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Inleiding

Cisco biedt drie ATM-poortadapters voor 7500 en 7200 Series routers. De PA-A3 poortadapter is
ontworpen voor gebruik op WAN-links die traffic shaping moeten implementeren om bandbreedte
op de virtuele circuits te controleren.

PA-A3 is ook bekend als ATM Deluxe of Enhanced PA. U kunt bepalen of u een PA-A3
poortadapter hebt met het gebruik van de tonen diag of de opdrachten van het interfacetaal tonen.
Bijvoorbeeld, wanneer u de opdracht van het tonen interface ATM gebruikt, kunt u deze uitvoer
zien:

router#show interface atm1/0/0

   ATM1/0/0 is up, line protocol is up

     Hardware is cyBus ENHANCED ATM PA

     MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 44209 Kbit, DLY 190 usec,

        reliability 255/255, load 1/255

     Encapsulation ATM, loopback not set, keepalive not set

     Encapsulation(s): AAL5 AAL3/4

     4096 maximum active VCs, 1 current VCCs

     VC idle disconnect time: 300 seconds

     Last input never, output 00:03:14, output hang never

     Last clearing of "show interface" counters never

     Queueing strategy: fifo

     Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

     5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

     5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

        8 packets input, 743 bytes, 0 no buffer

        Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants

        0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort



        5 packets output, 560 bytes, 0 underruns

        0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

        0 output buffers copied, 0 interrupts, 0 failures

Dit document legt uit wat de PA-A3 input- en uitvoerfouttellers worden weergegeven in de uitvoer
van het ATM-opdrachtgemiddelde van de show. Wanneer deze foutenverhoging, beïnvloeden zij
de betrouwbaarheidsteller, die de waarschijnlijkheid aangeeft dat een pakket met succes wordt
verzonden of ontvangen. De waarde wordt uitgedrukt als een fractie van 255, met een waarde van
255 die op een volledig betrouwbare verbinding wijst.

router#show interface atm 10/1/0

ATM10/1/0 is up, line protocol is up

Hardware is cyBus ENHANCED ATM PA

MTU 1500 bytes, sub MTU 1500, BW  149760 Kbit, DLY 80 usec,

       reliability 249/255, txload 1/255, rxload 1/255

   [snip]

De betrouwbaarheid wordt berekend met behulp van deze formule:

reliability = number of errors / number of total frames

De uitvoer van de showinterface toont de gemiddelde betrouwbaarheid. Verwijs naar het begrip
van de Definitie van bits per seconde (bits/sec) van de uitvoer van de show interfaces voor meer
informatie.

Opmerking: Raadpleeg Invoerdruppels voor probleemoplossing op ATM-routerinterfaces voor
meer informatie over hoe u problemen kunt oplossen bij invoerdruppels op ATM-routerinterfaces.

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.

PA-A3-architectuur

PA-A3 gebruikt een SAR-chip (ATMizer II segmentation and REassemblation). De output van
show controllers atm opdracht toont de naam van SAR, in dit voorbeeld:

7200-2#show controller atm 3/0

   Interface ATM3/0 is up

   Hardware is ENHANCED ATM PA - DS3 (45Mbps)

   Lane client mac address is 0030.7b1e.9054
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   Framer is PMC PM7345 S/UNI-PDH, SAR is LSI ATMIZER II

   Firmware rev: G119, Framer rev: 1, ATMIZER II rev: 3

     idb=0x61499630, ds=0x6149E9C0, vc=0x614BE940

     slot 3, unit 2, subunit 0, fci_type 0x005B, ticks 73495

     400 rx buffers: size=512, encap=64, trailer=28, magic=4

   Curr Stats:

     rx_cell_lost=0, rx_no_buffer=0, rx_crc_10=0

     rx_cell_len=0, rx_no_vcd=0, rx_cell_throttle=0, tx_aci_err=0

   [snip]

De router slaat een cel of een opnieuw gemonteerd pakket op verschillende geheugenlocaties op.
Kijk dit proces meer in detail, met behulp van diagrammen om de pad bits te illustreren die
genomen worden wanneer ze ontvangen worden van de fysieke draad bij PA-A3:

Als een cel aankomt, slaat de chip de cel op in het eerste-in-first-out (FIFO) geheugen, dat
vier 48-byte cellen kan bevatten.

1.

De cel verplaatst zich vervolgens naar de ATMizer SAR-celbuffers, die bestaan uit 4 MB
transmission (Tx) en 4 MB ontvang (Rx) aan boord van het geheugen of lokaal statisch
willekeurig toegangsgeheugen (SRAM).

2.

