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Inleiding

Dit document legt uit hoe u problemen kunt oplossen bij Interim Local Management Interface
(ILMI) wanneer u registratieproblemen op Cisco-apparaten gebruikt bij het gebruik van LAN-
emulatie (LANE).

Het ILMI-protocol gebruikt Simple Network Management Protocol (SNMP)-pakketten in de User-
Network Interface (UNI) om een ILMI-beheerinformatiebasis (MIB) te gebruiken die bij de link in
elk knooppunt is gekoppeld. Het ILMI-protocol vergemakkelijkt de netwerkbrede automatische
configuratie door aangrenzende knooppunten in staat te stellen elkaars kenmerken te bepalen.
Voorbeelden van deze kenmerken zijn de grootte van elkaars verbindingsruimte, het type
signalering (UNI of NNI), het type verbinding (publiek of privaat) en haken voor automatische
ontdekking van netwerkbeheer.

ILMI wordt ook gebruikt voor adresregistratie.

Voorwaarden



Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
meer informatie over documentconventies.

Bijgevoegd foutbericht

Problemen met adresoplossing worden meestal geassocieerd met de volgende foutmelding:

%LANE-3-NOREGILMI: [chars] [chars] cannot register [ATM address] with ILMI

Bijvoorbeeld:

%LANE-3-NOREGILMI: ATM2/0/0.1 LEC cannot register

47.00918100000000603E5A4501.00D0069A7C40.01 with ILMI

Deze foutmelding kan op een van de volgende manieren worden gemeld:

LAN Emulation Configuration Server (LECS)●

LAN Emulation Server (ELS) of broadcast en onbekende server (BUS)●

LAN Emulation Client (LEC)●

Hoewel dit document de adresregistratieproblemen van een LEC bekijkt, zijn de toelichtingen ook
geldig voor registratieproblemen met de LECS en LES/BUS.

Configureren

Netwerkdiagram

Deze instelling illustreert het probleem:
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In deze instelling wordt gebruikt:

Bernard is een Cisco 7500-router die Cisco IOS® softwarerelease 12.1(4) uitvoert.●

Casimir is een LightStream 1010 met Cisco IOS-softwarerelease 12.0(13)W5(19b)●

Tintin is een Cisco 7000 router die Cisco IOS-softwarerelease 11.2(22)P draait.●

Deze instelling gebruikt LANE en LECS en LES/BUS bevinden zich in de Light Stream 1010.

Opmerking: de hier gebruikte configuratie geeft niet de beste LANE-prestaties; het wordt slechts
ter illustratie gebruikt . Raadpleeg voor ontwerpaanbevelingen betreffende LANE-services de
LANE Design Aanbevelingen.

Configuraties

Zowel Bernard als Tintin zijn ingericht met een LEC:

Bernard

interface ATM2/0/0

 pvc 0/16 ilmi

 !

 pvc 0/5 qsaal

!

interface ATM2/0/0.1 multipoint

 description *** ILMI addr. registr. test ***

 lane client ethernet ilmi-test

Tintin

interface ATM1/0

 atm pvc 1 0 5 qsaal

 atm pvc 2 0 16 ilmi

!

interface ATM1/0.1 multipoint

 description *** ILMI addr. registr. test ***

 lane client ethernet ilmi-test

Controle van ILMI

ILMI-status

Het eerste dat moet worden gecontroleerd in het geval van problemen met de adresregistratie
door ILMI is of het ILMI permanent virtueel circuit (PVC) is geïnstalleerd met deze show
opdrachten:

Op een router geeft u de opdracht ATM vc weergeven uit.●

Geef op een LightStream 1010 de opdracht ATM vc-interface met ATM x/y/z op.●

bernard# show atm vc

            VCD /                                      Peak  Avg/Min Burst

Interface   Name       VPI   VCI  Type   Encaps   SC   Kbps   Kbps   Cells  Sts

2/0/0      9            0     5   PVC    SAAL     UBR  149760                UP
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2/0/0      1            0    16   PVC    ILMI     UBR  149760                UP

!--- Output suppressed.

Casimir# show atm vc interface atm 0/0/0

Interface         VPI  VCI   Type   X-Interface      X-VPI X-VCI Encap  Status

ATM0/0/0          0    5     PVC    ATM2/0/0          0    47    QSAAL  UP

ATM0/0/0          0    16    PVC    ATM2/0/0          0    35    ILMI   UP

!--- Output suppressed.

