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Inleiding

Dit document biedt gebruikelijke IGX-configuratiescenario's die doorgaans in echte werknetwerken
worden gevonden. De meerderheid van deze labs is eenvoudig, maar effectief, in het
demonstreren van de kwaliteiten van de multiservice IGX-schakelaar.

Verschillende aspecten van de IGX-configuratie worden besproken, waaronder romp, spraak,
gegevens, Frame Relay en Asynchronous Transfer Mode (ATM) permanente virtuele Circuit
(PVC) voorziening.

Voorwaarden

Vereisten

Zorg er voordat u deze configuratie probeert voor dat u aan de volgende eisen voldoet:

Basiskennis van IGX-operaties en -theorie.●

Basiskennis van VoIP-configuraties op de 3810 en 3600 platforms.●

Vast begrip van het volgende:WAN-circuits (T1 via OC-3)Spraaktheorie en -
technologieënFrame RelayGegevensATM

●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op deze hardware- en softwareproducten:

De drie types van IGX chassis — IGX 8410, 8420, en 8430. Het belangrijkste verschil tussen
het chassis is het aantal beschikbare kaartsleuven:IGX 8410-8 kaartsleuvenIGX 8420-16
kaartsleuvenIGX 8430-32 kaartsleuvenKnooppunt- en kaartfuncties, busarchitectuur,
doorvoersnelheid en beheer zijn identiek voor de drie knooppunten.

●



De systeembusbackplane op een IGX-knooppunt ondersteunt de volgende vier bussen:Cell-
een 256 Mbps time Division Multiplexing (TDM) bus, gebruikt door alle kaarten behalve de
Alarm Relay Module-kaart (ARM). De celbus vervoert FastPackets van de ene kaart naar de
andere.Beheer die door de Nodal processormodule (NPM) wordt gebruikt om met alle andere
kaarten in het knooppunt te configureren en te communiceren.Timing-gebruikt om
synchronisatiesignalen te distribueren naar alle kaarten in het knooppunt.Power-over-gebruikt
om -48V DC en grond aan alle kaarten in het knooppunt te verdelen.

●

Module-knooppunt instellen (NPM)De NPM is de centrale processor voor het IGX-knooppunt
en slaat de systeemsoftware en alle configuratieinformatie op. De NPM-kaart bevindt zich
alleen in sleuf 1 en sleuf 2.

●

Trunkmodules:Universele ATM-module (UXM)Broadband Trunk Module (BTM)-ondersteuning
voor één T3, E3 of snelle seriële interface (HSSI), die ATM-stam is en FastPackets naar ATM-
cellen converteert.ATM-lijnmodule Model B (ALM/B) — ondersteunt dezelfde functies als de
BTM bij volledige T3 of E3 snelheden.

●

Spraakmodules:Universal Voice Module (UVM) — ondersteunt één gekanaliseerde digitale
spraaklijn in T1- of E1-indeling. Naast de optionele ADPCM- en VAD-compressie kunnen
spraakverbindingen die eindigen op de UVM worden geconfigureerd voor een lage
vertragingscode Accelerated Lineair Predictive (LD-CELP) compressie.Gekanaliseerde Voice
Module (CVM) — ondersteunt één T1, E1 of J1 lijn en wordt gebruikt om multiplexed digitaal
spraakverkeer in te voeren. De CVM kan ook worden gebruikt ter ondersteuning van
transparant gegevensverkeer of een combinatie van spraak en gegevens.

●

Gegevensmodules:Snelle gegevensmodule (HDM)-ondersteunt vier snelle seriële
gegevenspoorten en maakt FastPackets vanaf de inkomende transparante gegevens.
EIA/TIA-232, V.35, en EIA/TIA-449 interfaces beschikbaar.Low Speed Data Module
(LDM)—ondersteunt vier of acht snelle seriële gegevenspoorten net zoals de HDM-kaart.
EIA/TIA-232 en Digital Data Service (DDS) interfaces beschikbaar.

