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Introdução

Este documento define termos comuns do Frame Relay.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não é restrito a versões de software ou hardware específicas.

Convenções

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas
técnicas Cisco.

Glossário

linha de acesso? Uma linha de comunicações (por exemplo, um circuito) interconectando um
Frame Relay - dispositivo compatível (DTE) a um Frame Relay Switch (DCE). Veja igualmente?
linha de tronco? abaixo.

access rate (AR)? A taxa de dados do canal de acesso de usuário. A velocidade do canal de
acesso determina a rapidez (taxa máxima) com que o usuário final pode introduzir dados em uma
rede Frame Relay.

American national standards institute (ANSI)? Uma organização privada, não lucrativa que
administre e coordene a padronização voluntária e o sistema de avaliação de conformidade E.U.
planejando e propondo recomendações para padrões das comunicações internacionais. Veja
igualmente? Setor de Padronização de Telecomunicação de União de Telecomunicação
Internacional? (ITU-T, anteriormente [CCITT] do comitê consultivo para telégrafo e telefone
internacional) abaixo.
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notificação de congestionamento explícita retrógrada (BECN)? Um bit enviado no sentido reverso
ao fluxo de dados. É ajustado por uma rede do Frame Relay para notificar um dispositivo de
interface (DTE) que os procedimentos de prevenção de congestionamentos devem ser iniciados
pelo dispositivo de envio.

largura de banda? A faixa de frequência, expressada nos kilobits por segundo (kbps), que podem
passar sobre um dado canal da transmissão de dados dentro de uma rede do Frame Relay. A
largura de banda determina a taxa em que a informação pode ser enviada através de um canal:
quanto maior a largura de banda, mais informações podem ser enviadas em uma determinada
quantidade de tempo.

ponte? Um dispositivo que apoie comunicações de LAN para LAN. As pontes podem ser
equipadas para fornecer o suporte do Frame Relay aos dispositivos de LAN que servem. Um
bridge capaz de Frame Relay encapsula quadros LAN nos quadros do Frame Relay e alimenta
aqueles quadros do Frame Relay a um Frame Relay Switch para a transmissão através da rede.
Uma ponte compatível com Frame Relay também recebe estruturas de Frame Relay da rede,
retira a estrutura de Frame Relay de cada estrutura de LAN e passa a estrutura de LAN para o
dispositivo final. As pontes são usadas geralmente para conectar segmentos de LAN a outros
segmentos de LAN ou a WAN. Eles roteiam o tráfego no protocolo LAN de Camada 2 (por
exemplo, o endereço MAC), que ocupa a subcamada inferior da camada de link de dados OSI de
LAN. Veja igualmente? roteador? abaixo.

intermitência? No contexto de uma rede do Frame Relay, dados que usam a largura de banda
somente esporadicamente; isto é, informação que não usa a largura de banda total de um circuito
100 por cento do tempo. Durante as pausas, os canais estão ociosos e não há fluxo de tráfego
neles em nenhuma das direções. Os dados interativos e do LAN para LAN são intermitência na
natureza porque são enviados intermitentemente. Entre transmissões de dados, o canal
experimenta o tempo ocioso que espera os DTE para responder ao usuário dos dados
transmitidos? entrada s e espera do usuário para enviar mais dados.

canal? Geralmente, o canal refere o canal de acesso de usuário através de que os dados do
Frame Relay viajam. Dentro de um T1 ou E1 dado a linha física, um canal pode ser uma do
seguinte, segundo como a linha é configurada:

sem canal? A linha inteira do T1 ou E1 é considerada um canal, onde o seguinte é
verdadeiro:A linha T1 opera a velocidades de 1,536 Mbps e é um único canal consistindo em
24 timeslots T1.A linha E1 opera a velocidades de 1,984 Mbps e é um canal único que
consiste em 30 ou 31 timeslots E1, dependendo do aplicativo.

●

separado? O canal é qualquer de timeslot n dentro de uma dada linha, onde o seguinte seja
verdadeiro:A linha T1 consiste em um ou mais canais. Cada canal é qualquer de 24 timeslot.
A linha T1 opera a velocidades em múltiplos de 56 ou 64 Kbps a 1,536 Mbps, com velocidade
agregada não superior a 1,536 Mbps.A linha E1 é composta por um ou mais canais. Cada
canal é qualquer um com 30 ou 31 timeslots. O E1 opera com velocidades em múltiplos de 64
Kbps a 1.984 Mbps, com velocidade agregada não excedente a 1.984 Mbps.