Als het ILMI PVC omhoog is, moet u controleren welke ILMI-status de router en de ATM-
schakelaar hebben. Doe dit door de opdracht ATM ilmi-status van de show uit te geven.

bernard# show atm ilmi-status

Interface : ATM2/0/0 Interface Type : Private UNI (User-side)

ILMI VCC : (0, 16) ILMI Keepalive : Disabled

ILMI State:       UpAndNormal

Peer IP Addr:     10.200.10.12    Peer IF Name:     ATM0/0/0

Peer MaxVPIbits:  8               Peer MaxVCIbits:  14

Active Prefix(s) :

47.0091.8100.0000.0060.3e5a.4501

Casimir# show atm ilmi-status atm 0/0/0

Interface : ATM0/0/0 Interface Type : Private UNI (Network-side)

ILMI VCC : (0, 16) ILMI Keepalive : Enabled (5 Sec 4 Retries)

ILMI State:       UpAndNormal

Peer IP Addr:     15.1.1.1        Peer IF Name:     ATM2/0/0

Peer MaxVPIbits:  8               Peer MaxVCIbits:  16

Configured Prefix(s) :

47.0091.8100.0000.0060.3e5a.4501

De juiste staat is omhoog en normaal. Als de router of de LightStream 1010 niet in de juiste ILMI-
status staat, controleert u of er een verkeerde configuratie is met behulp van de instructies die
later in dit document worden gegeven.

Wanneer ILMI is uitgeschakeld op de switchinterface

U kunt controleren of ILMI niet is uitgeschakeld op de interface van de schakelaar door deze
opdrachten uit te geven:

Toon run interface ATM x/y/z●

ATM ilmi-status atm z/y/z tonen●

Casimir# show run interface atm 0/0/0

 Building configuration...

Current configuration:

   !

   interface ATM0/0/0

    no ip address

    no ip directed-broadcast

    logging event subif-link-status

    atm ilmi-keepalive

    no atm ilmi-enable



bernard# show atm ilmi-status atm 2/0/0

Interface : ATM2/0/0 Interface Type : Private UNI (User-side)

ILMI VCC : (0, 16) ILMI Keepalive : Disabled

ILMI State:       UpAndNormal

Peer IP Addr:     0.0.0.0

Peer MaxVPIbits:  8               Peer MaxVCIbits:  14

bernard# show lane default-atm-addresses interface atm 2/0/0

LANE Client:        ...000000000002.**

LANE Server:        ...000000000003.**

LANE Bus:           ...000000000004.**

LANE Config Server: ...000000000005.00

note: ** is the subinterface number byte in hex

Casimir#

In dit geval, omdat ILMI op de interface is uitgeschakeld door de opdracht no ATM ilmi-Enabled uit
te geven, wordt het voorvoegsel niet naar de router verzonden en kan er dus geen adresregistratie
plaatsvinden.

Configuratieproblemen van toegangslijsten of ILMI-community die als alleen-lezen
zijn ingesteld

Er kunnen configuratieproblemen in de toegangslijst voorkomen als een van de in dit
beveiligingsadvies voorgestelde beperkingen verkeerd is toegepast op LightStream 1010 of de
router. Als u deze lijnen aan de switchconfiguratie hebt toegevoegd, stoppen ILMI (en PNNI) met
werken aan de schakelaar:

access-list deny any

snmp community ILMI view *ilmi RW

Dit heeft het volgende resultaat:

bernard# show atm ilmi-st

Interface : ATM2/0/0 Interface Type : Private UNI (User-side)

ILMI VCC : (0, 16) ILMI Keepalive : Disabled

ILMI State: WaitDevType

Zoals u kunt zien, blijft de ILMI-status op de router in PasswordDevType en adresregistratie niet
plaatsvinden.