●

Frame Relay-modules:Frame Relay Module (FRM)-converteert Frame Relay-gegevens naar
FastPackets en ondersteunt vier seriële poorten (V.35 of X.21). FRM neemt frame relais
frames van meerdere eindgebruikersapparaten en segmenten deze in FastPackets. Frame
Relay-verbindingen die eindigen op FRM kunnen worden geconfigureerd om het ForeSight-
algoritme te gebruiken. Een FRI-V.35- of FRI-X.21-achterkaart wordt met de FRM-kaart
gebruikt.Universal Frame Relay Module ungekanaliseerde (UFMU) — ondersteunt alle
dezelfde functies als de FRM-kaart, naast de UFMU ondersteunt Service Interworking (SIW)
en 6 of 12 niet-gekanaliseerde lijnen. De UFI-achterkaart is beschikbaar bij een keuze uit
V.35, X.21 of HSSI-interfaces.Universele Frame Relay Module gekanaliseerde (UFM-C) —
ondersteunt alle dezelfde functies als de FRM-kaart, naast de UFM-C ondersteunt Service
Interworking (SIW) en vier of acht gekanaliseerde lijnen. De UFI-achterkaart is beschikbaar in
T1- of E1-indeling.

●

ATM-kaart:Universele ATM-module (UXM)●

De informatie in dit document is gebaseerd op apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving.
Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde
(standaard)configuratie. Als u in een levend netwerk werkt, zorg er dan voor dat u de potentiële
impact van om het even welke opdracht begrijpt alvorens het te gebruiken.

Conventies

Raadpleeg de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

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


Configuratie van CLI en basisknooppunt

In deze sectie worden de interface van de opdrachtregel en de basisconfiguratie van de
knooppunten beschreven.

Help verkrijgen

De Help-opdracht (of ? opdracht) biedt een online Help-menu. Gebruik de pijltjestoetsen om een
opdrachtcategorie te markeren. Gebruik de toetsen Return of Voer in om de categorie te
selecteren om alle opdrachten aan te geven. U kunt dan een opdracht op dezelfde manier
selecteren. Gebruik de opdracht Help om een opdracht te vinden of lijst op te nemen van de
parameters die bij de opdracht horen.

Opmerking: de help opdracht geeft geen informatie over het gebruik van een opdracht of de
betekenis van parameters.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het
Opdrachtplanningprogramma (alleen geregistreerd klanten).

Inschakelen

Er zijn voornamelijk manieren om toegang te krijgen tot het IGX-knooppunt:

Bedieningspoorts—VT100 terminal emulatie (standaard)●

Aux poort-VT100 terminal emulatie●

LAN poort-via Telnet-protocol●

IP Relay-via Telnet-protocol●

Dit is een voorbeeld van een inlogscherm:

Aanmelden-schermvoorbeeld

i8420-1a       TN    No User         IGX 8420  9.2.33

May  22 2002 01:29 EST

Enter User ID:

Het bovenstaande voorbeeld van het inlogscherm bevat de volgende informatie:

i8420-1a = Node naam●

TN = Toegangsmethode voor IGX-telnet●

9.2.33 = Momenteel actief versienummer van de schakelaar software●

Uitloggen

Om uit het systeem te loggen, voer de opdracht vaarwel in. Het volgende illustreert een voorbeeld
van een logout-scherm:

Voorbeeld van aanloopscherm

//tools.cisco.com/Support/CLILookup/cltSearchAction.do
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do


i8420-1a       TN    StrataCom       IGX 8420  9.2.33

May  22 2002 01:33 EST

Last Command: bye

De opdracht eindig met de CLI-sessie en zet u terug bij de aanmelding.

De virtuele eindmethode gebruiken om een extern knooppunt te benaderen

Zodra u stammen toevoegt (zie het gedeelte IGX trunks), hebt u de mogelijkheid om een virtuele
terminal (VT) te gebruiken of om een ver knooppunt te benaderen via internodal
communicatiekanalen (CC verkeer).

Om tot een ver knooppunt toegang te hebben, moeten beide knooppunten in het netwerk
aanwezig zijn, hoewel er geen rechtstreeks tussen de twee knooppunten aangelegde
boomstammen hoeven te zijn. De gebruikers-ID's en wachtwoorden werken voor het hele netwerk,
dus u hoeft niet in te loggen wanneer een VT-sessie is ingesteld op een ander knooppunt.

Standaard kan slechts één VT-sessie tegelijkertijd actief zijn op een knooppunt. VT-sessies
kunnen niet worden 'gekoppeld' (bijvoorbeeld VT naar knooppunt B, dan VT naar knooppunt C en
vervolgens VT naar knooppunt D).

