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Inleiding

In de lijsten in dit document worden de redenen voor de teruggooi van het kader en de betrokken
statistieken vermeld. De getallen in haakjes zijn de Statistische Typen. Het *-symbool staat voor
een interne statistiek die door de Frame Relay Port (FRP) wordt bewaard en niet naar de PCC
wordt verzonden.

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.

Frames die bij ingang zijn weggestuurd (van het

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


gebruikersapparaat naar het netwerk)

1
.

Slecht DLCI-formaat
(Slecht EA-bit)

Ongeldige poortframes (P
0x07 Ongeldige Opmaak
Ontvang frames) - Dit komt
voor wanneer de minst
belangrijke bits van de eerste
twee frame bytes niet 1 en 0
zijn, omdat deze volgens
Frame Relay-standaarden
zouden moeten zijn.

2
. Onbekende DLCI

Port-onbekend DLCI-nummer
(P 0x11 Ontvang frame
ongedefinieerde DLCI-fouten)
Laatste onbekend DLCI-
nummer (DSR)

3
.

Slechte beeldgrootte (5
of 4096 op model C,
herziening C, 4510 op
model C, herziening D
en model D)

Frame te lang (P 0x09 illegale
lengte ontvangframes) frame
te kort (P 0x07 Ongeldige
formaat ontvangstframes)
*PVC min frames weggegooid
korte frames weggegooid
frames

4
.

Aantal in de wachtrij
staande frames
overtreft PVC
maximum
(waarschijnlijk door
overschrijding CIR door
klant)

Virtual Circuit Queue
Overflow (C0x01 ontvangt
teruggeworpen frames en C
0x0A ontvanger
teruggestuurd)

5
.

FRP ACS naar FPTx-
wachtrij voor overflow

(C 0x01 Ontvang de
ontslagen frames en C 0x0A
Ontvang bytes weggegooid)
*Muxbus wachtrij volledig
(vanwege ontoereikende
bandbreedte van muxbus.
Kan worden veroorzaakt door
overbezetting.) Tevens pegs
dspportstats

6
.

FRP DMA voor ACS-
wachtrij

Overstromen van bronnen
(DVP's) (c 0x01
Ontvangeneerde frames en C
0x0A Ontvangende bytes
teruggestuurd) Overstromen
van bronnen (disspportstaten)

7
. Frame Relay CRC-fout

Poortfouten van CRC (P 0x06
Ontvang frame CRC-fouten,
ook in stappen C 0x03 en C
0x0C bij stap)

8 Fout bij uitlijning van Fout in uitlijning van



. frame poortkader (P 0x08 Ontvang
frame-uitlijning)

9
. Te groot frame

Poortframes te groot (een
subset van drie hierboven) (P
0x09 illegale lengte
ontvangerframes)

1
0
.

DMA frame aborteert
(wanneer poort
opnieuw is ingesteld
met poort.)

Geaborteerde poortframes (P
0x0A Aantal DMA-
overschrijdingen)

1
1
.

PVC
gezuiverd/geëlimineerd
(Wanneer PVC wordt
verwijderd of gedempt).

Verworpen PVC-frames/bytes
(geen)

1
2
.

Ongeldige LMI-frames
(Slecht LMI-veld).
Opmerking: LMI-
defecten kunnen ervoor
zorgen dat externe
apparatuur de poort en
aansluitingen niet
aankan. Meestal heeft
een LMI-storing een
impact op het
netwerkverkeer.

Ontvangen poortongeldig
LMI-kader (één van de
verzoeken van P 0x0E LMI
Ongeldige status, P 0x0F LMI
Link Time-out fouten of P
0x10 LMI Bewaarfouten in
stand-houdt van reeks.)
*Ongeldig interface-element

1
3
.

DE-beelden zijn
weggegooid (model D)

(P 0x12 Ontvang DE-frames
afgekeurd en C0x17DE-
ontvangerframes afgekeurd)

Frames die bij stap zijn verwijderd (van het netwerk naar het
gebruikersapparaat)

1
.

DE-kader
(verkiesbaarheid van
de gooi) wanneer de
drempel van het DE-
frame is bereikt
(model D)

None

2
.

