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Inleiding

Dit document is een configuratiehandleiding voor ATM-verbindingen voor Cisco BPX 8600 Series
switchbreedbandswitchmodule (BXM) met behulp van switchsoftware release 8.4.x en hoger.

Het configureren van ATM-verbindingen op Cisco BPX 8600 Series-switch is veranderd van
softwarerelease 8.1.x in 9.2.x. Het grootste deel van de veranderingen deed zich voor toen de
ATM Forum-conforme BXM-kaart werd geïntroduceerd met de schakelaar software release 8.4.
De voorgangers van de BXM, de ASI- en BNI-kaarten gebruikten een eigen ATM-achtige
celstructuur en een controlemechanisme. Dit document geeft een breed overzicht van de ATM-
service voor 8.4.x en latere netwerken via de BXM.

Aangezien de waarden van Cisco WAN Manager (voorheen SV+) Connection Manager voor ATM-
verbindingen in bereik beperkt zijn, worden ze in dit document niet besproken.

Raadpleeg het gedeelte Referenties van dit document voor meer informatie over:

Leaky Bucket Colloquial, Industry Slang Terms●

Acroniem●

Concepten en definitie●

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.

Achtergrondinformatie

lekkere emmers

Wanneer een klant een dienst van een ATM-dienstverlener koopt, wordt een verkeerscontract
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overeengekomen. Dit verkeerscontract specificeert de verwachte netwerkkwaliteit van de service
wanneer het verkeer van de gebruiker voldoet aan de vooraf bepaalde parameters zoals:

Piek Cell Rate (PCR)●

Cell Delay Variation Tolerantie (CDVT)●

Duurzame mobiele snelheid (solvabiliteitskapitaalvereiste)●

Maximale barstgrootte (MBS)●

De conformiteit van het klantverkeer met het contract wordt uitgevoerd bij de ingang van het ATM-
netwerk. Zodra het verkeer tot het ATM-netwerk is toegelaten, verwacht het naar de bestemming
te worden vervoerd.

Het verkeerscontract wordt afgedwongen door de RCMP-chip (Broadband Switch Module) voor
routing, Monitor en Policing. Deze chip voert het verkeerstoezicht uit, of screeningfunctie voor alle
ATM-verbindingen.

"Dom met dubbele lekkage" is een colloquiale term die wordt gebruikt om het algoritme te
beschrijven dat wordt gebruikt voor de conformiteitscontrole van celstromen op basis van de reeks
parameters die in het verkeerscontract zijn gespecificeerd. Voor aanvullende definities, zie het
gedeelte Leaky Bucket Colloquial, Industry Slang Terms.

De snelheid waarmee cellen in het netwerk stromen, wordt bepaald door de "lekken snelheid" aan
de hand van PCR- of solvabiliteitsparameters. Cell bursts worden bepaald door de "bucket diepte"
met behulp van CDVT- of MBS-parameters.

De parameters voor PC-R, CDVT, solvabiliteitseisen en MBS kunnen door de gebruiker worden
ingesteld en worden gebruikt door de switch software te gebruiken om Burst Tolerance (BT) af te
leiden. Burst Tolerance wordt gebruikt om de tweede lekkage emmer te controleren. De relatie
tussen BT en MBS wordt gedefinieerd door BT = (MBS-1) * (1/solvabiliteitskapitaalvereiste - 1/PCR).

De parameter-waarden voor PCR, CDVT, solvabiliteitskapitaalvereiste en MBS moeten de
waarden die in het verkeerscontract zijn gespecificeerd, rechtstreeks weergeven. Indien de
parameter-waarden voor PCR, CDVT, solvabiliteitskapitaalvereisten en MBS de in het
vervoerscontract gespecificeerde waarden overschrijden, kan het verkeer dat de specifieke
waarden overschrijdt, worden afgedankt door toezicht door de dienstverlener.

Als een klant bijvoorbeeld een 10 Mbps CBR ATM-service van een serviceprovider koopt en hun
apparatuur aanpast om 25 Mbps CBR-verkeer aan die serviceprovider te bieden, dan kan 15
Mbps CBR-verkeer door de serviceprovider worden afgedankt als niet-conform.

De eerste lekkage emmer-schermen voor de naleving van het verkeerscontract. Als een cel
niet voldoet aan de bepalingen van het verkeerscontract, wordt de cel verwijderd. Er wordt
geen Cell Loss Priority (CLP) markering uitgevoerd bij de eerste lekkageemmer. De CLP-
instelling van de ATM-cel bepaalt de prioriteit van de cel door het netwerk. De CLP-instelling
is één bit in de ATM-celheader die een 0 of een 1 kan zijn. Cellen met het CLP-bit ingesteld
op 0 hebben een hogere prioriteit in het netwerk dan cellen met het CLP-bit ingesteld op 1.

●

De tweede lekkageemmer evalueert cellen van de eerste lekkageemmer om te bepalen of
CLP-markering al dan niet moet worden uitgevoerd. Een cel die is 'gelabeld' heeft het CLP-bit
ingesteld op 1.

●

Omdat CBR-aansluitingen alleen PCR- en CDVT-parameters hebben, wordt alleen op de eerste
lekkage Bucket gecontroleerd. Een andere manier om het politieproces te visualiseren wordt in de
onderstaande diagrammen getoond. In de diagrammen vertegenwoordigt Inkomend Data ATM-



cellen die afkomstig zijn van CPE-apparatuur (Customer premise Equipment).

Cellen die voldoen aan de voorwaarden van het contract worden als tokens weergegeven. Cellen
met penningen mogen door de eerste lekken Bucket lopen. Elke cel die geen token heeft (of het
CLP-bit op 0 of 1 is ingesteld) is niet compatibel.

Alle cellen die door het tweede lekkage emmer gaan worden gegarandeerd transport door het
WAN-switchingnetwerk als CLP=0 of CLP=1-verkeer. Onverwachte congestie veroorzaakt door
problemen met de romp of andere uitval kan voorkomen, waardoor sommige ATM-cellen binnen
het WAN-switchingnetwerk vallen. Cellen die gelabeld CLP=1 zijn zullen worden weggegooid
voordat cellen met een label CLP=0 worden gelabeld.

Zelfs voor CLP=0 cellen die met succes de politiefunctie hebben doorlopen en in het WAN-
switchingnetwerk zijn toegestaan, kunnen zich teruggooien als gevolg van onverwachte congestie.
Compatibele cellen kunnen worden weggegooid vanwege netwerkgebeurtenissen die niet onder
de controle van de klant en serviceprovider staan.

Er bestaat geen 'kredietregeling' voor ATM-toezicht. Indien gegevens gedurende 10 uur continu
boven PCR worden doorgegeven en de verbinding dan gedurende 14 uur onklaar is, wordt geen
extra "krediet" toegewezen aan de verbinding gedurende die 14 ongebruikte uren om het vroeger
te "inhalen".

Een gemeenschappelijke fout die een negatieve impact heeft op de verkeersdoorvoersnelheid is
het idee dat het handmatig instellen van het ATM-cel CLP-bit naar 1 de hoeveelheid tijdcellen die
in de RCMP-chip worden uitgegeven verlaagt en hun bezorgingssnelheid naar het netwerk
verhoogt. Het configureren van het ATM-cel CLP-bit naar 1 voordat u naar de Cisco BPX 8600
Series-switch gaat, heft alleen de eis op om de cel te evalueren in de tweede lekkagezak. De
ATM-cel reist nog steeds over de BXM RCMP-chip en wordt niet toegelaten tot het netwerk
voorafgaand aan ander verkeer. ATM-cellen waarvan het CLP-bit op 1 is ingesteld, zullen
waarschijnlijk eerder in het netwerk worden weggegooid. Netwerkteruggooi doet zich doorgaans
voor in de wachtrij van de uitgang of in de wachtrij van de uitgang.

Functionaliteit voor dubbele lekkage op basis van ATM Traffic Management Specifications versie
4.0



Opties controleren

Voor connectietypen CBR, VBR en ABR ATM kan toezicht worden geconfigureerd voor Typen 1,
2, 3, 4 of 5. De politie-algoritmen CBR, VBR en ABR worden in deze tabel samengevat.

Voor UBR ATM-verbindingen wordt toezicht ingesteld met behulp van de CLP-instelling.

Type
toezic
ht op
het
produ
ct

Beschrijving

BPX
BXM-
soort
verbi
nding

ATM TM
4.0
Conformite
itsdefinitie

1 Toezicht op en teruggooi op VBR, VBR.1



beide lekkage emmers voor
CLP=0+1 verkeer. ABR

2

Toezicht op en teruggooi op
de eerste lekkageemmer voor
CLP=0+1-verkeer; toezicht op
en teruggooi op de tweede
lekkage emmer voor CLP=0
verkeer.

VBR,
ABR VBR.2

3

Toezicht op en teruggooi op
de eerste lekkageemmer voor
CLP=0+1-verkeer; controleren
en labelen op de tweede
lekkageemmer voor CLP=0
verkeer.

VBR,
ABR VBR.3

4

Toezicht op en teruggooi op
de eerste lekkage emmer voor
CLP=0+1 verkeer. Geen
toezicht op de tweede lekkere
emmer.

CBR,
VBR,
ABR

CBR.1

5

De controle is uitgeschakeld.
Gebruik alleen voor het
oplossen van problemen als
een slechte (niet-conforme)
verbinding andere kan
beïnvloeden.