Om een VT-sessie te beëindigen, gebruikt u de opdracht vaarwel.

Het volgende illustreert een voorbeeld van een VT-sessie, waarbij IGX-B de knoopnaam is
waarmee u verbinding wilt maken:

VT-sessievoorbeeld-met de vt-opdracht

IGX-A       TN    Cisco       IGX 8420  9.3.45    May

22 2003 01:41 EST

NodeName Alarm

IGX-B

IGX-A

IGX-C

This Command: vt IGX-B

Het volgende illustreert de resultaten van de vt IGX-B opdracht—u bent nu in knooppunt IGX-B:

VT-sessievoorbeeld-IGX-knooppunt geopend

IGX-B       VT    Cisco       IGX 8410  9.3.45    May

22 2003 01:41 EST

Next Command:

De VT-tekst in de afbeelding hierboven geeft aan dat u toegang hebt tot het IGX-knooppunt (IGX-
B) via een virtuele terminal.

Reinigen en opnieuw tekenen



De opdracht Roodscrn kan worden gebruikt om het actieve scherm opnieuw te tekenen. Dit is
handig als uw eindtoepassing en/of het scherm vervormde tekens toont, die via modeminbellijnen
met een slechte lijnkwaliteit kunnen voorkomen.

De volgende illustratie toont een scherm met gekleurde tekens (vet):

Tekens verven

i8420-1a       TN    StrataCom       IGX 8420  9.2.33

May  22 2002 01:52 EST

   FrontCard  BackCard                      FrontCard

BackCard

   Type  Rev  Type     Rev  Status          Type  Rev

Type     Rev  Status

1  NPM   BRS                Active        9  UFM   ACL

T1D      AB   Active

2  NPM   E-@                Upgraded     10 HDM   CFF

V35      AJ   Standby-T

3  ALM   BDH  UAI-T3   AB   Standby      11 Empty

4  FRM   EMY  FRI-T1   AM   Standby-T    12 Empty

5  Empty                                 13 UFMU  AAA

Empty         Standby

6  FRM   JNB  FRI-V35  BH   Standby      14 UVM   EKH

T1-2     AA   Active

7  NTM   FHK  T1       AL   Standby      15 UVM   EDH

T1-2     AA   Active

8  UXM   BER  E1-IMA   AA   Active       16 UVM   EKH

T1-2     AC   StandbT

Last Command: dspcds

De volgende illustratie toont hetzelfde scherm dat opnieuw getekend is met de opdracht Rugn om
de vervormde tekens te verwijderen:

Scherm opnieuw tekenen

i8420-1a       TN    StrataCom       IGX 8420  9.2.33

May  22 2002 01:52 EST

   FrontCard  BackCard                      FrontCard

BackCard

   Type  Rev  Type     Rev  Status          Type  Rev

Type     Rev  Status

1  NPM   BRS                Active        9  UFM   ACL

T1D      AB   Active

2  NPM   ERS                Upgraded     10 HDM   CFF

V35      AJ   Standby-T

3  ALM   BDH  UAI-T3   AB   Standby      11 Empty

4  FRM   EMY  FRI-T1   AM   Standby-T    12 Empty

5  Empty                                 13 UFMU  AAA

Empty         Standby

6  FRM   JNB  FRI-V35  BH   Standby      14 UVM   EKH

T1-2     AA   Active

7  NTM   FHK  T1       AL   Standby      15 UVM   EDH

T1-2     AA   Active

8  UXM   BER  E1-IMA   AA   Active       16 UVM   EKH

T1-2     AC   Standby

Last Command: redscrn



Een naam van het knooppunt configureren

De opdracht Naam specificeert de naam waarmee een knooppunt binnen een netwerk bekend is.
U kunt een knoopnaam op elk moment wijzigen—de nieuwe knoopnaam wordt automatisch
gedistribueerd naar andere knooppunten binnen het netwerk.

Opmerking: De namen van knooppunten moeten met een letter beginnen en maximaal acht
alfanumerieke tekens bevatten. U kunt ook hyphens ( - ) gebruiken en de score ( _ ) onderstrepen.
De namen van knooppunten zijn hoofdlettergevoelig en de dubbele knoopnamen zijn niet
toegestaan in een netwerk.

