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Inleiding

Dit document verklaart de Ongeldige fout van Rx Port Errs, die wordt weergegeven wanneer u de
opdracht van de sleuf van de aanhangers gebruikt.

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.

Wat is dit?

De backplane interface heeft een register dat bepaalt welke poorten op de kaart actief zijn. Als
een BFrame wordt ontvangen dat de juiste sleuf-ID en pariteit heeft, dan wordt het poortveld
gecontroleerd aan de hand van dit register om te zien of die poort actief is. Dit aantal wordt
verhoogd als de haven niet actief is.

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


   

Wat betekent het?

Meestal worden deze fouten met andere fouten gezien, zoals fouten van RX BIP-16 en in deze
gevallen zijn de Ongeldige poortfouten niet significant. Indien er tegelijkertijd geen andere fouten
zijn, is dit zeer waarschijnlijk een indicatie van een configuratieprobleem, hetzij op de kaart die de
fouten rapporteert, hetzij op de kaart die de gegevens genereert.

Hoe kan ik de fouten elimineren?

De bronkaart is de meest waarschijnlijke schuldige. Om de kaart te isoleren die de gegevens
stuurt, moet worden bepaald welke andere kaarten verbindingen hebben door de kaart die de fout
rapporteert. Deze bronkaart kan dan worden gereset met de opdracht Reset-sleuf h om software
te dwingen zijn configuratiegegevens opnieuw te laden.

Als dit mislukt, moet de bronkaart worden vervangen. Als de fouten blijven bestaan na het
vervangen van de bronkaart, dient de kaart die de fout meldt te worden vervangen.

Gerelateerde informatie

Gids voor nieuwe namen en kleuren voor WAN-switchingproducten●

Downloads - WAN-switchingsoftware (alleen geregistreerde klanten)●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps525/products_tech_note09186a0080094bd2.shtml?referring_site=bodynav
http://tools.cisco.com/support/downloads/go/Redirect.x?mdfid=274259371&referring_site=bodynav
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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