CBR,
VBR,
ABR

 

De politietypen worden in deze vijf diagrammen geïllustreerd.

Optie voor toezicht 1



Optie controleren 2



Optie voor toezicht 3



Optie voor toezicht 4



Optie controleren 5



Aansluitingen voor probleemoplossing

Om te helpen bij het oplossen van problemen biedt de BXM-stam functionaliteit dspstaten die
vergelijkbaar is met de BXM-lijn.

BXM model F firmware introduceert wijzigingen in uitvoer van de opdracht PSS.

Als gevolg van een verbeteringsverzoek voor het BXM-model F worden de grondbeheercellen
(RM) in het veld vanaf het netwerk niet langer geregistreerd of weergegeven. De teller van het
Netwerk registreert en toont gebruikersgegevenscellen die van de dwarsschakelaar worden
ontvangen. RM celgooien zijn ook verwijderd uit de TX Clp 0+1 DSCD en de TX Clp 0 DSCD-registers.

Voor de softwarerelease 9.2.x en later zijn de TX Clp 0+1 Dscd, TX Clp 0 Dscd en de TX Clp 1 Dscd
tellers verwijderd van het diskettestation en vervangen door deze tellers:



CLP0

DSCD

uitvoere

n

Ontvang CLP 0 gebruikerscellen die worden
weggegooid vanwege een VC_Q overflow
(Ingress).

Opstelle

n CLP1

DSCD

Ontvang CLP 1 gebruikerscellen die worden
weggegooid vanwege een VC_Q overflow
(Ingress).

NCmp

CLP0

DSCD

Niet-conforme CLP 0-gebruikerscellen die door
de politieagent (Ingress) zijn weggegooid.

NCmp

CLP1

DSCD

Niet-conforme CLP 1-gebruikerscellen die door
de politie (Ingress) zijn weggegooid.

De ingress-tellers voor virtuele bron/virtuele bestemming hebben de toegestane celsnelheid (IGR
VSVD ACR) en zijn alleen van toepassing op ABR-verbindingen die VSVD hebben ingeschakeld.
Raadpleeg voor de configuratie van VSVD het gedeelte Beschikbare bits.

Om gedetailleerde informatie te verkrijgen voor een doelverbinding, geeft u de opdracht
<connectie_number>op StrataCom-niveau uit en klikt u op het laatste scherm. Gebruik de waarde
Deze Chan om de opdrachten van <stam_sleuf.stam_port.This_Chan> te voltooien.



Constante bitsnelheid (CBR)

CBR-introductie

CBR-verbindingen worden gebruikt voor vertraging- en jitter-gevoelige tijdsectoren met
multiplexing (TDM)-verkeer zoals spraak-, video- en circuit-emulatieservices in een ATM-netwerk.
De de dienstcategorie van CBR wordt gebruikt door verbindingen die een statische hoeveelheid
bandbreedte vragen die tijdens het verbindingsleven onophoudelijk beschikbaar is. Deze
hoeveelheid bandbreedte wordt gekarakteriseerd door de Piek Cell Rate (PCR).

Gezien de TDM-aard van het verkeer is de CBR-dienst doorgaans de duurste dienst die door
commerciële luchtvaartmaatschappijen wordt aangeboden. Voor WAN-switchingapparatuur zijn
CBR-verbindingen de eenvoudigst te configureren en probleemoplossing te bieden.

Er wordt geen ingress VC_Quwachtrij gebruikt voor CBR-service; BXM QBINs wordt gebruikt. Als
VC Shaping (bijvoorbeeld traffic shaping) per regel is ingeschakeld, wordt VC_Queues gebruikt.
Schakel VC-shaping op trunks niet in bij WAN-softwarerelease 9.1 en 9.2, tenzij de VC-Shaping-
functie is geverifieerd.

CBR-verbindingen worden gecontroleerd op de eerste lekkage Bucket en als het verkeer niet
voldoet, wordt het weggegooid. Alle niet-conforme cellen (of CLP=0 of CLP=1) worden bij de
eerste lekken Bucket weggegooid. Aangezien de CBR-dienst bij PCR is gegarandeerd, wordt de
tweede lekken Bucket niet gebruikt om het CBR-verkeer te evalueren. Raadpleeg het schema van
politionele optie 4 voor een illustratie.

verbindingsparameters

De hier vermelde parameters zijn in de volgorde dat ze in de weergave van het lettertype
verschijnen.

PCR(0+1): Dit is de Piek Cell Rate voor alle verkeer: CLP=0 en CLP=1.●

% Tot: Dit is de tijd die de verbinding naar verwachting zal doorgeven bij PCR (0+1) in het
netwerk.

●

CDVT(0+1): Dit is de CDVT voor al het verkeer: CLP=0 en CLP=1●



Toezicht: Het algoritme gebruikt om conformiteit met verkeerscontract te bepalen.●

Trunk Cell routingbeperking: Of de schakelaar software de verbinding over een niet op cel
gebaseerde stam leidt.

●

Details

PCR(0+1): (PCR (0+1) * (% tot)) = de hoeveelheid bandbreedte toegewezen in het netwerk voor
een CBR-verbinding. Dit wordt uitgedrukt in laadeenheden op een romp en kan worden
geïnspecteerd met de opdracht <stam_number>.

% Tot: Voor het CBR-verkeer wordt aanbevolen om 100 % te verlaten.

CDVT(0+1): De hoeveelheid 'samenklonteren' tussen ATM-cellen. Sommige routers vereisen
hoge Cell Delay Variation Tolerantie (CDVT)-waarden (250.000 microseconden) vanwege
prestatiekwesties. Voor spraak-, video- of circuit-emulatie services CDVT-waarden zoals 5.000
microseconden of minder zijn nodig om een constante afspelen van cellen te garanderen.

Wanneer een CBR-verbinding wordt gebruikt om een virtuele Trunk te bieden, moet CDVT worden
geconfigureerd om alle verkeersstromen op te nemen die de Virtual Trunk gebruiken (bijvoorbeeld
CBR, VBR, ABR en UBR). Het configureren van een CBR-verbinding die een virtuele Trunk met
een kleine CDVT-waarde, zoals 500 microseconden, kan resulteren in verkeersdruppels op de
verschillende gegevensstromen die op Virtual Trunk berijden.

Het laadmodel gebruikt CDVT niet om bandbreedte via het netwerk te berekenen. Als CDVT voor
1000 aansluitingen is ingesteld op maximaal 250000, is de werkelijke lading op het netwerk
aanzienlijk onderschat.

Toezicht: Kan alleen worden ingesteld op 4 (CBR.1) of 5 (uitgeschakeld) voor CBR-verbindingen.
Voor het oplossen van problemen wordt het aanbevolen om toezicht uit te schakelen door 5 uit de
opdracht van het pictogram te selecteren. Nadat het toezicht is uitgeschakeld, vergeet altijd om
het toezicht opnieuw in te schakelen aangezien één onjuiste verbinding alle verbindingen van
hetzelfde type op een haven kan beïnvloeden.

Trunk Cell routingbeperking: Deze instelling bepaalt of de verbinding via een niet-cel-gebaseerde
stam zoals een NTM kan worden gelegd. Bijvoorbeeld, als de het Verbod van de Rand van de
Rooster van Trunk op Y wordt ingesteld, dan zal de verbinding niet over een stam NTM leiden. De
standaardinstelling voor de Trunk Cell Routing Restrictieparameter kan worden ingesteld op basis
van conversie van Trunk Cell RTN-parameter 41. Deze parameter is niet van toepassing en wordt
niet weergegeven voor lokale (bijvoorbeeld DACs-type) verbindingen. Voor het oplossen van
problemen, controleer de instelling van de Rand van de Trunk-cel bij beide uiteinden van een
verbinding met de opdracht dspchcnf.

Schermschokken

Dit is een voorbeeldverbinding tussen CBR en inkomend verkeer ingesteld op 1000 CPS, PCR
van 500 CPS en politieoptie 4. Merk op dat de niet-component DSCD ongeveer de helft van het
aangeboden verkeersvolume bedraagt.



Dit is een voorbeeldverbinding van CBR met inkomend verkeer ingesteld op 1000 CPS, PCR van
500 CPS en politieoptie 5.



DLSs-details

Voor de softwarerelease 9.2.x en hoger zijn de Tx Clp 0+1 Dscd, de TX Clp 0 Dscd en de TX Clp 1
Dscd-tellers verwijderd van het DIS-scherm en vervangen door deze tellers:

CLP0 DSCD uitvoeren●

Opstellen CLP1 DSCD●

NCmp CLP0 DSCD●

NCmp CLP1 DSCD●

De tellers voor spstaten, inclusief de vier velden die toegevoegd zijn in softwarerelease 9.2.x,
worden in deze tabel beschreven.

Veldna
am Beschrijving Type

aansluiting

RX-
frames

Aantal ontvangen ATM SAR PDU-
frames invoeren. Dit wordt
berekend in RCMP met behulp
van de ATM-cel PTI-veld EOF-
markering.

VBR/ABR/U
BR AAL5 is
vereist als
EOF-marker
wordt
gebruikt.

TX Q-
diepte

Diepte (in cellen) van de
verbindingsmachine Vierende
engine op de BXM.