De volgende illustratie toont de IGX-A knoopnaam met de opdracht dspnds wordt geïdentificeerd:

Naam knooppunt weergeven

IGX-A       TN    Cisco       IGX 8420  9.3.45    May

22 2003 02:01 EST

NodeName Alarm

IGX-B

IGX-A

IGX-C

Last Command: dspnds

De volgende illustratie toont de IGX-A Node naam wordt veranderd in IGX-NEW met de opdracht
Naam:

Naam gewijzigd knooppunt

IGX-NEW        TN    Cisco       IGX 8420  9.3.45    May

22 2003 02:01 EST

NodeName    Alarm            Packet Line

IGX-B

    6-7/IGX-C              4.1-8.1/IGX-NEW

4.2-8.2/IGX-NEW

IGX-NEW

    8.1-4.1/IGX-B          8.2-4.2/IGX-B

IGX-C

    7-6/IGX-B

Last Command: cnfname IGX-NEW

De tijdzone configureren

Gebruik de opdracht cnfmzn om de lokale tijdzone voor de knooppunten in te stellen. Wanneer u
de tijdzone voor een knooppunt configureren, zorgt u ervoor dat de knooptijd correct is voor het
lokale gebied.

Waarschuwing: Als u het knooppunt niet op de juiste lokale tijdzone instelt, heeft dit invloed op de
tijdstempels in de gebeurtenis-, software- en kaartfoutmeldingen.

Als voorbeeld stelt de cnftmzn EST-opdracht het knooppunt in op de oostelijke standaard tijdzone.



IGX-trunks

Deze sectie bevat de volgende secties over configuratie en gebruikersinformatie:

NTM-trunks configureren●

UXM-trunks configureren●

UXM IMA-trunks configureren●

Virtual Trunk-Overzicht●

Virtual Trunk-voorbeeld●

Woordtrunks voor probleemoplossing●

Native virtuele trunks●

NTM-trunk configureren

Volg de volgende stappen om een NTM-stam te configureren:

Gebruik de opdracht ntm-sleuf#, waarbij ntm-sleuf# het nummer is waarin de NTM-kaart
staat, om de NTM-stam op te halen. Dit activeert de fysieke poort op deze sleuf en stuurt een
signaal uit de interface op basis van uw configuraties (zie Stap 2).

1.

Gebruik de opdracht ntm-sleuf#" van de computer, waarbij ntm-sleuf# het nummer is waarin
de NTM-kaart zich bevindt, om de NTM-stam naar wens te configureren:Opmerking: Zorg
ervoor dat de lijncodering, -vormgeving en -kaart aan beide zijden identiek zijn.

2.

Gebruik de opdracht ntm-sleuf#addtrk, waarbij ntm-sleuf# het nummer is waarin de NTM-
kaart zich bevindt, om de NTM-stam aan het netwerk toe te voegen:

3.

Gebruik de opdracht NTM-sleuf#, waarbij ntm-sleuf# het nummer is waarin de NTM-kaart
zich bevindt, om het laadscherm van de NTM-stam weer te geven:

4.

UXM-trunks configureren

Volg de volgende stappen om een UXM stam te configureren:

Gebruik het bovenste commando aan beide kanten om de UXM romp omhoog te halen. Dit
activeert de fysieke poort op deze sleuf en stuurt een signaal uit de interface op basis van uw
configuraties. Merk op dat de kofferbak in een RODE staat zal zijn tot beide kanten van de
kofferbak omhoog zijn, en de twee kanten samen worden gekabeld.

1.

Wacht totdat beide kanten "Clear - OK" zijn en gebruik vervolgens de opdracht addtrk 16.1
om een UXM-stam aan het netwerk toe te voegen:

2.

UXM IMA-trunks configureren

In deze sectie wordt beschreven hoe u UXM omgekeerde multiplexing over ATM (IMA)-trunks
tussen knooppunten kunt bouwen en configureren en ingehouden links kunt configureren.

Opmerking: In het IMA-protocol zijn "ingehouden links" het minimumaantal links (T1s of E1s) dat
actief moet zijn voor de gehele IMA-groep om actief te blijven.

Gebruik de opdracht upstream met twee T1s in de IMA-groep om de UXM IMA-stam op te
halen:

1.