Wanneer u de volgende configuratie op de router of de schakelaar toevoegt, zal ILMI er ook toe
leiden dat u in PasswordDevType blijft en zal u dus elke adresregistratie voorkomen:

access-list <x> [permit|deny] a.b.c.d

snmp-server community ILMI RO <x>

Als de router en de schakelaar in een correcte staat zijn, moet u controleren of de cellen op VC
0/16 worden verzonden en ontvangen. U kunt dit doen door de opdrachten uit te geven die in de
inleiding van dit document worden beschreven. U kunt dit op een router verifiëren door deze tonen
opdrachten uit te geven:

ATM pvc 0/16 weergeven●

/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20010227-ios-snmp-ilmi
/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20010227-ios-snmp-ilmi
/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20010227-ios-snmp-ilmi


atm vc vcd tonen●

Geef deze opdrachten op een LightStream 1010 of Catalyst 8500 MSR op:

ATM vc-interface ATM x/y/z 0 16 tonen●

ATM vc-verkeersinterface ATM x/y/z 0 16 tonen●

bernard# show atm pvc 0/16

ATM2/0/0: VCD: 1, VPI: 0, VCI: 16

UBR, PeakRate: 149760

AAL5-ILMI, etype:0x0, Flags: 0xC27, VCmode: 0x0

OAM frequency: 0 second(s), OAM retry frequency:

1 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Disabled

OAM VC state: Not Managed

ILMI VC state: Not Managed

InARP DISABLED

Transmit priority 4

InPkts: 255, OutPkts: 309, InBytes: 18842, OutBytes: 22657

InPRoc: 269, OutPRoc: 319, Broadcasts: 0

!--- Output suppressed. Casimir# show atm vc traffic interface atm 0/0/0 0 16

Interface         VPI  VCI   Type      rx-cell-cnts     tx-cell-cnts

ATM0/0/0          0    16    PVC             308              316

Als u alleen de verzonden of ontvangen teller-verhoging ziet, kan dit betekenen dat cellen op de
backplane worden vastgezet, waardoor ILMI wordt vastgezet. Probeer een opdracht dicht/niet
dicht op de interface uit te geven. Als dat niet helpt, neemt u contact op met Cisco Technical
Support voor verdere probleemoplossing. Als beide tellers stijgen, dan geeft het ILMI PVC cellen
correct door.

gekende Caveats

Er zijn ook een aantal bekende insecten die kunnen verklaren waarom ILMI niet goed naar voren
komt. Dit zijn Cisco bug-ID’s CSCdt47492 (alleen geregistreerde klanten), CSCdm26756 (alleen
geregistreerde klanten) en CSCdr28332 (alleen geregistreerde klanten).

De rest van dit document gaat ervan uit dat het ILMI PVC UP is en cellen bij zich heeft en dat de
ILMI-status op alle apparaten juist is. Vervolgens zijn de mogelijke oorzaken voor tekortkomingen
in de registratie via ILMI:

De schakelaar kent reeds het NSAP adres.●

Configuratieprobleem●

Als de switch het NSAP-adres weet

Dit zijn scenario's waarin de switch het NSAP-adres al kent.

Wanneer het NSAP-adres automatisch op de switch is ingesteld

Op de router Bernard kunt u dit bericht zien:

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCdt47492
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCdm26756
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCdm26756


1w1d: %LANE-3-NOREGILMI: ATM2/0/0.1 LEC cannot register

47.00918100000000603E5A4501.00D0069A7C40.01 with ILMI

Wanneer u op de schakelaar voor het NSAP-adres
47.00918100000000603E5A4501.00D0069A7C40.01 kijkt, kunt u deze informatie zien:

Casimir# show atm route 47.0091.8100.0000.0060.3e5a.4501.00d0.069a.7c40.01

Codes: I - internal prefix, E - exterior prefix

E 47.0091.8100.0000.0060.3e5a.4501.00d0.069a.7c40/152

    Advertised in PTSE ID 3 IG IX 0 by node-index 1

    Node 1: Port ATM0/0/3, by atm-static, 00:00:39, uni scope 15

            adv_trig 0x2, src_mask 0x1, node-index 0, rtaddr_index 1

Casimir# show atm route

Codes: P - installing Protocol (S - Static, P - PNNI, R - Routing control),

       T - Type (I - Internal prefix, E - Exterior prefix, SE -

                 Summary Exterior prefix, SI - Summary Internal prefix,

                 ZE - Suppress Summary Exterior, ZI - Suppress Summary Internal)

P  T Node/Port        St Lev Prefix

~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P  I 9   0            UP 0   47.0091.8100.0000.0010.1f2d.6801/104