Alle

Igr
VSVD

Ingoers VSVD ACR. De
toegestane celsnelheid (in cellen)

Alleen ABR.
Veld wordt



ACR

voor het invoeren van ABR-
verkeer. Dit is niet aanpasbaar en
varieert afhankelijk van de vraag
of er sprake is van een congestie
op het lokale einde.
PCR>ACR>MCR. ACR=ICR op T0

gebruikt
voor ABR-
standaard
en ABR-
vooruitziend
heid.

RX
CLP0+
1 poort

Aantal cellen gemarkeerd met
CLP=0 en CLP=1 ontvangen in de
poort (bijvoorbeeld van CPE). Dit
geeft aan of cellen met CLP=1 van
het andere apparaat zijn
ontvangen.

Alle

CLP0
DSCD
uitvoer
en

CLP=0 cellen gevallen als gevolg
van overflow van de Queue
Engine (QE). Deze statistiek wordt
afgeleid uit het verschil tussen het
aantal CLP=0 cellen dat bij de QE
aankomt en het aantal
vertrekkende CLP=0 cellen. Dit is
niet betrouwbaar voor ABR-
verbindingen omdat RM-cellen
door de QE zijn
gesourcet/afgesloten naar/van de
gegevensstroom. De statistieken
die worden gebruikt om deze teller
af te leiden, worden verzameld
van de kwantitatieve versoepeling
voor elke verbinding.

Alle

Non-
Compa
ct
DSCD

Alle cellen (CLP=0 en CLP=1
verkeer) vielen achteruit door
toezicht bij de ingang van de
verbinding. Het toezicht hangt af
van de vraag welke optie is
geselecteerd voor de aansluiting
(politieoptie 1, 2, 3, 4 of 5). Deze
statistische gegevens worden
verzameld op basis van het
RCMP.

Alle

RX
CLP0

Het aantal cellen gemarkeerd
CLP=0 ontvangen in de poort
(bijvoorbeeld van CPE). Dit kan
worden gebruikt om het aantal
cellen te bepalen die met CLP=1
van het andere apparaat worden
ontvangen.

Alle

Egr
VSVD
ACR

Egress VSVD ACR. De
toegestane celsnelheid voor
uitgaande ABR-verkeer. Dit is niet
aanpasbaar en varieert afhankelijk
van of het externe apparaat
informatie naar de BPX BXM poort

Alleen ABR.



verstuurt. PCR>ACR>MCR.
ACR=ICR op T0

NCmp
CLP0
DSCD

CLP=0 cellen gevallen door
toezicht bij de ingang van de
verbinding. Het toezicht hangt af
van de vraag welke optie is
geselecteerd voor de aansluiting
(politieoptie 1, 2, 3, 4 of 5). Deze
statistische gegevens worden
verzameld op basis van het
RCMP.

Alle

Opstell
en
CLP1
DSCD

CLP=1 cellen die zijn verdwenen
als gevolg van de overloop van de
Queue Engine (QE). Deze
statistiek wordt afgeleid uit het
verschil tussen het aantal CLP=1
cellen dat bij de QE aankomt en
het aantal vertrekkende CLP=1
cellen. Dit is niet betrouwbaar voor
ABR-verbindingen omdat RM-
cellen door de QE zijn
gesourcet/afgesloten naar/van de
gegevensstroom. De statistieken
die worden gebruikt om deze teller
af te leiden worden verzameld van
de QE voor elke verbinding of het
CBR, VBR, ABR of UBR is.

Alle

RX Q
Diepte

Diepte (in cellen) van de
ingangsverbindingswachtrij. Alle

RX
nieuwe
CLP0

Aantal cellen ontvangen van het
netwerk (stam) met CLP=0. Alle

TX
CLP0-
poort

Aantal cellen verzonden naar de
poort (bijvoorbeeld van CPE) met
CLP=0.

Alle

NCmp
CLP1
DSCD

CLP=1 cellen gevallen door
politieoptreden bij de ingang van
de verbinding. Het toezicht hangt
af van de vraag welke optie is
geselecteerd voor de aansluiting
(politieoptie 1, 2, 3, 4 of 5). Deze
statistische gegevens worden
verzameld op basis van het
RCMP.

Alle

Variable Bit Rate (VBR)

Realtime en niet-echte tijdverbindingen

VBR-verbindingen worden ingedeeld in real-time en niet-real-time categorieën.



Real-time VBR-verbindingen worden gebruikt voor het transport van vertragingsgevoelige
toepassingen die ook bursty gedrag kunnen vertonen, zoals spraak- en gegevensverkeer via een
ATM-netwerk (Voice Action Detection (VAD).

Niet-real-time VBR verbindingen worden gebruikt om bursty gegevens te transporteren die niet
gevoelig zijn voor variatie in vertraging in een ATM netwerk. De hoeveelheid bandbreedte die
vereist is voor VBR-verbindingen wordt gekarakteriseerd door PCR, solvabiliteitskapitaalvereiste
en MBS.

Vanwege de vertragingsgevoelige aard van het verkeer zijn de Rt-VBR-diensten doorgaans
duurder dan de nrt-VBR-, ABR- en UBR-diensten die door commerciële luchtvaartmaatschappijen
worden aangeboden. Voor WAN-switchingapparatuur zijn VBR-verbindingen eenvoudig te
configureren en problemen op te lossen. Er is geen VC_Quwachtrij die voor VBR-service wordt
gebruikt, behalve in de bovenrichting wanneer traffic shaping is ingeschakeld. BXM QBINs wordt
ook gebruikt. VBR-aansluitingen worden gecontroleerd op beide lekken emmers.

verbindingsparameters

Deze parameters zijn in de volgorde dat ze in de weergave van het lettertype verschijnen.

PCR(0+1): Dit is het Piek Cell Rate voor al het verkeer (CLP=0 en CLP=1).●

% Tot: Dit is de tijd die de verbinding naar verwachting zal doorgeven bij PCR (0+1) in het
netwerk.

●

CDVT(0+1): Dit is de CDVT voor al het verkeer (CLP=0 en CLP=1).●

AAL5 FBTC: ATM Adapter Layer 5 frame-gebaseerde verkeerscontrole.●

solvabiliteitskapitaalvereiste: Dit is het Sustainable Cell Rate voor al het verkeer (CLP=0 en
CLP=1).

●

MBS: Maximale barstgrootte●

Toezicht: Het algoritme gebruikt om conformiteit met verkeerscontract te bepalen.●

Trunk Cell routingbeperking: Of de schakelaar software de verbinding over een niet op cel
gebaseerde stam leidt.

●

Details

PCR(0+1): (PCR (0+1) * (% tot)) = de hoeveelheid bandbreedte toegewezen in het netwerk voor
een VBR-verbinding. Dit wordt uitgedrukt in laadeenheden op een romp en kan worden
geïnspecteerd met de opdracht <stam_number>.

CDVT(0+1): De hoeveelheid 'samenklonteren' tussen ATM-cellen. Sommige routers vereisen
hoge CDVT-waarden (250.000) vanwege prestatieproblemen. Dit type van stoffig verkeer is
geschikt voor nrt-VBR connectietypen. Voor de spraak-, video- of circuit-emulatieservices van rt-
VBR-verbindingen zijn CDVT-waarden als 10.000 of minder nodig om een snelle afspelen van
cellen te waarborgen.

AAL5 FBTC: Als deze optie is ingeschakeld, wordt aangenomen dat de verbinding AAL5 frames
bevat. Het begrip frame betekent de AAL5 PDU. AAL5-cellen bevatten informatie om het begin en
einde van het frame aan te geven. FBTC maakt vroege Packet Discard (EPD) op alle locaties
mogelijk via trunks voor een specifieke verbinding. EPD is een mechanisme om alle ATM-cellen
die aan een kader gekoppeld zijn, weg te gooien voordat zij tot het netwerk worden toegelaten.
Zonder EPD kunnen delen van een ATM-frame via het netwerk worden verzonden met
bandbreedte en bronnen. EPD wordt ingesteld met behulp van drempels die zijn gebaseerd op de



diepte van de verbindingswachtrij. Als de grootte van de wachtrij de geconfigureerde
drempelwaarde (CLP Low) overschrijdt, wordt het nieuwe gegevenskader niet geaccepteerd
wanneer de Start-of-Frame AAL5-cel aankomt. Voor VBR-verkeer is EPD toegestaan voor rt-VBR
en wordt deze per poort ingesteld met behulp van de opdracht cnfportq
<sleuf_number.port_number>.

Voor de toepassing van dit document wordt AAL5 FBTC uitgeschakeld om het door de testset
geleverde verkeer te verwerken. De testset genereert een constante stroom van AAL1-verkeer
(geen EOF-vlag). Dit type verkeer veroorzaakt inconsistente teruggooi wanneer AAL5 FBTC is
ingeschakeld. Voor AAL5-verkeer is het raadzaam AAL5 FBTC in te schakelen.

solvabiliteitskapitaalvereiste: De aanhoudende celsnelheid wordt gebruikt met de maximale
uitbarstingsgrootte voor politie op de tweede lekkage Bucket. Het solvabiliteitskapitaalvereiste
wordt gebruikt als het gemiddelde tarief voor verkeers- en dienstencontracten wordt doorgaans
verkocht met gebruikmaking van het solvabiliteitskapitaalvereiste als vaste vergoeding. De dienst
wordt doorgaans gegarandeerd door een PCR te configureren die groter is dan het
solvabiliteitskapitaalvereiste, aangezien PCR wordt gebruikt om netwerkbronnen te reserveren.