Gebruik de opdracht TCP om de UXM IMA stam aan te passen met één lijn die voor
bewaarde links is ingesteld:

2.

Gebruik de opdracht addtrk om de UXM IMA-stam aan het netwerk toe te
voegen:Opmerkingen die u in deze configuratie moet weten:Beschikbare bandbreedte =
7094 (2 T1s - IMA-overhead):1 DS0 = 151 CPS1 T1 = 3622 CPSIMA-overheadkosten:1 DS0
voor 1 tot 4 T1s in de IMA-groep2 DS0 voor 5 tot 8 T1s in de IMA-groep

3.

Virtual Trunk-Overzicht

De volgende compatibiliteitskwesties dienen te worden gevolgd:

Een virtuele stam is gewoon een romp die boven een openbare ATM-cloud gedefinieerd is.
Binnen de cloud is één virtuele stam gelijk aan één Virtual Path Connection (VPC) of Virtual
Circuit Connection (VCC). Bij de bouw van virtuele stammen moeten bepaalde regels in acht
worden genomen.De volgende virtuele boomstamparen zijn toegestaan:Broadband Switch-
module (BXM)/BXMBXM/UXMUXM/UXMBroadband Network Interface (BNI)/BNIDe volgende
virtuele koffieparen zijn niet toegestaan vanwege de verschillende celstructuren die tussen de
drie kaarten worden gebruikt. De BNI gebruikt een celformaat van Stratacom Trunk Interface
(STI), terwijl de BXM en UXM een celformaat van het Netwerk Interface (UNI)/Network Node
Interface (NNI) gebruiken.BXM/BNIUXM/BNI

●

De volgende illustratie toont celformaten:



Virtual Trunk-voorbeeld

In deze secties wordt beschreven hoe u een virtuele boomstructuur-oplossing kunt gebruiken om
een VT tussen twee IGX-knooppunten te bouwen. In dit voorbeeld heeft de Virtual Path
Connection (VPC) die gewoonlijk van een ATM-provider wordt gekocht, het volgende:

Constant Bit Rate (CBR) type●



Een Virtual Path Identifier (VPI) van 1●

Opmerking: Meestal werd de VT Wraparound-oplossing gebruikt in 9.1.x-netwerken, omdat 9.1.x-
switchsoftware geen inheemse virtuele stam ondersteunde.

De virtuele eindconfiguratiestappen worden hieronder weergegeven:

De bekabeling voor VT-breedband bestaat uit twee fysieke verbindingen die op elke IGX
UXM-kaart moeten worden gemaakt (zie afbeelding hierboven):Voor IGX-A:15.1 =>
Uitgeschakeld naar ATM-providers15,2 => 15,3Voor IGX-B:16.1 => Aan ATM-provider
gekoppeld16,2 => 16,3

1.

Neem twee lijnen en havens op:Gebruik de volgende opdracht in IGX-A:upln 15,1upln
15,2Ondersteuning van 15.1Ondersteuning van 15.2Gebruik de volgende opdracht in IGX-
B:upln 16,1upln 16,2Ondersteuning van 16.1Ondersteuning van 16.2U kunt de
lijnconfiguratie met de opdracht dsplncnf verifiëren:U kunt de poortconfiguratie met de
opdracht ondersteunen:

2.

Voeg een VPC-verbinding op elke IGX tussen lijnen 2 en 3 toe:Gebruik de volgende
opdracht om de verbinding voor IGX-A toe te voegen:

addcon 15.1.1.* IGX-A 15.2.1.* cbr 10000 * * 5 * * *

U kunt de opdracht pictogram gebruiken om de toegevoegde VPC weer te geven:Gebruik de
volgende opdracht om de verbinding voor IGX-B toe te voegen:

addcon 16.1.1.* IGX-B 16.2.1.* cbr 10000 * * 5 * * *

3.



U kunt de opdracht pictogram gebruiken om de toegevoegde VPC weer te geven:Opmerking:
Het toezicht op de twee verschillende verbindingen is opzettelijk ingesteld op 5, waardoor de
politie voor deze verbindingen wordt uitgeschakeld. Het instellen van toezicht op deze
verbindingen veroorzaakt dat de stam als politiefunctie handelt, niet de verbinding van het
wraparond.
Gebruik de opdracht addtrk om de romp aan het netwerk toe te voegen:U kunt de opdracht
Upload gebruiken om de basisinformatie weer te geven:U kunt de opdracht Datums
gebruiken om de toegevoegde stammen weer te geven:

4.

