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Inleiding

In dit document worden de UXM/BTM BIP-8-codefouten besproken.

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.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Conventies

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

Achtergrondinformatie

Deze fout is van toepassing op de IGX breedbandmodule (BTM) met T3- en E3-backcards.
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De bit-interleaved parity met acht bit fouten (BIP-8) is een 8-bits veld in een DS3- of E3-framing
die fouten in een frame kan detecteren. Er wordt een methode gebruikt om de pariteit te
controleren.

DS3 PLCP-frame

bit Interleaved Parity - (B1) De BIP-8 ondersteunt path-foutcontrole. De BIP-8 wordt berekend over
de 12x 54 octet-structuur die bestaat uit het veld path-overhead (POH) en de bijbehorende ATM-
cellen (648 octetten in blauw) van het vorige PLCP-frame en wordt in B1-octet ingevoegd. Het nde
bit of B1 biedt zelfs pariteit over de negende bits van de 648 octetten van de 12 x 54 octet
structuur.

G.832/804 E3 frame



Error Monitoring BIP-8 (EM) Eén byte wordt toegewezen voor error monitoring. Deze functie is
een BIP-8 code die zelfs pariteit gebruikt. BIP-8 wordt berekend over alle bits, die de overheadbits
van het vorige frame omvatten. De berekende BIP-8 wordt door het huidige frame in EM geplaatst.

U kunt meer informatie lezen over de vormstructuren in het gedeelte Broadband (ATM) Trunk-
formaten van ATM en Broadband Trunks.

foutenvoorbeeld

De waarschijnlijke locatie van fouten in de apparatuur wordt geel gemarkeerd.

//www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/wanbu/igx8400/9_1/over91/sysbrdtk.htm


Probleemoplossing

Deze activiteiten voor het oplossen van problemen zijn opdringerig. Voer in deze omstandigheden
deze stappen uit in een onderhoudsvenster:

indien het gebruikersverkeer wordt beïnvloed of●

als de details aangeven dat er nog steeds een fout toestand blijft bestaan, zoals wanneer de
romp niet in Clear-OK staat

●

Beide uiteinden van de boomstam moeten actief zijn wanneer u problemen oplost.

Geef de opdracht van de stappen uit om te controleren of de romp actief is. Als het
boomstamnummer niet in het scherm van de Duplks wordt weergegeven, is de romp niet
actief. Geef de opdracht voor het activeren van een romp op.

1.

Controleer de bekabeling tussen de lokale BTM-backcard en het volgende apparaat
upstream. Meestal is het volgende apparaat stroomopwaarts de lokale netwerk beëindiging
(NT).Laat de lokale bekabeling die op de BTM-backcard is aangesloten, maar verwijder deze
van NT.Sluit de kabel terug naar de lokale BTM-backkaart met een geschikte BNC-
connector. Als alternatief, plaats de lokale NT in een metaal netwerk naar de lokalen van de
lokale klant (CPE). In dit voorbeeld is de lokale CPE de lokale BTM. Als de status van de
romp in blokken verandert in Clear-OK en spelers niet langer incrementele fouten vertonen,
werkt de lokale kabel- en BTM-kaartset goed. Ga verder naar stap 3.Geef de opdrachten van
de klagers en donateurs af.Monitorstuurprogramma's blijven een paar minuten branden. Als
de status van de romp niet verandert in Clear-OK of als fouten blijven stijgen, gaat u verder
met Stap 2.

2.

Controleer de lokale hardware.Sluit de kabel aan op de BTM-backcard-aansluiting. Indien de
status van de romp in blokken verandert in Clear-OK en indien de fabrikanten geen
incrementele fouten laten zien, werkt de BTM-kaartset naar behoren.Vervang de
bekabeling.Wacht ten minste tien seconden langer dan de timer Rood Alm Out in cftrkparm
voordat u doorgaat.

3.

Controleer de bekabeling tussen de afstandsbediening van de BTM-backcard en het
volgende apparaat stroomopwaarts. Meestal is dit de afgelegen NT.Laat de externe
bekabeling die op de BTM-backcard is aangesloten, maar verwijder deze van de externe
NT.Sluit de kabel weer aan op de afstandsbediening van de BTM-backkaart met een
geschikte BNC-kabel. Als alternatief, plaats de afgelegen NT in een metalen lus richting de

4.



   

afgelegen CPE. In dit voorbeeld is de externe CPE de afstandsbediening van BBBM. Als
beeldschermen in de afstandsbediening niet langer incrementele fouten laten zien, werkt de
afstandskabel en de BTM-kaartset goed.Monitorstuurprogramma's blijven minimaal vijf
minuten branden voordat u naar Stap 5 gaat.
Configureer de externe NT voor een Telco-lus. Dit vereist een kabellus die een aangewezen
BNC kabel gebruikt. Als er geen line-test apparatuur beschikbaar is, geeft u de opdracht
controllers uit bij de plaatselijke IGX en controleert u of er incrementele fouten optreden.
Indien geen verdere fouten van de romp worden geteld, werkt de Telco-lijn goed.Verwijder
de afstandsbediening van NT Telco en herstel de romp om te onderhouden.Geef de
opdracht printers aan bij de lokale IGX en controleer of fouten blijven toenemen. Als BIP-8
fouten blijven bestaan, gaat u naar Stap 6.

5.

Zorg ervoor dat de signaalsterkte voldoende is en dat de maximale lijnlengte niet is
overschreden. Geef de opdracht van cnftrk uit om de lengte van de lijnkabel te configureren.

6.

Vraag uw Telco om de lijn te testen.7.
Als het probleem blijft bestaan nadat u deze stappen hebt uitgevoerd, neemt u contact op met het
Cisco Systems Technical Assistance Center (TAC).
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