MBS: De maximale uitbarsting van cellen die bij de pieksnelheid kan worden doorgegeven en niet
worden weggegooid of gemerkt. MBS wordt bepaald met behulp van barsttolerantie,
solvabiliteitskapitaalvereiste en de geconfigureerde politieoptie.

Toezicht: Kan worden ingesteld op 1 (VBR.1), 2 (VBR.2), 3 (VBR.3), 4 (CBR.1) of 5
(uitgeschakeld) voor VBR-verbindingen. Voor VBR-verkeer zijn geldige politietypen 1, 2, 3 en 5.
Toesteltypes kunnen worden geselecteerd op basis van serviceniveau. Voor VBR-dienstreclame -
gegarandeerde solvabiliteitskapitaalvereiste is politieoptie 3 de meest voordelige voor de klant.
Toezicht type 3 markeert alle cellen boven het solvabiliteitskapitaalvereiste (beoordeeld op de
tweede lekkageemmer) en gooit alleen weg bij de eerste lekkageemmer. Door toezicht te houden
op typen 1 en 2 wordt teruggooi op de tweede lekkageemmer ondersteund, maar politiebeleid type
2 voorkomt een herevaluatie van CLP=1-cellen. Voor de oplossing van problemen wordt
aanbevolen om toezicht uit te schakelen door 5 te selecteren in de opdracht Contra. Nadat het
toezicht is uitgeschakeld, schakelt u het toezicht altijd opnieuw in omdat één onjuiste verbinding
alle verbindingen van hetzelfde type op een haven kan beïnvloeden.

Schermschokken

Rt-VBR-voorbeeldverbinding met inkomend verkeer ingesteld op 1000 CPS (AAL1), PCR van
1000 CPS en politieoptie 3.



Contacte-VBR-verbinding met inkomend verkeer ingesteld op 1000 CPS (AAL1), PCR van 1000
CPS en politieoptie 3.



Dit is een voorbeeldverbinding rt-VBR met inkomend verkeer bij 1000 CPS (AAL1), PCR van 500
CPS en politieoptie van 3. Merk op dat nietCmplent DSCD en NCmp CLP0 Dscd velden CLP=0
afdanken in de eerste lekkage emmer.



Dit is een voorbeeldverbinding van het nrt-VBR met inkomend verkeer bij 1000 CPS (AAL1), PCR
van 500, en controle van 3. Merk op dat nietCmplent DSCD en NCmp CLP0 Dscd velden CLP=0
afgedankte op de eerste lekkageemmer aangeven.



Beschikbaar bits (ABR)

ABR Inleiding

ABR-verbindingen worden gebruikt voor bursty, niet-echt-tijdverkeer zoals bestandsoverdracht in
een ATM-netwerk. De ABR servicecategorie wordt gebruikt door verbindingen die geen statische
hoeveelheid bandbreedte nodig hebben die tijdens de verbindingslevensduur voortdurend
beschikbaar is. Voor de dienst van ABR, varieert de beschikbare bandbreedte in het netwerk, en
feedback wordt gebruikt om de bronsnelheid in reactie op bandbreedte te controleren. De
feedback wordt naar de bron doorgegeven via specifieke RM-cellen.

ABR-verbindingen maken gebruik van een piekcelsnelheid (PCR) en een minimumcelsnelheid
(MCR) om de bronsnelheid zo nodig te variëren. Voor WAN-switchingapparatuur zijn de ABR-
verbindingen complex voor de configuratie en probleemoplossing. Er is een VC_Queue en QBIN
gebruikt voor ABR service. ABR-verbindingen worden gecontroleerd met behulp van het
generieke algoritme dat in het diagram Dual Leaky Bucket wordt geïllustreerd.

Twee typen ABR-verbindingen kunnen worden geconfigureerd op WAN-switches; ABR-standaard
(standaard) en ABR met vooruitziende blik (standaard). Beide ABR connectietypen gebruiken
conforme ATM-cellen, maar gebruiken verschillende mechanismen om verkeersbeheer uit te
voeren.



De ABR-standaard is het standaard ABR-aansluitingstype wanneer geen vooruitziende of ABR-
standaard met virtuele bron/virtuele bestemming (VS/VD) is ingeschakeld met behulp van een
kruiskabel. ABR-standaard met VS/VD bouwt voort op de ABR-standaardverbinding door virtuele
eindpunten toe te voegen voor een betere congestiebeheersing. De
standaardverbindingsparameters van ABR zijn een onderdeel van de ABR-standaard met VS/VD-
parameters en worden niet afzonderlijk behandeld.

De Foresight of ABR standaard met de VS/VD optie hoeft alleen op één BPX te zijn ingeschakeld
om aan alle knooppunten te propageren. Dit zijn de enige twee softwarefuncties die zich gedragen
zoals systeemparameters die Configureerbaar zijn met de opdracht Engels. De software-functie
voor vooruitziende blik is te verkrijgen en de ABR-standaard met de VS/VD-software wordt gratis
aangeboden.

Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de ABR-standaard met VS/VD en de parameters voor de
onderlinge verbinding van de vooruitziende blik en prestatiemetingen. De samenvatting van de
verschillen wordt besproken in de tabel Samenvatting van de verschillen in de configuratiescherm
van de ABR-verbinding.

RM-cellen (Resource Management)

RM cellen worden gebruikt om netwerkfeedback aan het eindsysteem te geven. RM cellen worden
alleen gebruikt voor ABR verbindingen. CBR-, VBR- en UBR-verbindingen maken geen gebruik
van RM-cellen.

RM-cellen voor een ABR-standaardverbinding (ABRSTD) worden anders gegenereerd dan de
RM-cellen voor een ABR met Foresight-verbinding. Zie de Summary of ABR Connection
Parameter Differences tabel voor meer informatie. Gebruik van RM cellen voor feedback leidt tot
hogere waarden voor het To Network en Van Network Velden in het scherm van de switch
software release 9.1.x en eerder. Raadpleeg voor meer informatie over latere releases de
wijzigingen voor BXM-model F-firmware en -switch softwarerelease 9.2.x. De CPE (Customer
Premise Equipment) van het eindsysteem zal naar verwachting worden aangepast aan de variatie
in netwerkbronnen zoals meegedeeld door RM-cellen. CPE-aanpassing is vereist om het
celverlies tot een minimum te beperken. RM-cellen gaan niet door de VC-wachtrij en worden direct
door de QBIN-wachtrij bediend.

Voor ABR-standaard met VS/VD-verbindingen (ABRSTD VS/VD) die asymmetrische belasting
hebben, kunnen op snelheid gebaseerde RM-cellen een probleem opleveren omdat een ander
percentage BRM-cellen wordt gegenereerd voor elke FRM-cel. Het verhogen van de OOR RM
cellen op ABR standaard met VS/VD connecties (nucleaire Nrm waarde) verzacht dit probleem.

Het is belangrijk op te merken dat ABRSTD VS/VD-verbindingen RM-cellen van beide eindpunten
naar het tegenovergestelde eindpunt genereren. De RM cellen die met de
standaardverbindingsparameters zijn gegenereerd voegen overhead van 6% toe. Dit percentage
wordt berekend door de 3% overhead toe te voegen die van elk aansluitpunt wordt gegenereerd.
De extra 6% RM-cellen verbruiken een deel van het toegewezen bandbreedtebudget voor de
verbinding en verminderen de hoeveelheid beschikbare bandbreedte voor gebruikersverkeer. Een
ABRSTD-verbinding met een PCR van 1000 cellen per seconde (CPS) en alle andere parameters
die over zijn om de standaardinstelling te handhaven, beperken het gebruikersverkeer
bijvoorbeeld tot ongeveer 940 CPS. De beschikbare bandbreedte voor gebruikersverkeer kan
variëren vanwege de granulariteit van de BXM. De vergelijking die wordt gebruikt om de
doorvoersnelheid van het gebruikersverkeer voor een ABRSTD VS/VD-verbinding met een PCR
van 1000 CPS te berekenen is:



1000 CPS - (1000 CPS * 6%) = 1000 - 60 = 940 CPS●

Als het gebruikersverkeer op een PCR van 1000 CPS moet draaien, moet de verbindingsPCR met
ten minste 7% worden verhoogd om het gebruikersverkeer de piekdoorvoersnelheid te bereiken.
Als de vereiste maximale doorvoersnelheid van het gebruikersverkeer bijvoorbeeld 1000 CPS is
en de RM-celoverhead 6%, dan moet de verbinding PCR worden geconfigureerd voor 1064 CPS.
De vergelijking die wordt gebruikt om de doorvoersnelheid van het gebruikersverkeer van 1000
CPS voor een ABRSTD VS/VD-verbinding te berekenen is:

PCR (gebruikerscellen en RM-cellen) = PCR (gebruikerscellen) / 94% = 1000 / 0,94 = 1064 CPS●

Het percentage RM-cellen met betrekking tot gebruikerscellen wordt gecontroleerd door twee
PVC-parameters (RTRM en RNRM zijn variabelen):

tr
i
m

Als Trm = 100, dan wordt elke
100 milliseconden (msec) een
FRM-cel gegenereerd. TRM is
op tijd gebaseerde FRM-
celgeneratie die het meest
effectief is voor lage-
snelheidsverbindingen.

Kan één of acht
verschillende
waarden zijn
gebaseerd op de
volgende formule:
Trm = 100 / 2RTRM

msec. waarbij RTRM
tussen 0 en 7 ligt.