P SI 1   0            UP 0   47.0091.8100.0000.0060.3e5a.4501/104

R  I 1   ATM0/0/3     UP 0   47.0091.8100.0000.0060.3e5a.4501.0000.0c0e.09e7/152

R  I 1   ATM2/0/0     UP 0   47.0091.8100.0000.0060.3e5a.4501.0060.3e5a.4501/152

R  I 1   ATM2/0/0     UP 0   47.0091.8100.0000.0060.3e5a.4501.0060.3e5a.4502/152

R  I 1   ATM2/0/0     UP 0   47.0091.8100.0000.0060.3e5a.4501.0060.3e5a.4503/152

R  I 1   ATM2/0/0     UP 0   47.0091.8100.0000.0060.3e5a.4501.0060.3e5a.4504/152

R  I 1   ATM2/0/0     UP 0   47.0091.8100.0000.0060.3e5a.4501.0060.3e5a.4505/152

S  E 1   ATM0/0/3     UP 0   47.0091.8100.0000.0060.3e5a.4501.00d0.069a.7c40/152

R  I 1   ATM2/0/0     UP 0   47.0091.8100.0000.0060.3e5a.4501.4000.0c/128

Casimir# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 12:28:24 UTC Mon Apr 2 2001

! NVRAM config last updated at 12:28:25 UTC Mon Apr 2 2001

!

version 12.0

!--- Output suppressed. atm route 47.0091.8100.0000.0060.3e5a.4501.00d0.069a.7c40... ATM0/0/3

Zoals hierboven wordt aangegeven, is het NSAP-adres in de schakelaar op een statistiek
ingesteld en in dit geval wijst het zelfs op een andere interface dan die waar het moet worden
geplaatst.

Wanneer het NSAP-adres via ILMI is geregistreerd door een ander apparaat

Om dit scenario te simuleren, worden Tintin en Bernard gevormd met het zelfde MAC adres.

Bernard

interface ATM2/0/0

 mac-address 0000.0000.0001



 pvc 0/16 ilmi

 !

 pvc 0/5 qsaal

Tintin

interface ATM1/0

 mac-address 0000.0000.0001

 no ip address

 atm pvc 1 0 5 qsaal

 atm pvc 2 0 16 ilmi

Omdat ze allebei op dezelfde schakelaar zijn aangesloten, is het NSAP-adres dat gekoppeld is
aan de LEC's die zijn ingesteld op de subinterfaces atm 2/0/0.1 en ATM 1/0.1 hetzelfde:
47.0091810000000603E5A4501.00000000000001.01.

Tintin interface atm 1/0.1 is voor ATM 2/0/0.1 op Bernard ter sprake gebracht. Daarom is Tintin de
eerste die het NSAP-adres 47.00918100000000603E5A4501.0000000001.01 via ILMI registreert.
Zodra de interface ATM 2/0/0.1 op Bernard is opgezet, verschijnt dit bericht:

1w1d: %LANE-3-NOREGILMI: ATM2/0/0.1 LEC cannot register

47.00918100000000603E5A4501.000000000001.01 with ILMI

Als je Tintin bekijkt, kun je zien dat Tintin dat NSAP adres al gebruikt en het op Casimir heeft
geregistreerd:

Tintin# show lane client

LE Client ATM1/0.1  ELAN name: ilmi-test  Admin: up  State: operational

Client ID: 2                 LEC up for 39 seconds

Join Attempt: 4

HW Address: 0000.0000.0001   Type: ethernet             Max Frame Size: 1516

ATM Address: 47.00918100000000603E5A4501.000000000001.01

 VCD  rxFrames  txFrames  Type       ATM Address

   0         0         0  configure  47.00918100000000603E5A4501.00603E5A4505.00

  14         1         2  direct     47.00918100000000603E5A4501.00603E5A4503.01

  15         1         0  distribute 47.00918100000000603E5A4501.00603E5A4503.01

  16         0         1  send       47.00918100000000603E5A4501.00603E5A4504.01

  17         2         0  forward    47.00918100000000603E5A4501.00603E5A4504.01

Als je naar Casimir kijkt, zie je dat dit adres al geregistreerd is:

Casimir# show atm route 47.00918100000000603E5A4501.000000000001.01

Codes: I - internal prefix, E - exterior prefix

I 47.0091.8100.0000.0060.3e5a.4501.0000.0000.0001/152

    Node 1: Port ATM0/0/3, by routing-control, 00:01:06, uni scope 15

            adv_trig 0x2, src_mask 0x2, node-index 0, rtaddr_index 1

Casimir# show atm route

Codes: P - installing Protocol (S - Static, P - PNNI, R - Routing control),

       T - Type (I - Internal prefix, E - Exterior prefix, SE -

                 Summary Exterior prefix, SI - Summary Internal prefix,

                 ZE - Suppress Summary Exterior, ZI - Suppress Summary Internal)