●

fracionário? O canal do T1 ou E1 é uma das seguintes disposições de consecutivamente ou
das timeslot atribuídas NON-consecutivo:n timeslots T1 (n × 56 ou 64Kbps, onde n é a 1 a 23
timeslots T1 por canal T1).timeslot n E1 (× 64Kbps n, onde n é igual a 1 a 30 timeslot pelo
canal E1).

●

unidade de serviço de canal integrado (CSU)? Um dispositivo subordinado necessário adaptar a
relação V.35 em um DTE do Frame Relay à relação T1 (ou E1) em um Frame Relay Switch. O
formato de sinal T1 (ou E1) no Frame Relay Switch não é compatível com a relação V.35 no DTE;



consequentemente, um CSU ou um dispositivo similar, colocado entre o DTE e o Frame Relay
Switch, são precisados de executar a conversão exigida.

(Bc) do tamanho da intermitência comprometida? A quantidade máxima de dados (nos bit) que a
rede concorda transferir, em condições normais, durante um intervalo de tempo Tc. Veja
igualmente? (Be) do tamanho de intermitência excedente? abaixo.

Comitê consultivo para telégrafo e telefone internacional (CCITT)? Veja? Setor de Padronização
de Telecomunicação da União de Telecomunicação Internacional (ITU-T)? abaixo.

taxa de informação comprometida (CIR)? A taxa em que uma rede do Frame Relay concorda
transferir em condições normais a informação, ao longo do tempo intervalo calculado a média Tc.
O CIR, medido nos bit por segundo (bps), é uma da métrica de tarifa negociada chave.

intervalo de medição da taxa comprometida (Tc)? O intervalo de tempo durante que o usuário
pode enviar BC-comprometeu somente uma quantidade de dados e de quantidade do Estar-
excesso de dados. Geralmente, a duração do Tc é proporcional à intermitência do tráfego. O Tc é
calculado (nos parâmetros de assinatura de CIR e Bc) por meio da fórmula Tc = Bc + CIR. O Tc
não é um intervalo de tempo periódico. Em lugar de, é usado para medir somente os dados de
entrada, durante que atua como um indicador de deslizamento. Os dados recebidos disparam o
intervalo Tc, que continua até a conclusão de sua duração comutada. Veja igualmente? taxa de
informação comprometida (CIR)? e? (Bc) do tamanho da intermitência comprometida? acima.

verificação de redundância cíclica (CRC)? Meios computacionais assegurar a precisão dos
quadros transmitidos entre dispositivos em uma rede do Frame Relay. A função matemática é
computada, antes que o quadro esteja transmitido, no dispositivo de origem. Seu valor numérico é
calculado com base no conteúdo do quadro. Esse valor é comparado a um valor recalculado da
função no dispositivo de destino. Não há nenhum limite ao tamanho do quadro a que o CRC pode
ser aplicado; quando o comprimento de frame aumenta, contudo, assim faz a probabilidade que
um erro não detectado pode ocorrer. O Frame Relay usa o CRC-16, uma sequência de
verificação de frame (FCS) de 16 bits que detecte todos os tipos de erros de bit para quadros
menos de 4096 bytes de comprimento. Enquanto os quadros obtêm maiores, os padrões de bit do
errôneo raro podem ocorrer que o CRC-16 não detectará. Veja igualmente? sequência de
verificação de frame (FCS)? abaixo.

data communications equipment (DCE)? Definido pelo Frame Relay e pelos comitês X.25, o DCE
aplica-se ao equipamento de switching e é-se distinto dos dispositivos que anexam à rede (DTE).
Veja igualmente? dispositivo final? abaixo.

identificador da conexão de link de dados (DLCI)? Um número exclusivo atribuído a um ponto
final dos Circuitos Virtuais Permanentes (PVC) em uma rede do Frame Relay. Identifica um ponto
final de PVC particular dentro de um usuário? o canal de acesso s em uma rede do Frame Relay
e tem o significado local somente a esse canal.

elegibilidade de descarte (DE)? Um conjunto de usuários mordeu a indicação de que um quadro
pode ser rejeitado de preferência a outros quadros se a congestão ocorre, para manter Qualidade
de Serviço comprometido dentro da rede. O lado da rede também pode definir o bit DE e, no
congestionamento, ignorará primeiro estruturas que têm esse conjunto de bits DE. Os quadros
com o jogo do bit DE são considerados? Estar-excesso? dados. Veja igualmente? (Be) do
tamanho de intermitência excedente? abaixo.