Woordtrunks voor probleemoplossing

In dit gedeelte worden gemeenschappelijke fouten en verificaties beschreven die u kunt uitvoeren
om de tekortkomingen op te lossen.

Als een adresopdracht mislukt met een Geen respons van ander knooppunt of een Comm Fail-bericht,
is de communicatie tussen de twee aangrenzende knooppunten mislukt. Gebruik de volgende
methoden om de storing op te lossen:

Gebruik de opdracht nftrk om de juiste manier van draaien van de lading te controleren.●

Controleer de juiste VPI waarden—ze moeten overeenkomen met wat de VPC provider
gebruikt.

●

Onderzoek de lokale verbinding voor problemen.●

Onderzoek de ATM provider op geworpen ATM-cellen.●

Native virtuele trunks

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een native virtuele basisconfiguratie kunt gebruiken om
een virtuele bundelsnelheid (CBR) tussen twee IGX-switches te bouwen.

In deze procedure:

De VPC wordt geleverd als de ATM-cloud, via een BPX VPN-verbinding●

Het type CBR-verkeer wordt gebruikt●

VPI van 1 wordt gebruikt●

Gebruik de opdracht omhoog om de VT op te halen:1.
Gebruik de opdracht van het netwerk om de stam met verkeer CBR, klasse en VPI van 1 te
vormen:

2.

Gebruik de opdracht addtrk om de romp aan het netwerk toe te voegen:U kunt de opdracht
Upload gebruiken om uw configuratie weer te geven:

3.

Spraak

In de volgende secties worden de basislijnen van IGX-spraakkaarten en de configuratie van
verschillende typen typische instellingen beschreven:

Overzicht van UVM-kaart●



T1 tot T1 CAS-voorbeeld●

T1 naar T1 CCS-voorbeeld●

T1 tot E1 CAS-voorbeeld●

Om PBX-systemen te kopiëren, gebruiken we 3810s met MultiFlex Trunk-modules (MFT) die
rechtstreeks op de UVM zijn aangesloten. De standaard POTS lijnen zijn verbonden met FXS
poorten op de 3810.

Overzicht van UVM-kaart

UVM biedt zowel spraakdiensten als stroomgegevensdiensten. Als een krachtige spraakmodule
wordt deze meestal aangesloten op PBX of spraakschakelaars. UVM werkt volledig samen met
CVM-modules, met of zonder echo-annulering. De UVM bevat de volgende functies:

Twee T1/E1/J1-interfaces per module●

64 kbps pulscodemodulatie (PCM)-encodering●

ADPCM-compressie (Adaptieve differentiële pulscode modulatie):32 kbps G.721, 32 kanalen
per kaart24 kbps G.723, 32 kanalen per kaart16 kbps G.726, 32 kanalen per kaart

●

16 kbps compressie met lage vertraging en extra lineaire voorspelling (LD-CELP), G.728, 16
kanalen per kaart

●

Conjugaat Structure-Algebraic Code Excited Linear Protection (CS-ACELP) compressie:8
kbps G.729, 16 kanalen per kaart8 kbps G.729A, 32 kanalen per kaart

●

Per-kanaal selecteerbare spraakcompressie●

D-kanaalcompressie●

Spraakactiviteitsdetectie (VAD)●

Geïntegreerde echo-annulering●

Programmeerbare spraakstroomversterking tussen -8 dB en +6 dB●

A-wet en µ-wet conversie●

Faxrelay en modemdetectie●

Voice-switchingmogelijkheid in combinatie met Virtual Network Switching (VPN’s)●

1:1 redundantie via Y-kabel●

De UVM bevat de volgende beperkingen:

In totaal 16 DSP’s per UVM-kaart●

Een codec-beeld kan tegelijkertijd op een DSP bestaan●

Zes beeldtypen:Basisbeeld van spraak, dat het volgende bevat—p, v, a32, c32, a24, c24, l16,
l16vg729r8/Vg729ar8/VNX64-softwareFaxrelaytd (gecomprimeerd gegevenskanaal)

●

UVM-pakketsnelheden en -typen worden in de volgende tabel beschreven:

Opmerking: pakketten voor signalering op spraakkanalen zijn op tijd afgestemde pakketten.

