira o TCC2P em um sub-bastidor que execute o ONS 15454 versão 5.x ou posterior com
uma placa bloqueada.Se o sub-bastidor estiver no modo travado, o TCC2P funciona
corretamente. Este é o modo seguro.Se o sub-bastidor estiver no modo desbloqueado, o
TCC2P se desbloqueia quando o TCC2P está no modo de espera. A ativação do TCC2P
bloqueia a prateleira.

●

Insira o TCC2P em um sub-bastidor que execute o ONS 15454 versão 5.x ou posterior sem
uma placa bloqueada.Se o sub-bastidor estiver no modo travado, o TCC2P bloqueará a placa
e exibirá os dois endereços IP.Se o sub-bastidor estiver no modo desbloqueado, o TCC2P
funciona e o sub-bastidor permanece desbloqueado. Você pode trancar a prateleira, se

●



   

necessário.
Insira o TCC2P em um sub-bastidor que execute o ONS 15454 versão 4.x ou anterior.Se o
sub-bastidor estiver no modo travado, o TCC2P funciona e o sub-bastidor permanece
bloqueado, mas o endereço IP seguro não é exibido.Se o sub-bastidor estiver no modo
desbloqueado, o TCC2P funciona, mas você não pode travar o sub-bastidor. Você precisa do
ONS 15454 versão 5.x e do TCC2P para travar o sub-bastidor.

●

Informações Relacionadas
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