Taxa E1?Transmission de 2.048 Mbps em linhas de comunicações E1. Portadores de uma
facilidade E1 um sinal digital do 2.048 Mbps. Veja igualmente o T1 abaixo e canalize-o acima.



saída? Quadros do Frame Relay que deixam um título da rede do Frame Relay para o dispositivo
de destino. Contraste com? ingresso? abaixo.

dispositivo final? O origem final ou o destino dos dados que correm através de uma rede do
Frame Relay, referido às vezes como o equipamento de terminal de dados (DTE). Como um
dispositivo de origem, envia dados a um dispositivo de interface para o encapsulamento em um
quadro do Frame Relay. Como um dispositivo de destino, recebe dados desencapsulados do
dispositivo de interface (ou seja o quadro do Frame Relay é descascado, saindo somente do
usuário? dados s). Um dispositivo final pode ser um programa aplicativo ou um dispositivo
controlado por operador (por exemplo, uma estação de trabalho). Em um ambiente de LAN, o
dispositivo final pode ser um servidor de arquivos ou um host. Veja igualmente? data
communications equipment (DCE)? acima.

encapsulamento? Um processo por que um dispositivo de interface coloca os quadros do
específico de protocolo de um dispositivo final dentro de um quadro do Frame Relay. A rede
aceita somente aqueles quadros formatados especificamente para o Frame Relay; daqui, os
dispositivos que atuam como relações a uma rede do Frame Relay devem executar o
encapsulamento. Veja igualmente? dispositivo de interface? ou? Dispositivo de interface capaz de
Frame Relay? abaixo.

(Be) do tamanho de intermitência excedente? A quantidade máxima de dados não
comprometidos (nos bit) além Bc daquela uma rede do Frame Relay pode tentar entregar durante
um intervalo de tempo Tc. Em geral, dados Be são fornecidos com uma probabilidade menor que
Bc e a rede os trata como elegíveis para descarte. Veja igualmente? (Bc) do tamanho da
intermitência comprometida? acima.

servidor de arquivo? No contexto de comunicações de LAN para LAN de apoio da rede do Frame
Relay, um dispositivo que conecta uma série de estações de trabalho dentro de um LAN dado. O
dispositivo realiza funções de recuperação de erros e controle de fluxo, bem como
reconhecimento ponta a ponta de dados durante transferência de dados, o que reduz
significativamente a sobrecarga na rede de Frame Relay.

notificação de congestionamento explícito adiante (FECN)? Um bit enviado no mesmo sentido
que o fluxo de dados. Ele é definido por uma rede Frame Relay para notificar a um dispositivo de
interface (DTE) que os procedimentos de prevenção de congestionamentos devem ser iniciados
pelo dispositivo receptor. Veja igualmente? notificação de congestionamento explícita retrógrada
(BECN)? acima.

sequência de verificação de frame (FCS)? Um campo de 16 bits para o CRC usado no High-Level
Data Link Control (HDLC) e nos quadros do Frame Relay. O FCS é utilizado para detectar erros
de bits que podem ocorrer durante a transmissão do quadro. Os bit entre a bandeira da abertura e
o FCS são verificados. Veja igualmente? verificação de redundância cíclica (CRC)? acima.

Dispositivo de interface capaz de Frame Relay? Um dispositivo de comunicações que execute o
encapsulamento. Os roteadores capazes de Frame Relay e as pontes são exemplos dos
dispositivos de interface usados para conectar o cliente? equipamento s a uma rede do Frame
Relay. Veja igualmente? dispositivo de interface? abaixo e? encapsulamento? acima.

Quadro do Frame Relay? Uma unidade de dados de comprimento variável, no formato do Frame
Relay, que é transmitido através de uma rede do Frame Relay como dados puros. Contraste
com? pacote? abaixo. Veja igualmente? Anexo A Q.922 (Q.992A)? abaixo.

