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Inleiding

Als een switchknooppunt (IGX of BPX) veel real-time (80 tot 90%) gebruikt, kunt u de opdracht om
deze real-time software aan te passen en terug te winnen gebruiken.

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.

Syntax

cnfrobparm

Waar <index> de te configureren parameter specificeert en <waarde> specificeert een nieuwe
waarde die moet worden ingevoerd voor de parameter.

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


   

Functie

Deze opdracht SuperUser wordt gebruikt om de timers in te stellen die bij een robuust alarm
horen. Robust Alarms is een protocol voor knooppunt-naar-NMS-communicatie. Deze parameters
vertellen de software hoe vaak de robuuste staatsmachine moet worden uitgevoerd en hoe lang
tussen de berichten moet worden gewacht.

Robuuste communicatieparameters
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Parameter Beschrijving
Stan
daar
d

1

Grote
staats-
wakeup-
timer (sec.)

Deze state machine komt één
keer per seconde tot leven
(standaard). Als deze timer is
verhoogd, werkt deze minder
vaak en wordt er minder
belasting op de knockprocessor
gelegd.

10
seco
nden.

2 Uitgebreide
timer (sec.)

Als er een bericht naar NMS is
verstuurd, wordt er geen ander
bericht verzonden voordat de
timer verloopt.

10
seco
nden.

3

Uitgebreide
ontvangstb
evestiging
(sec.)

Een ontvangstbevestiging moet
binnen deze periode door de
NMS worden geretourneerd of
wordt aangenomen dat de
communicatieverbinding is
neergeslagen.

300
seco
nden.

4

Uitgestelde
bevestiging
opnieuw
ingesteld
(sec.)

Wanneer de link is verbroken en
vervolgens wordt gerepareerd,
wordt het volgende bericht na
deze tijdelijke versie verzonden.
Hier vindt u een instellingstijd
voor de link.

60
seco
nden.

Gerelateerde informatie

Gids voor nieuwe namen en kleuren voor WAN-switchingproducten●

Downloads - WAN-switchingsoftware (alleen geregistreerde klanten)●

Technische ondersteuning - Cisco-systemen●

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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