Type codec Snelhei
d

FastPacket-
type

FastPacket
Rate
(pakketten/sec
)

P (PCM) 64 K NTS (niet met
tijdstempels) 381

V (spraak) 64 K Spraak 381
A32 (ADPCM 32 K NTS 191



32 niet-VAD)
C32 (ADPCM
32 met VAD) 32 K Spraak 191

A24 (ADPCM
24 niet-VAD) 24 K NTS 143

C24 (ADPCM
24 met VAD) 24 K Spraak 143

L16 (LD-
CELP 16 niet-
VAD)

16 K NTS 100

L16v (LD-
CELP 16 met
VAD)

16 K Spraak 100

G729r8 8 K NTS 50
G729r-8V 8 K Spraak 50
G729ar8 8 K NTS 50
G729ar8v 8 K Spraak 50
32K transient
(modem) 32 K NTS 191

64K transient
(modus) 64 K NTS 381

Faxrelay
(voorbijgaand
)

-9,6 K NTS Gemiddeld
(niet CBR)

1x64 64 K NTS 381
1x64 64 K NTS 435
8x64 8x64K NTS 3048
8x64 8x64K NTS 3483

3 bits pakkettypen

010-Voice (VAD)●

110—NTS●

111—Op tijd voorzien van een stempel●

100-Speciaal pakkettype voor instelbare codesuppressie op NX64-type verbindingen●

T1 tot T1 CAS-voorbeeld

Deze sectie bevat een T1 tot T1 kanaal geassocieerde signalering (CAS) voorbeeld. In de
volgende afbeelding worden de aansluitingen voor dit voorbeeld getoond:



Gebruik de upln-opdracht om de UVM-lijnen op te halen.1.
Gebruik de opdracht CNN om lijn 4.1 te configureren met de volgende parameters:Uitgebreid
Superframe-formaat (ESF)Bipolaire 8-0-substitutie (B8ZS)µ-lawOpmerking: Deze parameters
moeten overeenkomen met die op het aangesloten apparaat (PBX). Deze configuraties zijn
slechts een voorbeeld.

2.

Gebruik de opdracht addcon om spraakverbindingen toe te voegen met behulp van uw
compressieverhouding; uw opdrachten lijken op de volgende opdrachten:addcon 4.1.1-16
IGX-B 7.1.1-16 c32addcon 4.1.17-24 IGX-B 7.1.17-24 c32N.B.: U kunt geen compressietype
gebruiken dat een volledig DSP per kanaal gebruikt (l16/v, g729r8v) - vanwege de
beperkingen die hierboven vermeld worden (16 DSP’s voor 24 verbindingen).U kunt de
opdracht dspchnf en de opdracht dspchec gebruiken om uw kanaalconfiguraties weer te
geven:

3.

De Cisco 3810 routerconfiguratie heeft de volgende fysieke instelling:

3810-4a, T1-kaart: Telefoon —> FXS poort 1/1 —> MFT1 —> IGX UVM T1-kaart●

3810-4b, T1-kaart: Telefoon —> FXS poort 1/2 —> MFT1 —> IGX UVM T1-kaart●

In dit voorbeeld, de RJ11s stekker in de FXS poorten op Cisco MC3810, en T1s lopen direct naar
de IGX UVM terug kaarten.

U kunt vanuit de T1/3810-1a-telefoon als volgt bellen:

Kies 8, luister voor twee pieptonen en dan een andere kiestoon (die uit 3810-4b komt).1.
Kies 2222, dat de andere telefoon draait.2.

U kunt deze bellen vanaf de T1/3810-4b-telefoon:



Kies 9, luister voor twee pieptonen en dan een andere kiestoon (die uit 3810-4a komt).1.
Bel 3333, dat de andere telefoon draait.2.