Rede do Frame Relay? Uma rede de telecomunicações baseada no tecnologia do Frame Relay.



Os dados são multifacetados. Contraste com? rede de switching de pacote? abaixo.

High-Level Data Link Control (HDLC)? Um protocolo de comunicações genérico do nível de link
tornou-se pelo International Organization for Standardization (ISO). O HDLC gerencia a
transferência de informações síncronas, de código transparente, seriais sobre uma conexão de
link. Veja igualmente? Synchronous Data Link Control (SDLC)? abaixo.

salto? Uma única linha de tronco entre dois Switches em uma rede do Frame Relay. Um PVC
estabelecido consiste em um determinado número de nós, estendendo a distância da interface de
acesso de entrada à interface de acesso de saída, na rede.

computador host? Um dispositivo de comunicações que permita usuários de executar aplicativos
executar funções como a edição de texto, execução de programa, acesso aos bancos de dados,
e assim por diante.

ingresso? Quadros do Frame Relay que dirigem de um dispositivo de acesso para a rede do
Frame Relay. Contraste com? saída? acima.

dispositivo de interface? Um dispositivo que forneça a relação entre o dispositivo final (ou
dispositivos) e uma rede do Frame Relay encapsulando o usuário? protocolo nativo s nos quadros
do Frame Relay e em enviar os quadros através do Backbone do Frame Relay. Veja igualmente?
encapsulamento? e? Dispositivo de interface capaz de Frame Relay? acima.

Setor de Padronização de Telecomunicação da União de Telecomunicação Internacional (ITU-T)?
Uma organização de padrões que planeje e proponha recomendações para comunicações
internacionais. Sabido anteriormente como o Consultatif international Telegraphique e
Telephonique de Comite (CCITT). Veja igualmente? American national standards institute (ANSI)?
acima.

Procedimento de acesso de enlace, equilibrado (LAPB)? O modo equilibrado, versão aprimorada
do HDLC usada nas redes de switching de pacote X.25. Contraste com? Procedimento de acesso
de enlace no canal D (LAPD)? abaixo.

Procedimento de acesso de enlace no canal D (LAPD)? Um protocolo que se opere na camada
de link de dados (L2) da arquitetura OSI. O LAPD é usado para transmitir informações entre as
entidades da Camada 3 (L3) na rede Frame Relay. O canal D leva a informação de sinalização
para o switching de circuito. Contraste com? Procedimento de acesso de enlace, equilibrado
(LAPB)? acima.

rede de área local (LAN)? Uma rede de propriedade privada que ofereça os canais de
comunicações de alta velocidade conectar o equipamento de processamento de informação em
uma área geográfica limitada.

Protocolos de LAN? Uma escala dos protocolos de LAN apoiados por uma rede do Frame Relay,
incluindo o Protocolo de Controle de Transmissão/Protocolo de Internet (TCP/IP), o Apple Talk, o
Xerox Network System (XNS), as Trocas de Pacote Entre Redes IPX (IPX), e o sistema
operacional comum usado por PC DOS-baseados.

Segmento de LAN? No contexto de comunicações de LAN para LAN de apoio de uma rede do
Frame Relay, um LAN ligado a um outro LAN por uma ponte. As pontes permitem que dois LANs
funcionem como um único e grande LAN passando dados de um segmento do LAN para outro.
Para comunicar-se um com o otro, os segmentos da LAN interligada devem usar o mesmo
protocolo nativo. Veja igualmente? ponte? acima.



Interface de gerenciamento local (LMI)? Um grupo de realces à especificação do Frame Relay
básico. O LMI inclui o apoio para um mecanismo keepalive, que verifique que os dados estão
fluindo, e para um mecanismo de status, que forneça uns relatórios de status em curso nos DLCI
conhecidos ao interruptor. Existem três tipos de LMI: O fórum do Frame Relay? s LMI, ANSI
T1.617 (anexo D), e CCITT Q922 (anexo A).

pacote? Um grupo do dígito binário de duração fixa? incluindo os dados e os sinais de controle de
chamadas? isso é transmitido como um inteiro composto através de uma rede de switching de
pacote X.25. Os dados, sinais de controle de chamada e possíveis informações sobre controle de
erro são organizados em um formato pré-determinado. Os pacotes não viajam sempre o mesmo
caminho; um pouco, são arranjados na sequência correta no lado de destino antes de encaminhar
o mensagem completa a um destinatário. Contraste com? Quadro do Frame Relay? acima.

rede de switching de pacote? Uma rede de telecomunicações baseada na tecnologia de
comutação por blocos, onde um canal de transmissão é ocupado somente para a duração da
transmissão do pacote. Contraste com? Rede do Frame Relay? acima.

parâmetro? Um código numérico que controle um aspecto do terminal ou uma operação de rede,
aspectos como o tamanho de página, velocidade da transmissão de dados, e opções do
sincronismo.