N
r
m

Als Nrm = 32, dan wordt voor
elke 32
gebruikersgegevenscellen een
FRM-cel gegenereerd. NRM is
op tarieven gebaseerde FRM-
celgeneratie die het meest
effectief is voor
hogesnelheidsverbindingen.

Kan één of acht
verschillende
waarden zijn
gebaseerd op de
volgende formule:
Nrm = 2 * 2 RNRM

cellen. waarbij RNRM
tussen 0 en 7 ligt.

Als Trm is ingesteld op 100 msec, wordt er elke 100 msec een RM-cel gegenereerd wanneer er
gebruikersverkeer is. Een intervalsnelheid van 100 msec is gelijk aan een RM celsnelheid van 10
CPS. Als Nrm is ingesteld op 32 cellen, dan wordt er één RM cel gegenereerd voor elke 32
gebruikersgegevenscellen. De breedbandswitchmodule (BXM) gebruikt ofwel de Nrm of de Trm-
drempel op basis van de hoeveelheid gebruikersverkeer. Voor de in de tabel gespecificeerde
waarden is de Trm de belangrijkste factor voor de tarieven voor gebruikersgegevens tot 320 CPS.
Bij een gegevenssnelheid van 320 CPS genereert Nrm ook RM-cellen bij 10 CPS. Nrm wordt de
belangrijkste factor en bepaalt de RM-celgeneratie naarmate de gegevenscelsnelheid van de
gebruiker meer dan 320 CPS bedraagt.

RM-celgeneratie is equivalent voor Trm en Nrm bij 320 gebruikersgegevenscellen per seconde.
De vergelijking die wordt gebruikt voor het berekenen van equivalente RM-celgeneratie voor Trm
en Nrm wordt hier gegeven, gezien deze veronderstellingen:

Een standaard Trm-waarde van 100 msec geeft een RM-celsnelheid van 10 CPS.●

Een standaard Nrm-waarde genereert RM-cellen op 10 CPS wanneer het
gebruikersgegevensverkeer 320 CPS bereikt.

●

Gebruiker verkeerssnelheid = 32 (gebruikerscellen per RM-cel) * 10 RM CPS (standaardsnelheid) = 320
(gebruikersgegevenscellen per seconde)

De voorbeelden hierboven gebruiken de standaardwaarden van Cisco voor TRM en NRM. Elke
standaardwaarde werd gekozen op basis van de aanbeveling van het ATM-forum.



verbindingsparameters

De parameters die hier worden weergegeven, zijn in de volgorde dat ze in de weergave van het
tegendeel verschijnen.

PCR(0+1): Dit is de Piek Cell Rate voor alle verkeer: CLP=0 en CLP=1.●

% Tot: Dit is de hoeveelheid tijd die de verbinding naar verwachting zal doorgeven bij PCR
(0+1) in het netwerk.

●

MCR: Minimumaantal cellen●

CDVT(0+1): Dit is de CDVT voor al het verkeer: CLP=0 en CLP=1●

AAL5 FBTC: ATM Adapter Layer 5 frame-gebaseerde verkeerscontrole.●

VSVD*: Virtuele bestemming voor virtuele bron●

FCES: Flow Control extern segmenteren●

solvabiliteitskapitaalvereiste: Dit is het Sustainable Cell Rate voor al het verkeer: CLP=0 en
CLP=1

●

MBS: Maximale barstgrootte●

Toezicht: Het algoritme gebruikt om conformiteit met verkeerscontract te bepalen.●

VC-Qdiepte: Diepte van virtuele verbinding in wachtrij. Alleen gebruikt voor VSVD-
verbindingen.

●

CLP Hallo: Hoge drempelwaarde voor Cell Loss Priority●

CLP Lo/EPD: Cell Loss Priority-tag: lage drempel/vroege pakketverwijdering●

EFCI: expliciete voorwaartse congestieaanduiding●

ICR: Initiële mobiele snelheid●

ADTF: ACR-afname van tijdfactor●

Trm: TerminalRM-cellen●

RIF: Snelheidsfactor●

DTO: Snelheidsdalingsfactor●

Nrm*: Maximumaantal cellen tussen RM-celgeneratie●

FRTT*: Vaste afreistijd●

BE*: Transiente blootstelling aan buffer●

Trunk Cell routingbeperking: Of de schakelaar software de verbinding over een niet op cel
gebaseerde stam leidt.* ABR standaard (standaard) met alleen VS/VD-verbindingen. Niet
weergegeven voor eerdere verbindingen.

●

Details

PCR (0+1): Dit is de Piek Cell Rate voor alle verkeer: CLP=0 en CLP=1.

% Tot: Dit is de hoeveelheid tijd die de verbinding naar verwachting zal doorgeven bij PCR (0+1)
in het netwerk.

MCR: (MCR (0+1) * (% tot) is de hoeveelheid bandbreedte die in het netwerk is toegewezen voor
een ABR-verbinding. Dit wordt uitgedrukt in laadeenheden op een romp en kan worden
geïnspecteerd met de opdracht <stam_number>.

CDVT(0+1): De hoeveelheid 'samenklonteren' tussen ATM-cellen. Sommige routers vereisen
hoge CDVT-waarden (250.000) vanwege prestatieproblemen.

AAL5 FBTC: Als deze optie is ingeschakeld, wordt aangenomen dat de verbinding AAL5 frames



bevat. Het begrip frame betekent de AAL5 PDU. AAL5-cellen bevatten informatie om het begin en
einde van het frame aan te geven. Frame-Based Traffic Control (FBTC) maakt vroege Packet
Discard (EPD) mogelijk op alle stammen voor een specifieke verbinding. EPD is een mechanisme
om alle ATM-cellen die aan een kader gekoppeld zijn, weg te gooien voordat zij tot het netwerk
worden toegelaten. Zonder EPD kunnen delen van een ATM-frame via het netwerk worden
verzonden met bandbreedte en bronnen. EPD wordt ingesteld met behulp van drempels die zijn
gebaseerd op de diepte van de verbindingswachtrij. Als de diepte van de wachtrij de
geconfigureerde drempelwaarde overschrijdt, wordt het nieuwe gegevenskader niet geaccepteerd
wanneer de Start-of-Frame AAL5-cel aankomt. Voor ABR-verkeer wordt EPD per poort ingesteld
met de opdracht cnfportq <sleuf_number.port_number>.

Als deze functie is ingeschakeld, gebruikt FBTC de CLP Lo/EDP-waarde voor ABR-verbindingen.

Voor de toepassing van dit document wordt AAL5 FBTC uitgeschakeld om het door de testset
geleverde verkeer te verwerken. De testset genereert een constante stroom van ATM Adapter
Layer 1-verkeer (geen EOF-vlag). Dit type verkeer veroorzaakt inconsistente teruggooi wanneer
AAL5 FBTC is ingeschakeld. Voor AAL5-verkeer is het raadzaam AAL5 FBTC in te schakelen.

VSVD*: Met deze optie kan de BXM virtuele beheerendpoints in een netwerk realiseren. Het kan
niet worden ingesteld voor verbindingen van het eerste type.

FCES: Met deze optie kan de BXM stremming-informatie verstrekken aan niet-Cisco producten via
een standaardinterface. FCES breidt ABR-stroomcontrole uit naar het externe segment.

Opmerking: Schakel deze functie niet in als de aangesloten apparatuur geen FCES ondersteunt.

solvabiliteitskapitaalvereiste: Dit is het Sustainable Cell Rate voor al het verkeer: CLP=0 en
CLP=1.

MBS: De maximale uitbarsting van cellen die bij de pieksnelheid kan worden doorgegeven en niet
worden weggegooid of gemerkt. MBS wordt bepaald met behulp van barsttolerantie,
solvabiliteitskapitaalvereiste en de geconfigureerde politieoptie.

Toezicht: Kan alleen worden ingesteld op 1-4 (ABR.1) of 5 (uitgeschakeld) voor ABR-
verbindingen. Voor het oplossen van problemen wordt het aanbevolen om toezicht uit te
schakelen door 5 uit de opdracht van het pictogram te selecteren.

VC-Qdiepte: Verbindingsdrempel die het maximum aantal cellen in de wachtrij per VC toestaat.
Deze buffer wordt geleverd nadat de cellen door het politiestadium zijn gegaan. Aparte
VC_Queues worden geleverd met behulp van de Schedule and ABR Engine (SABER) chip voor
ABR-verbindingen. Deze VC_Queues worden geleverd naast de verbindingsrijen die voor de
types CBR, VBR en UBR van het verkeer worden gebruikt.

CLP Hallo: verbindingsdrempel die aangeeft wanneer CLP=1 cellen zullen worden weggegooid.
Dit wordt uitgevoerd in de VC_wachtrij na toezicht. CLP Hi wordt uitgedrukt als het percentage van
de diepte van VC_Quwachtrij.

CLP Lo/EDP: verbindingsdrempel die aangeeft wanneer CLP=1-cellen niet meer worden
vernietigd. Als FBTC is ingeschakeld, is dit de EDP-drempelinstelling. Dit wordt na toezicht
uitgevoerd in de VC wachtrij. CLP Lo/EDP wordt uitgedrukt als het percentage VC_Quwachtrij.

EFCI: verbindingsdrempel die het EFCI-bit in de gegevenscel gebruikt om congestie aan te geven
voor eerdere verbindingen. EFCI gebruikt het CI-bit in de RM-cel om de congestie aan te geven



voor eerdere verbindingen. Aanbevolen wordt om de EFCI-drempel lager in te stellen dan CLP
Lo/EPD. EFCI wordt uitgedrukt als het percentage van de diepte van VC_Quwachtrij.