Op dit punt nemen de cellen een ander pad dat afhankelijk is van de hardwareversie van de
PA-A3.Met hardwareherziening 1.0 gebruikt de PA-A3 het onboard SRAM alleen als extra
celopslag en stuurt de cellen over de Perifere Component Interconnect (PCI) naar het VIP-
host (Versatile Interface Processor) of Network Processing Engine (NPE) host-geheugen,
waar deze opnieuw worden
gemonteerd.

Met hardware-revisie 2.0 reassembleert de PA-A3 de cellen in zijn eigen geheugen, in plaats
van het host-
geheugen.

Met andere woorden, revisie 2.0 gebruikt frame mode en transporteert pakketten van de
poortadapter naar het host-geheugen, terwijl revisie 1.0 celmodus gebruikt en cellen naar het
host-geheugen overbrengt.Gebruik de opdracht Show diag om de hardwareherziening van
uw PA-A3 te bepalen:
router#show diag

PA Bay 1 Information:

3.



         ENHANCED ATM OC3 MM PA, 1 ports

         EEPROM format version 1

         HW rev 2.00, Board revision A0

         Serial number: 11535651  Part number: 73-2430-04

Invoerfouten die worden gebruikt voor het weergeven van een
ATM-opdracht

In sommige gevallen kunnen binnenkomende cellen worden gedropt of beschadigd, wat leidt tot
invoerfouten zoals weergegeven in de uitvoer van de opdracht van de tooninterface-ATM. In deze
tabel wordt uitgelegd wat elke fout-teller betekent.

Fo
ut verklaring

ove

rru

n

Dit is het aantal keer dat de FIFO-herinnering van de
boeren door een gebrek aan SAR-buffers
overschrijdt.

fra

me

Dit is het aantal keer dat een cel slecht is of wordt
laten vallen wanneer de veer zijn overloop FIFO
spoelde.

abo

rt

Dit is het aantal pakketdruppels dat wordt
veroorzaakt door het knoeien met cellen op het
microcodeniveau om framing-overschrijdingen te
voorkomen.

ign

ore

d

Dit is het aantal pakketten dat is gevallen omdat er
geen buffer van het pakketgeheugen beschikbaar
was of omdat de microcode van de poortadapter het
virtuele circuit (VC) heeft geblokkeerd en geen
nieuwe pakketten meer accepteerde. De
ontvangstbuffer kan vullen wanneer een snelle ATM
interface een langzamere uitgaande interface voedt.

no

buf

fer

Dit is het aantal keer dat de ATM-interface geen
SAR-buffers verzenden bij het verzenden van
pakketten via een groot aantal langzame VC’s.

CRC

Dit is het aantal keer dat een opnieuw gemonteerd
pakket de AAL5 (ATM adapterlaag) aanhangwagen
CRC-32 (cyclische redundantie controle) mislukt,
meestal omdat sommige cellen van het pakket
verloren zijn door een van deze redenen:

FIFO-overschrijding●

Microcode-bundeling●

CRC-10 gegenereerd door gebruik, beheer en
onderhoud (OAM)

●

Netwerkcongestie in de ATM-switchcloud●

Echte lijn ruis dat een beetje fout veroorzaakt●

Raadpleeg de CRC-handleiding voor
probleemoplossing voor ATM-interfaces voor meer
informatie.
Dit is het aantal pakketten dat kleiner is dan één cel.
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run

ts

Celbeschadiging door de vezel Rx FIFO spoeling
veroorzaakt deze aandoening.

gia

nts

Dit is het aantal pakketten dat groter is dan de VC
maximum transmissie-eenheid (MTU). Er kan een
reus worden gevormd wanneer de laatste cel van
een pakje is verbroken, zodat er twee
opeenvolgende pakketten aan elkaar worden
gekoppeld.

Invoerfouten die gebruik maken van ATM-opdracht voor tonen

De output van de ATM-opdracht van showcontrollers geeft verschillende input error tellingen weer
die ook kunnen worden gebruikt om problemen met de prestaties op uw ATM-interface op te
lossen. Deze tellers worden in vet gemarkeerd:

7200-2#show controller atm 3/0

   Interface ATM3/0 is up

   Hardware is ENHANCED ATM PA - DS3 (45Mbps)