Circuitos Virtuais Permanentes (PVC)? Um Logical Link do Frame Relay cujos valores-limite e a
classe de serviço seja definida pelo Gerenciamento de redes. De forma análoga a um circuito
virtual permanente X.25, um PVC é composto por: endereço do elemento de rede do Frame
Relay de origem, identificador de controle do link de dados de origem, endereço do elemento de
rede do Frame Relay de terminação e identificador de controle do link de dados de terminação. ?
Origem? refere a interface de acesso de que o PVC é iniciado. ? Terminação? refere a interface
de acesso em que o PVC para. Muitos clientes da rede de dados exigem um PVC entre dois
pontos. O DTE que precisa de comunicação contínua usa PVCs. Veja igualmente? identificador
da conexão de link de dados (DLCI)? acima.

Anexo A Q.922 (padrão de esboço internacional Q.992A)?The, com base no formato de frame
Q.922A desenvolvido pelo ITU-T, que define a estrutura dos quadros do Frame Relay. Todos os
quadros de Frame Relay que entram em uma rede de Frame Relay se ajustam automaticamente
a essa estrutura. Contraste com? Procedimento de acesso de enlace, equilibrado (LAPB)? acima.

Quadro Q.922A? Uma unidade de dados de comprimento variável, formatada no formato do
Frame Relay (Q.922A), que é transmitido através de uma rede do Frame Relay como dados
puros (isto é, ele contém a informação de nenhum controle de fluxo). Contraste com? pacote?
acima. Veja igualmente? Quadro do Frame Relay? acima.

roteador? Um dispositivo que apoie comunicações de LAN para LAN. O Roteadores pode ser
equipado para fornecer o suporte do Frame Relay aos dispositivos de LAN que serve. Um
roteador capaz de Frame Relay encapsula quadros LAN nos quadros do Frame Relay e alimenta
aqueles quadros do Frame Relay a um Frame Relay Switch para a transmissão através da rede.
Um roteador capaz de Frame Relay igualmente recebe quadros do Frame Relay da rede,
descasca o quadro do Frame Relay fora de cada quadro ao produto o quadro original LAN, e
passa o quadro LAN sobre ao dispositivo final. Os roteadores conectam múltiplos segmentos de
LAN uns com os outros ou a um WAN. Tráfego da rota do Roteadores no protocolo de LAN L3
(por exemplo, o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT). Veja igualmente? ponte?
acima.

multiplexação estatística? Um método de intercalar a entrada de dados de dois ou mais



   

dispositivos em um canal único ou em uma linha de acesso para a transmissão através de uma
rede do Frame Relay. A intercalação de dados é obtida com o uso do DLCI.

Circuito Virtual Comutado(SVC)? Uns circuitos virtuais de que seja por encomenda
dinamicamente estabelecido e esteja rasgado abaixo quando a transmissão estiver completa.
SVCs são usados em situações em que a transmissão de dados é esporádica. Chamou uma
conexão virtual comutada na terminologia ATM.

Synchronous Data Link Control (SDLC)? Um protocolo de comunicações do nível de link usado
em uma rede do Systems Network Architecture (SNA) do International Business Machines (IBM)
que controle síncrono, código-transparente, transferência de informação serial sobre uma
conexão de enlace. O SDLC é um subconjunto do protocolo HDLC mais genérico desenvolvido
pela ISSO.

Taxa T1?Transmission de 1.544 Mbps em linhas de comunicações T1. Um recurso T1 transporta
um sinal digital de 1.544 Mbps. Também referido como nível de sinal digital 1 (DS-1). Veja
igualmente? E1? e? canal? acima.

linha de tronco? Uma linha de comunicações que conecta dois Frame Relay Switch entre si.
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