ICR: Snelheid waarmee verbinding kan worden verzonden als de verbinding leeg is.

ADTF: ADTF is de stille time-out factor in milliseconden. Als er binnen de opgegeven tijd geen
RM-cel is ontvangen, gaat de verbindingssnelheid omlaag naar ICR. De BXM ondersteunt
momenteel alleen deze ADTF-waarden:

62,5 msec●

125 msec●

250 msec●

500 msec●

1 sec●

2 seconden●

4 seconden●

8 seconden●

Trm: Raadpleeg de samenvattende tabel.

RIF: Raadpleeg de samenvattende tabel.

DTO: Raadpleeg de samenvattende tabel.

Nrm*: Raadpleeg de samenvattende tabel.

FRTT*: Raadpleeg de samenvattende tabel.

BE*: Raadpleeg de samenvattende tabel.

* ABR standaard (standaard) met alleen VS/VD-verbindingen. Niet weergegeven voor eerdere
verbindingen.

Samenvatting van verschillen in ABR-verbindingsconfiguratie

ABR-standaard met VS/VD ABR met
vooruitziende blik

TRM is het minimum FRM-
interval. Als TRM=100, dan wordt
elke 100 milliseconden en FRM
gegenereerd.

Minimumsnelheid
aangepast interval
voor RM-cellen (40
milliseconden). Op
BXM-kaarten wordt
RTD met
vooruitziende blik niet
ondersteund.

RIF is een integerwaarde. Een
groot RIF betekent een klein
stijgingspercentage. ACR1 =
ACR0 + (ACR0/RIF)

RIF is een decimale
waarde. Switch-
software berekent het
RIF op basis van
PCR.

RDF is een integerwaarde RDF is een



gebaseerd op ACR. Een grote
DTO betekent een langzamer
afname. ACR1 = ACR0 -
(PCR/RDF)

percentage op basis
van ACR. Als DTO =
93%, dan is 93% van
de ACR de huidige
snelheidsdalingsfacto
r.

NRM is de RM-
celgeneratiesnelheid (bijvoorbeeld
het aantal RM-cellen in een
celblok). De standaardinstelling is
32 of 6% (bijvoorbeeld wordt op
elke 32 cellen een RM cel
afgegeven).

Niet van toepassing
per verbinding.
Gebruik crème.

FRTT is de Vaste Ronde Trip Tijd
in microseconden. Gebruik een
waarde van 0 om uit te schakelen.

Niet van toepassing
per verbinding.
Gebruik crème.

TBE is de tijdelijke
bufferblootstelling. Het
onderhandelde aantal cellen (0 -
1.048.320 cellen) dat het netwerk
de bron zou willen beperken tot
het verzenden tijdens
opstartperiodes, voordat de eerste
RM cel terugkeert.

Niet van toepassing
per verbinding.
Gebruik crème.

Samenvatting van verschillen tussen ABR-standaard en VS/VD en ABR met
vooruitziende blik

ABR-standaard met VS/VD ABR met
vooruitziende blik

FRM-cellen. De SABER-chip
gebruikt het CI-gedeelte van het
FRM om het BRM te genereren.

Geen FRM-cellen.
BCM-cellen worden
gegenereerd door
bestemming van elk
Rate Adjust Interval.
De SABER-chip
gebruikt het EFCI-bit
van de gegevenscel
om het CI-bit van de
BCM in te stellen.

Meer overhead door een op
tarieven gebaseerd
congestiebeheersmechanisme.

Minder overhead
door het
tijdgebaseerde
congestiebeheersme
chanisme.

De RM cellen verhogen doorgaans
de tot netwerken en van de
tellingen van netwerkcellen met
6%. Deze velden hebben een
hoger aantal cellen dan 'Van poort'

De RM cellen
verhogen doorgaans
de drijfveren om te
netwerken en van de
tellen van de cel van



en 'naar poort'. Voor netwerken
met beperkte middelen kan het
nodig zijn de verbinding-PCR te
vergroten om rekening te houden
met de extra 6% RM-cellen

het netwerk.

Snellere respons op Rate Adjust-
berichten (ATM Forum is op
snelheid gebaseerd zodat RM-
cellen worden vrijgegeven in
overeenstemming met de
snelheid).

Langzamere
respons op de Rate
Adjust-berichten.
Snelheidsaanpassin
g is op tijd
gebaseerd
(commando van
censuur).

De expliciete snelheidscontrole
biedt een nauwkeurig en
onmiddellijk nieuw tarief.

De tarieven worden
aangepast door
snelheid omhoog en
tarief parameters
(component
cnstparm).

TBE, FRTT, ICR, CRM verbeteren
de vermijding van voorbijgaand
celverlies (initiële start van de
verkeersstroom).

Ignores ERS

Distributeert buffers op elk van de
VS/VD-netwerken voor een grotere
efficiëntie.

Vertrouwt op een
paar grote buffers

Schermschokken

Dit is een simpele eerste verbinding met inkomend verkeer bij 1000 CPS, PCR van 1000 en een
politieoptie van 3.



Dit is een voorbeeldverbinding met inkomend verkeer bij 1000 CPS, PCR van 500 en een
politieoptie van 3. Let op de NonContent DSCD, NCmp CLP0 Dscd, Igr VSVD ACR en RX Q
Diepte.



Dit is een voorbeeld van een korte verbinding met inkomend verkeer bij 1000 CPS, PCR van 500,
en een politieoptie van 5. Let op de Oflw CLP0 Dscd, NonCompact DSCD, NCmp CLP0 DSCD,
IGR SVD ACR, en Rx Q Diepte .



Dit is een voorbeeld van een korte verbinding met inkomend verkeer bij 1000 CPS, PCR van 1000
en een politieoptie van 3.



Dit is een voorbeeldverbinding met inkomend verkeer bij 1000 CPS, PCR van 500 en een
politieoptie van 3. Let op de NonContent DSCD, NCmp CLP0 DSCD, Igr VSVD ACR en RX Q
Diepte.



Wijzigingen voor BXM model F-firmware en -switch softwarerelease 9.2.x

BXM model F firmware introduceert wijzigingen in uitvoer van de opdracht PSS. BXM model F
firmware is beschikbaar voor geregistreerde Cisco.com-gebruikers.

Als gevolg van een verbeteringsverzoek voor het BXM-model F worden RM-cellen in het veld Van
netwerk niet langer geregistreerd of weergegeven. De teller van het Netwerk registreert en toont
gebruikersgegevenscellen die van de dwarsschakelaar worden ontvangen. RM celgooien zijn ook
verwijderd uit de TX Clp 0+1 DSCD en de TX Clp 0 DSCD-registers.

Voor de softwarerelease 9.2.x en later zijn de TX Clp 0+1 DSCD, TX Clp 0 DSCD en de TX Clp 1
DSCD-tellers verwijderd van het diskettestation en vervangen door deze tellers:

CLP0
DSCD
uitvoeren

Ontvang CLP 0 gebruikerscellen die zijn
weggegooid vanwege een VC_Q overflow
(Ingress).

Opstellen
CLP1
DSCD

Ontvang CLP 1 gebruikerscellen die zijn
weggegooid vanwege een VC_Q overflow
(Ingress).

NCmp Niet-conforme CLP 0-gebruikerscellen die



CLP0
DSCD

door de politieagent (Ingress) zijn
weggegooid.

NCmp
CLP1
DSCD

Niet-conforme CLP 1-gebruikerscellen die
door de politie (Ingress) zijn weggegooid.

sbpx1 TN StrataCom BPX 8620 9.2.31 July 13 2000 08:46 GMT

  Channel Statistics for 1.6.1.100    Cleared: July 13 2000 07:46 (\) Snapshot

  MCR: 500/500 cps     Collection Time: 0 day(s) 00:03:55      Corrupted: NO

  Traffic       Cells      CLP     Avg CPS      %util   Chan Stat Addr: 30F68BD0

  From Port :   116432       0       495           99   OAM Cell RX: Clear

  To Network :  124195     ---       528          105

  From Network: 116433       0       495           99

  To Port :     116433       0       495           99

  Rx Frames Rcv :      0    NonCmplnt Dscd:       0   Rx Q Depth    :      0

  TX Q Depth    :      0    Rx CLP0       :  116432   Rx Nw CLP0    : 116433

  Igr VSVD ACR  :    535    Egr VSVD ACR  :       0   TX Clp0 Port  : 116433

  Rx Clp0+1 Port: 116432    NCmp CLP0 Dscd:       0   NCmp CLP1 Dscd:      0

  Oflw CLP0 Dscd:      0    Oflw CLP1 Dscd:       0

  Last Command: dspchstats 1.6.1.100 1

Onbepaald bits percentage (UBR)

UBR-inleiding

UBR-verbindingen worden gebruikt voor bursty data, niet-real-time verkeer (lage prioriteit
bestandsoverdracht) in een ATM-netwerk. De UBR servicecategorie wordt gebruikt door
verbindingen die geen statische hoeveelheid bandbreedte vereisen die tijdens het
verbindingsleven ononderbroken beschikbaar is. Er is geen netwerkbandbreedte gegarandeerd
voor UBR-service. UBR-verkeer wordt op basis van de best mogelijke inspanning via het WAN-
switchingnetwerk getransporteerd. Vanwege de beste inspanning voor de levering van UBR-
vluchten is dit meestal de minst dure dienst die door commerciële luchtvaartmaatschappijen wordt
aangeboden.