Overflow/bereikte tx-
drempel (in bytes)
(als gevolg van
stremmingen,
overabonnement of
het verlies van de
klok op DTE)

Verworpen PVC-
frames/FP’s/bytes (C 0x03
Doorsturen-frames afgekeurd,
C0x05 Ontvangen-pakketten
teruggestuurd en C 0x0C-
transmissiekaarten
teruggestuurd) *Wachtrij bereikt
drempel

3
.

Slechte CRC of
slechte lengte (door
corruptie tijdens het

PVC CRC-fouten of PVC-lengte-
fouten (C 0x03 afgekeurde
transmissieframes en C 0x0C-



overlopen van het
netwerk) transmissiekaarten afgekeurd)

4
.

Frame
timeout/verloor EOF
(CRC bij indringing
veroorzaakt dit)

Geverlies van PVC’s (C 0x03
Afgedankte transmissiekaders
en C 0x0C-transmissiebytes
weggestuurd)

5
. tekort aan buffer

*Frame-buffertekorten (C 0x03
weggeworpen transmissiekaders
en C 0x0C-transmissiekaarten
weggestuurd)

6
.

DMA afgebroken
frame (wanneer
poort opnieuw wordt
geconfigureerd met
poort)

Verworpen PVC-frames/bytes (C
0x03 Doorsturen-frames
afgekeurd en C 0x0C-
transmissiekaarten afgekeurd)

Opmerking: Als de verbinding mislukt (door een kaartstoring of verwijdering of door een
onmogelijkheid om te traceren), worden frames ontvangen en afgekeurd (tenzij de kaart ontbreekt
of mislukt is). LMI-fouten veroorzaken niet dat de verbinding defect raakt en leiden niet tot het
afdanken van frames. LMI-defecten kunnen er echter voor zorgen dat de externe apparatuur de
poort en aansluitingen niet aankan. Een LMI-storing heeft doorgaans een invloed op het
netwerkverkeer.

Opmerking: In deze tabel wordt enige aanvullende informatie gegeven met betrekking tot de FRP
Cbus-gebeurtenis C2, die enkele waardevolle statistieken bevat die niet worden weergegeven op
statistische schermen van kanalen of poorten.

B
yt
e

Beschrijving

F
C C2, functiecode

0
0 Logisch kanaalnummer

0
1

Berichtnummer, deze waarde geeft aan welke van
deze definities van toepassing is op de rest van de
C2-gebeurtenis. berichtnummer = 2

0
8-
1
1

CRC-fouttelling doorsturen, aantal opnieuw
geassembleerde frames uit de bus die de CRC-
verificatie niet had uitgevoerd. (CRC-weggooi wordt
doorgaans veroorzaakt door boomstamfouten.)

1
2-
1
5

Zend verloren SOF-telling, het aantal keren dat een
SOF FastPacket blijkbaar verloren was, MOF
ontvingen na EOF.

1
6-
1
9

Verloren EOF-telling, aantal keren dat een EOF
FastPacket blijkbaar verloren ging, SOF ontvangen
na MOF of SOF.

2 Verzenden van lengte foutenaantal, aantal van de



   

0-
2
3

muxbus ontvangen frames die de maximum geldige
frame lengte overschreden (waarschijnlijk door
achtereenvolgende verloren EOF en SOF
FastPackets).

Voorbeeld

C2 12 02 xx xx xx xx xx xx 00 00 00 02 00 00 00 33 00 00 00 45 00 00 00 01

transmit CRC error count:       = 02

transmit lost SOF count:        = 33

transmit lost EOF count:        = 45

transmit length error count:    = 01

Gerelateerde informatie

Frame Relay-kaarten●

Downloads - WAN-switchingsoftware (alleen geregistreerde klanten)●

Technische ondersteuning - Cisco-systemen●

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps988/products_tech_note09186a0080093cf9.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

	Waarom frames en bytes zijn weggestuurd
	Inhoud
	Inleiding
	Voorwaarden
	Vereisten
	Gebruikte componenten
	Conventies

	Frames die bij ingang zijn weggestuurd (van het gebruikersapparaat naar het netwerk)
	Frames die bij stap zijn verwijderd (van het netwerk naar het gebruikersapparaat)
	Voorbeeld
	Gerelateerde informatie


