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Introdução

Este documento explica as opções da licença disponíveis em um Element Manager de ROSA (EM).

O Element Manager de ROSA (ROSA EM) é um dispositivo usado para monitorar e controlar a rede de transmissão plantas nos finais do cabeçalho, nas
instalações de hub e na parte externa video do Hybrid Fiber Coaxial (HFC), e locais do transmissor. O dispositivo controla o equipamento que é
coimplantado no local onde o dispositivo de ROSA EM reside, se este equipamento tem um SNMP, uma série (RS-232/422/485), ou uma relação do
fechamento de contato.

As características de ROSA EM são licença controlada.

Este documento aplica-se aos dispositivos de ROSA EM com versão de firmware 04.04.00 ou mais alto.

Contribuído por Kumar Sridhar, engenheiro de TAC da Cisco.

Explicação de opções da licença e de seu uso

O modelo licenciar do Element Manager de ROSA tem as seguintes opções da licença:

LROSA-E-STD - Esta é a licença a mais básica exigida para a operação do ROSA EM. É somente bom para monitorar dos dispositivos, mas não para o
controle da Redundância dos dispositivos que estão sendo monitorados. Mas pelo menos, esta licença é uma obrigação para o ROSA EM a operar-se.

LROSA-E-STD2RED – Esta é a característica da licença que permite ROSA EM de executar operações de redundância como serviços de Switching a um
dispositivo de backup no caso da falha do dispositivo principal e de restaurar os serviços ao dispositivo principal quando o dispositivo principal é normal e o
dispositivo de backup falha.

LROSA-E-DCL-CT - O número de dispositivos que podem ser monitorados por ROSA EM é licença controlada. Isto é chamado do “licença da contagem
dispositivo”. Esta licença particular permite uma monitoração de um dispositivo. A quantidade desta licença disponível determina o número de dispositivos
que podem ser monitorados.

LROSA-E-DCL-CT50 – A licença da contagem do dispositivo pode igualmente ser comprada nos blocos de 50 pés, de 250 ou de 500. Este é o exemplo da
contagem de bloco dos dispositivos dos 50 pés.

 

LROSA-E-RED-CT – Esta é uma licença da contagem do dispositivo para a operação de redundância, isto é, o número de dispositivos que podem ser
controlados para a Redundância pelo ROSA EM.

LROSA-E-RED-CT50 – Similar à licença DCL, a licença da contagem da Redundância pode igualmente ser pedida nos blocos. Os blocos disponíveis são 50
pés, 250, 500 & 1000. Os limites de contagem o número de dispositivos que podem ser controlados para a Redundância.

LROSA-E-ACT-V4X – Esta característica é exigida permitindo ROSA EM para o software V4. Sem esta característica permitida, o ROSA EM pode somente
ser usado com versões abaixo do V4.

LROSA-E-FEAT-04XX – Esta licença é exigida para utilizar as características que estão disponíveis em uma versão específica do software. Por exemplo, as
características específicas que foram introduzidas dentro, dizem V04.08, podem somente ser usadas se a licença tem a característica LROSA-E-FEAT-
0408.

 

Está abaixo um exemplo de uma licença de ROSA EM:



No arquivo de licença mostrado acima, há seis linhas de licenças, cada linha explicada abaixo:

A primeira linha autoriza ROSA EM para monitorar até um máximo de 500 dispositivos.●

A segunda linha permite o ROSA EM de ser V04 promovido e acima. Sem esta licença, ROSA EM pode somente trabalhar em versões abaixo do V4●

A terceira linha é específica à versão do corredor do software e permite, neste exemplo, as características que estão disponíveis até V04.06.●

A quarta linha autoriza ROSA EM para ser usada como o controlador da Redundância dos dispositivos●

A quinta linha é a licença a mais básica exigida para a operação de ROSA EM●

E a sexta linha é licença da contagem do dispositivo para a operação de redundância. Neste exemplo, 500 dispositivos podem ser controlados para a

Redundância.

●

Pelo menos, o ROSA EM exige a característica EM_STD_SYS para que trabalhe. Se você tenta criar uma configuração no espaço de trabalho do comércio
de Cisco para uma licença de ROSA EM sem selecionar esta opção, você obterá um aviso segundo as indicações da imagem abaixo.
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