Voor WAN-switchingapparatuur zijn de UBR-verbindingen eenvoudig te configureren en
problemen op te lossen. Er wordt geen VC_Quwachtrij gebruikt voor UBR-service; alleen het BXM
ABR QBIN. Aangezien UBR-verkeer hetzelfde QBIN-verkeer gebruikt als ABR-verkeer en
verkeerd kan worden geconfigureerd, mogen de twee verkeerstypen niet op dezelfde BXM-poort
worden gemengd.

UBR-verkeer moet voor CLP=Y (UBR.2) worden geconfigureerd als het ABR QBIN-verkeer met
ABR wordt gedeeld. Anders ziet het UBR-verkeer eruit als het ABR-verkeer en kan het ABR-
verkeer in de QBIN-landen "uithongerigen". UBR-aansluitingen worden bewaakt met behulp van
het algoritme van de Dual Leaky Bucket met de waarde van de tweede lekkageemmer voor
duurzame celsnelheid (solvabiliteitsclassificatie) in de BXM tot 0. Alleen de eerste parameters van
de lekkage emmer kunnen worden geconfigureerd voor UBR-verbindingen.

verbindingsparameters

Deze parameters zijn in de volgorde dat ze in de weergave van het lettertype verschijnen.

PCR(0+1): Dit is het Piek Cell Rate voor al het verkeer (CLP=0 en CLP=1).●

% Tot: Dit is de tijd die de verbinding naar verwachting zal doorgeven bij PCR (0+1) in het●



netwerk.
CDVT(0+1): Dit is de celvertragingstolerantie (CDVT) voor al verkeer (CLP=0 en CLP=1).●

AAL5 FBTC: ATM Adapter Layer 5 frame-gebaseerde verkeerscontrole.●

CLP-instelling: Cell Loss Priority instelling. Kan worden ingesteld op Ja (UBR.2) of op Nee
(UBR.1). De tagging limit is alleen de eerste 50 cellen per seconde die niet zijn getagd.

●

Trunk Cell routingbeperking: Of de schakelaar software de verbinding over een niet op cel
gebaseerde stam leidt.

●

Details

PCR(0+1): (PCR (0+1) * (% tot)) = de hoeveelheid bandbreedte toegewezen in het netwerk voor
een UBR-verbinding. Dit wordt uitgedrukt in laadeenheden op een romp en kan worden
geïnspecteerd met de opdracht <stam_number>.

% Tot: UBR-verkeer wordt met een lage prioriteit behandeld, aangezien de standaardinstelling van
het %-gebruik 1% is. Daarom zijn de minimum netwerkbandbreedte en de middelen gereserveerd
voor UBR verbindingen.

CDVT(0+1): De hoeveelheid 'samenklonteren' tussen ATM-cellen. Sommige routers vereisen
hoge CDVT-waarden (250.000) vanwege prestatieproblemen. Voor spraak-, video- of circuit-
emulatieservices (CDVT-waarden) van 10.000 of minder zijn vereist om een snelle afspelen van
cellen te waarborgen.

AAL5 FBTC: Als deze optie is ingeschakeld, wordt aangenomen dat de verbinding AAL5 frames
bevat. Onder "kader" wordt verstaan de AAL5 PDU. AAL5-cellen bevatten informatie om het begin
en het einde van het frame aan te geven. FBTC maakt Early Packet Discard (EPD) op alle
stammen mogelijk voor een specifieke verbinding. EPD is een mechanisme om alle ATM-cellen
die aan een kader gekoppeld zijn, weg te gooien voordat zij tot het netwerk worden toegelaten.
Zonder EPD kunnen delen van een ATM-frame via het netwerk worden verzonden met
bandbreedte en bronnen. EPD wordt ingesteld met behulp van drempels die zijn gebaseerd op de
diepte van de verbindingswachtrij. Als de diepte van de wachtrij de geconfigureerde
drempelwaarde overschrijdt, wordt het nieuwe gegevenskader niet geaccepteerd wanneer de
Start-of-Frame AAL5-cel aankomt. Voor UBR-verkeer wordt EPD per poort ingesteld met behulp
van de opdracht cnfportq <sleuf_number.port_number>.

Voor de toepassing van dit document wordt AAL5 FBTC uitgeschakeld om het door de testset
geleverde verkeer te verwerken. De testset genereert een constante stroom van AAL1-verkeer
(geen EOF-vlag). Dit type verkeer veroorzaakt inconsistente diskettes als AAL5 FBTC is
ingeschakeld. Schakel AAL5-verkeer in als u AAL5 FBTC wilt inschakelen.

CLP-instelling: Als dit item op Nee is ingesteld, zijn alle cellen die voldoen aan de eerste
lekkageemmer toegestaan in het netwerk. Dit kan een probleem zijn als de ABR- en UBR-
verbindingen dezelfde poort delen en de opties voor toezicht gelijk zijn. Als ABR-toezicht op 3 is
ingesteld en UBR CLP op N is ingesteld (UBR.1), zal het ABR- en UBR-verkeer hetzelfde zijn als
het netwerk en zal het UBR-verkeer met lage prioriteit dezelfde behandeling krijgen als het ABR-
verkeer met een hogere prioriteit. Als de ABR- en UBR-verbindingen dezelfde poort moeten delen,
stelt u CLP in op Ja voor de UBR-verbindingen.

Indien ingesteld op Ja, dan worden alle CLP=1 cellen die compatibel zijn met de eerste lekkage
Bucket, toegelaten tot het netwerk en worden alle CLP=0 cellen die compatibel zijn met de eerste
lekkage Bucket beoordeeld bij de tweede lekkage Bucket (zie Policing Option 3). Aangezien de
solvabiliteitskapitaalvereiste in de BXM tot 0 is gecodeerd, is de tweede lekken Bucket in wezen



altijd vol en zijn alle CLP=0 cellen "gelabeld" (CLP is ingesteld op 1). Hiermee kan het netwerk
UBR-cellen herkennen als cellen met een lagere prioriteit, die beschikbaar zijn om te worden
weggegooid in het geval van netwerkcongestie.

Schermschokken

Dit is een voorbeeld van UBR verbinding met inkomend verkeer bij 1000 CPS, PCR van 1000, en
CLP=Y.

Dit is een voorbeeld van UBR verbinding met inkomend verkeer bij 1000 CPS, PCR van 500, en
CLP=Y. Let op de DSCD nietCompilatie, NCmp CLP0 DSCD, IGR VSVD ACR en RX Q Diepte.
De resultaten zijn dezelfde voor CLP=N.



Referenties

Leaky Bucket Colloquial, Industry Slang Terms

Samenhan
g,
industrieter
mijn

Definitie

lekken
emmer

Het algoritme dat wordt gebruikt voor de
controle van de conformiteit van celstromen
met de reeks parameters die in het
verkeerscontract worden gespecificeerd.

eerst
lekken
emmer

Schermen voor naleving van het
verkeerscontract. Als een cel niet voldoet
aan de bepalingen van het verkeerscontract,
wordt de cel verwijderd.

Tweede
leaky
Bucket

Evalueert cellen van de eerste
lekkageemmer om te bepalen of CLP-
markering moet worden uitgevoerd. Een cel
die is 'gelabeld' heeft het CLP-bit ingesteld
op 1.

Verschijnin
gssnelheid

De snelheid waarmee cellen in het netwerk
stromen.



Bucket
Diepte Functie die celbarsten bepaalt.

Acroniem

acroniem Definitie

AAL
ATM Adapter Layer (verkeerstypen zijn
AAL1 voor stroomkringen en AAL5 voor
gegevens).

ABR Beschikbare bits snelheden (ABR-
standaard en ABR-vooruitziendheid).

ACR Toegestaan mobiele snelheid.
ADTF ACR Verlaging tijdfactor.

ATM

Asynchrone overdrachtmodus.
Internationale standaard voor celrelay
waarbij meerdere servicetypen (zoals
spraak, video of gegevens) in vaste (53-
byte) cellen worden overgebracht. Cellen
met vaste lengte maken het mogelijk dat
cellen in hardware worden verwerkt,
waardoor de doorvoervertragingen
worden beperkt.

Bc geëngageerde barstgrootte.
zijn overmatige brandgrootte.

BCM
Backward Congestion Management
(celtype gebruikt voor ABR Foresight-
verbindingen).

BRM
Backward Resource Management
(celtype gebruikt voor ABR-
standaardverbindingen).

CBR Constante bits snelheid (geen
VC_wachtrij alleen QBIN).

CCR Huidige mobiele snelheid.
CDF Celafname factor.

CDVT

Tolerantie variatie mobiele tijd. Dit is een
verplichte parameter voor elk ATM-
verbindingstype (CBR, VBR, ABR en
UBR).

CI Congestion Indicatie.

CLP Cell Loss Priority (equivalent aan FR
Discard Eligibility bit).

CLR Verhouding van het celverlies.

CPE Customer Premise Equipment
(bijvoorbeeld Cisco 7200 router)

CRM
Ontbrekende RM Cell teller (CRM beperkt
het aantal FRM verzonden zonder
ontvangen BRM).



CTD Vertraging van celoverdracht.

EFCI
expliciete voorwaartse stremming-
indicatie (gelijk aan FR FECN; ingesteld
per poortwachtrij voor de BXM).