   Lane client mac address is 0030.7b1e.9054

   Framer is PMC PM7345 S/UNI-PDH, SAR is LSI ATMIZER II

   Firmware rev: G119, Framer rev: 1, ATMIZER II rev: 3

     idb=0x61499630, ds=0x6149E9C0, vc=0x614BE940

     slot 3, unit 2, subunit 0, fci_type 0x005B, ticks 73495

     400 rx buffers: size=512, encap=64, trailer=28, magic=4

   Curr Stats:

     rx_cell_lost=0, rx_no_buffer=0, rx_crc_10=0

     rx_cell_len=0, rx_no_vcd=0, rx_cell_throttle=0, tx_aci_err=0

   [snip]

teler verklaring

rx_cell

_lost

Dit is het aantal keer dat de SAR verloren of
verkeerd ingesloten cellen detecteert met de
vergelijking van de eigenlijke of
geaccumuleerde lading lengte met de waarde
van het payload-lengte-veld in de AAL5-
aanhangwagen van het geherassembleerde
pakket. De PA-A3 berekent de geaccumuleerde
payload-lengte door 48 te vermenigvuldigen met
het aantal ontvangen cellen sinds de laatste cel
met het end-of-AAL5-PDU-bit dat op één wordt
ingesteld. Het derde bit of the payload type
identifier [PTI] veld geeft aan of de cel de laatste
cel van een meerlaagse gegevensframe is.
Opmerking: deze teller neemt momenteel onder
zeer zeldzame omstandigheden toe. Cellen die
in het ATM-netwerk zijn verloren, veroorzaken
alleen CRC-fouten. Cisco bug-ID CSCdu88572
(alleen geregistreerde klanten) definieert dit.

rx_no_b

uffer

Dit is het aantal keer dat er geen pakketbuffer
beschikbaar was om een inkomende cel op te
slaan. In deze voorwaarde, daalt de router het
volledige pakket binnen het geheugen aan
boord van PA-A3. Merk op dat het pakket nooit
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aan het geheugen van de gastheer op NPE of
VIP maakt.

rx_crc_

10

Dit is het aantal keer dat een ATM-cel de CRC-
10 checksum niet gebruikt door OAM-cellen,
resource management (RM) cellen en AAL3 of
AAL4 pakketten.

rx_cell

_len

Dit is het aantal keren dat de ontvangen lengte
van de cellading minder dan 48 bytes is.

rx_no_v

cd

Dit is het aantal keren dat de PA-A3 een cel
zonder een corresponderende virtuele
circuitbeschrijver (VCD) in zijn lokale VC-tabel
heeft ontvangen.

rx_cell

_thrott

le

Dit is het aantal keren dat de PA-A3-microcode
niet omgaat met de inkomende celsnelheid en
de proactief gedropte cellen. PA-A3 begint de
interface te wurgen als het totaal gebruik van de
celbuffer groter is dan een vooraf ingesteld
hoog watermerk.

Uitloopfouten die gebruiken tonen interfaceopdracht

De tegenstappen van de uitvoerfouten voor een PA-A3-interface onder deze omstandigheden:

Er is een pakket gepland voor verzending op een VC die niet in de UP-status staat.●

Een pakket heeft een ongeldig of niet-herkend virtueel circuitbeschrijvingsnummer.●

SAR levert geen cellen op de computer.●

Een niet-OAM-pakket gebruikt een VCD-waarde van 0, die alleen voor OAM-pakketten is
gereserveerd. De uitvoerteller neemt in deze toestand niet langer toe (CSCdp86348).

●

Andere diverse redenen, zoals interactie met een bepaalde functie●

Gebruik de opdracht ATM-fout oplossen om het vergroten van uitvoerfouten in de oplossing te
voorkomen. Leg ook verschillende uitgangen van de ATM-opdracht van de show controller vast.

Opmerking: de opdracht debug ATM error afdrukken van uitvoer debug, alleen als deze een fout
detecteert en normaal niet storend is voor een functionerende productieruter.

Wanneer u een PA-A3 op de 7500 Series gebruikt, moet u de fout van de ATM-fout opnemen en
het controllertype vanaf de console van de VIP (VIP) tonen. Gebruik de opdracht if-con om de
VIP-console in te voeren en if-stop om af te sluiten.

Interface-fouten naar Cisco TAC melden

Verzamel deze informatie voordat u invoerfouten aan het Cisco Technical Assistance Center
meldt:

Uitvoer uit de opdracht Technische ondersteuning van de show in de modus zodat de
configuratie van de projector ingeschakeld is

●

Verschillende opnamen van het tonen interface atm en tonen atm vc opdrachten en
bewijsmateriaal van de specifieke fout

●
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Maak antwoorden op deze vragen klaar:Hoe lang heeft de ATM-interface de fouten
ervaren?Bij toename van invoerfouten: gedurende perioden van hoog verkeer of gedurende
de hele dag?Heb je onlangs nieuwe protocollen of hardware aan de router toegevoegd?Heb
je de Cisco IOS® software onlangs gemoderniseerd?

●

Gerelateerde informatie

Stapels voor probleemoplossing in invoerwachtrij en uitloop●

Toetsing van prestaties●

VIP CPU’s die werken bij 99% en RX-Side Buffering●

Ondersteuning van ATM-technologie●

Meer ATM-informatie●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●
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