P  T Node/Port        St Lev Prefix

~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P  I 9   0            UP 0   47.0091.8100.0000.0010.1f2d.6801/104

P SI 1   0            UP 0   47.0091.8100.0000.0060.3e5a.4501/104

R  I 1   ATM0/0/3     UP 0   47.0091.8100.0000.0060.3e5a.4501.0000.0000.0001/152

R  I 1   ATM2/0/0     UP 0   47.0091.8100.0000.0060.3e5a.4501.0060.3e5a.4501/152

R  I 1   ATM2/0/0     UP 0   47.0091.8100.0000.0060.3e5a.4501.0060.3e5a.4502/152

R  I 1   ATM2/0/0     UP 0   47.0091.8100.0000.0060.3e5a.4501.0060.3e5a.4503/152

R  I 1   ATM2/0/0     UP 0   47.0091.8100.0000.0060.3e5a.4501.0060.3e5a.4504/152

R  I 1   ATM2/0/0     UP 0   47.0091.8100.0000.0060.3e5a.4501.0060.3e5a.4505/152

S  E 1   ATM0/0/3     UP 0   47.0091.8100.0000.0060.3e5a.4501.00d0.069a.7c40/152

R  I 1   ATM2/0/0     UP 0   47.0091.8100.0000.0060.3e5a.4501.4000.0c/128

Dit betekent dat Bernard zijn adres niet via ILMI kan registreren, omdat het een duplicaat is.
Wanneer het commando debug atm ilmi atm x/y/z wordt uitgegeven op Bernard en Casimir, zijn
deze uitbarstingen te zien:

Bernard:

!--- Output suppressed. 1w1d: ILMI(ATM2/0/0): Registration local validation attempt for

47.0091.8100.0000.0060.3e5a.4501.0000.0000.0001.01

1w1d: ILMI(ATM2/0/0): Sent Out. Will be added on confirmation

1w1d: ILMI(ATM2/0/0):Sending out Request 930

1w1d: ILMI(ATM2/0/0):Response received for request 929

1w1d: ILMI(ATM2/0/0): Errored response <General Error> Function Type = ilmiReqOther

1w1d: ILMI(ATM2/0/0): Errored or no response received

1w1d: ILMI(ATM2/0/0): ES database update not done

1w1d: ILMI(ATM2/0/0):Updating ES Database with

7.0091.8100.0000.0060.3e5a.4501.0060.3e5a.4502.00

1w1d:   Reg Status :- Delete in progress - False, Add in progress - True

1w1d: ILMI(ATM2/0/0):Response received for request 930

1w1d: ILMI(ATM2/0/0): Errored response <General Error> Function Type = ilmiReqOther

1w1d: ILMI(ATM2/0/0): Errored or no response received

1w1d: ILMI(ATM2/0/0): ES database update not done

1w1d: ILMI(ATM2/0/0):Updating ES Database with

47.0091.8100.0000.0060.3e5a.4501.0000.0000.0001.01

1w1d:   Reg Status :- Delete in progress - False, Add in progress - True

1w1d: %LANE-3-NOREGILMI: ATM2/0/0.1 LEC cannot register

47.00918100000000603E5A4501.000000000001.01 with ILMI

!--- Output suppressed.

Casimir:

!--- Output suppressed. Apr 2 13:10:06.800: ILMI: Validating address

47.0091.8100.0000.0060.3e5a.4501.0000.0000.0001.01 Apr 2 13:10:06.800: ILMI: Address rejected by

Client identified as pnni(ATM0/0/0)

!--- Output suppressed.