Egr Eruit.
waarvan Einde frame.

EPD

Vroege pakketverwijdering (deel van
FBTC); per-VC parameter; alleen van
toepassing op het verkeer van AAL5
aangezien het verkeer van AAL5 een
EOF-cel heeft).

ER Expliciet percentage.
ERS expliciete snelheidsstreaming

FBTC
Frame-gebaseerde Traffic Control (de
gehele AAL-Protocol-datareenheid of
'frame' moet worden weggegooid).

FCES

Flow Control Extern segment (moet op
beide uiteinden van een verbinding
worden ingeschakeld). Alleen
beschikbaar voor ABR-standaard met
VS/VD- of ABR ForesSight-verbindingen.

FECN Doorsturen van expliciete
congestiemelding.

FGCRA
Frame-Generic Cell Rate Algorithm
(bedrijfseigen extensie naar GCRA voor
ASI-kaarten).

FR Frame Relay.
FRTT Vaste reistijd.

GCRA
Generic Cell Rate Algorithm (ATM Traffic
Management Specification, versie 4.0,
controle-algoritme).

GFC Generic Flow Control (veld van ATM UNI-
cel).

IBS Initiële Burst Size (gelijk aan Frame Relay
Cmax).

ICR Initiële mobiele snelheid (gelijk aan Frame
Relay QIR).

Igr Ingoers (ingress is altijd tegen de
achtergrond).

IP Interim Inter-Switch Protocol (interim
protocol bij PNNI).

ILMI Interim Local Management Interface
(gelijk aan FR LMI op ATM UNI).

MBS Maximale barstgrootte (overeenkomend
met FR be).

MCR Minimumcelsnelheid (gelijk aan FR MIR).
NNI Netwerkknooppunt.



NRM Maximum aantal cellen tussen RM-
celgeneratie.

nrt-VBR Niet-real-time VBR
Oflu Overflow

OOR out-of-rate (van toepassing op RM-
celgeneratie).

PCR

Piek Cell rate (gelijk aan Frame Relay
PIR). Dit is een verplichte parameter voor
elk ATM-verbindingstype (CBR, VBR,
ABR en UBR).

PDU Protocol-gegevenseenheid.

PNNI Private Network Node Interface (gebruikt
voor Network-to-Network communicatie).

PPD

Gedeeltelijk wegwerpen van pakketten
(deel van FBTC; per-VC parameter;
alleen van toepassing op het verkeer van
AAL5 aangezien het verkeer van AAL5
een EOF-cel heeft).

PTI
Indicator payload Type (ATM-celveld
gebruikt om AAL1 of AAL5 verkeerstypen
en congestie te specificeren).

OAM Operaties, beheer en onderhoud.

QE

Wachtende machine. BXM-subsysteem
dat alle VC's en serviceklasse (QBIN's)
beheert en verbinding- en
poortstatistieken onderhoudt.

RCMP

Routing Control, Monitor en Policing
subsysteem (BXM politiefunctie) dat zich
op een chip bevindt die is ontwikkeld door
PMC/Sierra. RCMP implementeert het
algoritme van de zakemmer van Dual
Leaky, beheert de stromen van de ATM
laag OAM, en bepaalt de verbinding-ID
van de Kop van de Kast.

DF Snelheidsdalingsfactor.
RIF Snelheidsfactor.

RM Cellen voor resourcemanagement (alleen
van toepassing op ABR-verbindingen).

RR Relatieve snelheid.

rt-VBR Realtime VBR (ATM stam QBIN type dat
voor VAD spraak wordt gebruikt).

SAR

segmentering en hermontage (één van de
twee sublagen in de ATM-
aanpassingslaag). De SAR-sublaag deelt
de informatie die door de ATM-laag moet
worden overgebracht, in segmenten die
geschikt zijn voor het vervoer in het 48-
octet-informatieveld van de ATM-cel en
omgekeerd).



solvabiliteitsk
apitaalvereist
e

Duurzame Cell rate (gelijk aan FR CIR).

STI

StrataCom Trunk Interface (de
merkgebonden ATM-achtige cel die op
erfgoedkaarten zoals ASI, BNI, ALM, en
BTM wordt gebruikt).

TBE Transiente blootstelling aan de buffer.
TDM Time Division Multiplex
TRM terminal RM.

UBR

Niet-gespecificeerde bit Rate
(verkeerstype dat ABR-wachtrijen
gebruikt). Dit komt door inherente
oneerlijkheid van het in de wachtrij
plaatsen van design die UBR- en ABR-
verbindingen niet via dezelfde poort
configureren).

UNI Netwerkinterface van de gebruiker
UPC Controle van gebruiksparameter.

VAD
Spraakactiviteitsdetectie (gebruikt om
bandbreedte te verminderen die vereist is
voor spraakverkeer).

VBR Variabele bitsnelheid.
VC Virtuele verbinding.

VCC Virtual Channel Connection (verbinding
met het formaat x.x.x).

VPC Virtual Path Connection (verbinding met
het formaat x.x.x.*)

VS/VD Virtual Source/Virtual Destination (alleen
ABR-verbindingen).

Begrippen en definities

Congestie is de toename in celsnelheid naar het netwerk totdat de doorvoersnelheid negatief
wordt beïnvloed. Congestie resulteert in afgedankte verkeer. Voor WAN-switchingapparatuur
zijn congestieindicatoren ingesteld in:VC_Queue (EFCI-bit)Poortwachtrij (EFCI-bit)Trunk
Queue (EFCI-bit)De congestie komt voor op WAN Switching netwerktrunks die meer
verbindingen leiden dan zij bandbreedte hebben om te steunen.

●

Foresight is een Cisco-algoritme voor bedrijfseigen, gesloten-loop, stremming-preventie voor
Available Bit Rate (ABR) verkeer. Foresight verhoogt of verlaagt het servicetarief voor een
VC_wachtrij om de snelheid (of snelheid) van een verbinding te controleren.

●

Overbooken is de praktijk om meer verbindingen over een stam te verzenden dan een
boomstam kan steunen door één of meer verbindingsparameters aan te passen.Bijvoorbeeld,
kan een T3 (44.736 Mbps) stam worden overgeboekt door de %util parameter op alle
verbindingen te verminderen die over de T3 boomstam worden geleid. Overbooking laat
vervoerders toe om vele malen het door een T3 ondersteunde verkeer over de T3 stam te
leiden. Bijvoorbeeld, kunnen dragers 60 Mbps van verbindingsbandbreedte over een 44.736

●



   

Mbps (T3) boomstam leiden.Overbooking resulteert in netwerkcongestie als alle verbindingen
die over de T3-stam worden gelegd, tegelijkertijd worden gebruikt en actief gegevens
doorgeven.
Toezicht is de functie die wordt uitgevoerd op de 'rand' van het WAN-switchingnetwerk in
BXM-lijnkaarten die de conformiteit van elke ATM-verbinding met het onderhandelde
verkeerscontract afdwingt. Toezicht wordt vaak gebruikt als vervanging voor controle op
gebruiksparameter (UPC).Toezicht is onafhankelijk van de congestiegerelateerde teruggooi
die met een verbinding kan gebeuren nadat deze in het netwerk is opgenomen.

●

PTI-veld is het 3-bits veld van een ATM-cel dat wordt gebruikt om gegevens of het type
beheerscel-lading, celcongestie en EOF van een AAL5 PDU aan te geven.

●

QBIN is een gedeelde klasse-van-service FIFO-buffer die ATM en oudere verbindingen zoals
CBR, VBR, ABR/UBR servicecontracten kan uitvoeren. Bijvoorbeeld, alle CBR verbindingen
op een virtuele BXM interface (VI) delen het zelfde QBIN. Er zijn 16 QBIN's per VI.

●

Token Bucket is een formele definitie van een transferpercentage. Het bestaat uit drie
onderdelen: een barstgrootte, een gemiddelde snelheid en een tijdsinterval (Tc). Er wordt een
emmer gebruikt om een voorziening te beheren die de gegevens van de stroom reguleert.

●

VC_wachtrij is een FIFO-buffer die voor elke verbinding wordt aangemaakt wanneer de
verbinding wordt toegevoegd. VC_Queue heeft configureerbare drempels voor EFCI, CLP Hi,
CLP Lo. Voor ABR-verbindingen verplaatsen cellen van VC_Queues naar QBIN's bij de
toegestane celsnelheid zoals bepaald door het ATM Forum ABR-algoritme of het Cisco
Foresight-algoritme.

●

VS/VD is een op het ATM-forum gebaseerd, op gesloten-loop stremingspreventiealgoritme
voor ABR-verkeer.

●

Use Parameter Control (UPC) wordt uitgevoerd in de BPX BXM-kaart zoals gespecificeerd
door ATM Traffic Management Specification versie 4.0. UPC vertegenwoordigt een reeks
acties die door het netwerk worden ondernomen om verkeer te bewaken en te besturen dat
door de eindgebruiker wordt aangeboden.

●

Gerelateerde informatie

BPX 8600 architectuur en prestaties●

Cisco BPX 8680 IP+ATM Wide Area-switch●

Gids voor nieuwe namen en kleuren voor WAN-switchingproducten●

//www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps3909/products_white_paper09186a00800941ca.shtml?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps525/products_data_sheet09186a00800925d2.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps525/products_tech_note09186a0080094bd2.shtml?referring_site=bodynav
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