Opmerking: De situatie die in dit hoofdstuk wordt beschreven, kan bij het volgende scenario vaak
worden aangetroffen. Als LECS-services tegelijkertijd worden geconfigureerd op Cisco-apparaten
en andere verkoopapparaten en al deze LECS-services luisteren naar het bekende adres en
adverteren het, kan dit bericht worden weergegeven:

1w2d: %LANE-3-NOREGILMI: ATM2/0/0 LECS cannot register



47.007900000000000000000000.00A03E000001.00 with ILMI

Aangezien LECS op niet-Cisco apparaten zowel als Cisco apparaten wordt geconfigureerd, kunt u
geen SSRP van Fast-SSRP gebruiken. Het doel van deze overtollige protocollen is dat één LECS
wordt verkozen als Master LECS (de anderen zijn back-up LECS). De master-LECS is de enige
die het bekende adres mag bekendmaken indien het wordt gebruikt. In dit geval, omdat u geen
overtolligheidsprotocol kunt vormen, is er geen Stamer LECS verkiezing. Daarom proberen alle
LECS bekendheid te geven aan het bekende adres, maar slechts één slaagt erin.

Om dit te illustreren, zijn de configuraties gewijzigd zoals aangegeven:

Bernard

lane database test

  name ilmi-test server-atm-address

47.00918100000000603E5A4501.00603E5A4503.01

!

interface ATM2/0/0

 no ip address

 no ip route-cache distributed

 no atm ilmi-keepalive

 pvc 0/16 ilmi

 !

 pvc 0/5 qsaal

 !

 lane config fixed-config-atm-address

 lane config database test

Tintin

lane database test

  name ilmi-test server-atm-address

47.00918100000000603E5A4501.00603E5A4503.01

!

interface ATM2/0/0

 no ip address

 no ip directed-broadcast

 logging event subif-link-status

 lane config fixed-config-atm-address

 lane config database test

Met deze nieuwe configuratie is een LECS geconfigureerd op Bernard en Casimir en is er geen
LECS-adresdatabase ingesteld op Casimir. Dit betekent dat SSRP niet is ingeschakeld. Om de
foutmelding te illustreren wordt de Bernard ATM 2/0/0 interface uitgeschakeld voordat deze wordt
geconfigureerd en wordt de Casimir-configuratie eerst aangepast. In deze situatie adverteert
Casimir het bekende adres via ILMI, waardoor Bernard verhinderd wordt dit te doen. Zodra de
Bernard ATM 2/0/0 interface is verhoogd, wordt dit bericht weergegeven:

1w2d: %LANE-3-NOREGILMI: ATM2/0/0 LECS cannot register

47.007900000000000000000000.00A03E000001.00 with ILMI

Configuratieproblemen



Een andere mogelijke oorzaak van het falen van de adresregistratie is een probleem met de
configuratie op LightStream 1010.

interface ATM0/0/0

 no ip address

 no ip directed-broadcast

 logging event subif-link-status

 atm ilmi-keepalive

 no atm address-registration

De opdracht hierboven voorkomt adresregistratie via ILMI waardoor de router in dit geval niet het
voorvoegsel ervan kan ontvangen en geeft dus ook reclame voor het adres van de schakelaar:

bernard# show lane default-atm-addresses interface atm 2/0/0

LANE Client:        ...000000000002.**

LANE Server:        ...000000000003.**

LANE Bus:           ...000000000004.**

LANE Config Server: ...000000000005.00

note: ** is the subinterface number byte in hex

bernard# show atm ilmi-status atm 2/0/0

Interface : ATM2/0/0 Interface Type : Private UNI (User-side)

ILMI VCC : (0, 16) ILMI Keepalive : Disabled

ILMI State:       UpAndNormal

Peer IP Addr:     10.200.10.12    Peer IF Name:     ATM0/0/0

Peer MaxVPIbits:  8               Peer MaxVCIbits:  14

De router ontvangt zijn prefix niet en daarom kan er geen adres-registratie gebeuren.

Wanneer u ATM ilmi ATM 0/0/0 inschakelen op LightStream 1010, kan dit worden gezien wanneer
de ATM 0/0/0 interface wordt verhoogd:

!--- Output suppressed. Apr 2 12:42:11.792: ILMI: My Device type is set to Node (ATM0/0/0) Apr 2

12:42:11.792: ILMI(ATM0/0/0): From NodeConfigComplete To UpAndNormal <ilmi_process_intfRestart>

Apr 2 12:42:11.792: ILMI(ATM0/0/0): Keep Alive enabled Apr  2 12:42:11.792: ILMI(ATM0/0/0)

Address Registration disabled. Prefix not sent

!--- Output suppressed.

De oplossing is om ATM-adresregistratie opnieuw in te schakelen en een afgesloten/niet-
afgesloten op de ATM-interface uit te voeren om ILMI opnieuw te starten.
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