Hieronder staan de Multiflex Trunk- (MFT)/spraakconfiguraties voor de T1 3810-4a router:

Catalyst 3810-4a T1 router, die alleen
MFT/spraakconfiguraties toont

controller T1 0

 framing esf

 linecode b8zs

 mode cas

 voice-group 1 timeslots 1-24 type e&m-immediate-start

!

voice-port 0/1

 define Tx-bits idle 0001

 define Rx-bits idle 0001

 timeouts call-disconnect 0

 operation 4-wire

!

voice-port 0/2

 timeouts call-disconnect 0

!

dial-peer voice 1 pots

 destination-pattern 8

 port 0/1

!

dial-peer voice 2 pots

 destination-pattern 3333

 port 1/1

!

end

Het volgende toont de T1 3810-4b routerconfiguratie:

Catalyst 3810-4b T1 routerconfiguratie

controller T1 0

 framing esf

 linecode b8zs

 mode cas

 voice-group 1 timeslots 1-24 type e&m-immediate-start

!

voice-port 0/1

 define Tx-bits idle 0001

 define Rx-bits idle 0001

 timeouts call-disconnect 0

 operation 4-wire

!

dial-peer voice 1 pots

 destination-pattern 9

 port 0/1

!

dial-peer voice 2 pots

 destination-pattern 2222

 port 1/2

!

end



T1 naar T1 CCS-voorbeeld

Deze sectie bevat een T1 tot T1 gemeenschappelijk kanaalsignalering (CCS) voorbeeld. Het
voorbeeld bouwt een eenvoudige CCS stem verbinding(en) tussen twee telefoons, met behulp van
het CCS signaleringstype. In de volgende afbeelding worden de aansluitingen voor dit voorbeeld
getoond:

Gebruik de upln-opdracht om de UVM-lijnen op te halen.1.
Gebruik de opdracht CNN om lijn 4.1 te configureren met de volgende parameters:Uitgebreid
Superframe-formaat (ESF)Bipolaire 8-0-substitutie (B8ZS)µ-law

2.

Gebruik de opdracht addcon om spraakverbindingen toe te voegen met behulp van uw
compressieverhouding; uw configuraties dienen vergelijkbaar te zijn met de volgende
:addcon 4.1.1-16 IGX-B 7.1.1-16 c32addcon 4.1.17-23 IGX-B 7.1.17-23 c32addcon 4.1.24
IGX-B 7.1.24 t (transparant kanaal voor signalering)U kunt de opdracht dspchnf en de
opdracht dspchec gebruiken om uw kanaalconfiguraties weer te geven:

3.

T1 tot E1 CAS-voorbeeld

Dit voorbeeld bouwt een eenvoudig kanaal geassocieerd signalering (CAS) stemverbinding(en)
tussen twee telefoons. De ene zijde gebruikt een T1 en de andere een E1-circuit. Dit voorbeeld
toont aan hoe een T1 tot E1 conversie met IGX spraakmodules moet worden uitgevoerd. In de
volgende afbeelding worden de aansluitingen voor dit voorbeeld getoond:



Gebruik de upln-opdracht om de UVM-lijnen op te halen.1.
Gebruik de opdracht CNN om de T1-lijn 4.1 te configureren met de volgende
parameters:Uitgebreid Superframe-formaat (ESF)Bipolaire 8-0-substitutie (B8ZS)

2.

Gebruik de opdracht CNF om de E1 lijn 7.1 te configureren met de Bipolaire 3 (HDB3)-
codering met hoge dichtheid.U kunt uw configuraties weergeven met behulp van de opdracht
dsplncnf voor de T1- en E1-lijnen:

3.

Gebruik de opdracht addcon om spraakverbindingen toe te voegen met behulp van uw
compressieverhouding; uw opdrachten lijken op de volgende opdrachten:addcon 4.1.1-16
IGX-B 7.1.1-15 c32addcon 4.1.1-17 IGX-B 7.1.1.17-25 c32Opmerking: We hebben DS0
nummer 16 overgeslagen, dat wordt gebruikt voor E1-signalering.U kunt de opdracht DSCNF
gebruiken om uw T1- en E1-kanaalconfiguraties weer te geven:

4.

Basis spraakprobleemoplossing

In dit gedeelte worden de fundamentele technieken voor het oplossen van problemen beschreven
voor de volgende spraakproblemen:

Knipperen●

Knippen●

Achtergrondlawaai●

Echo●

Vertraging●

Knipperen



De gebruikelijke blokkeringsconditie van de PBX is normaal, wat impliceert dat de UVM de
verzendgegevens controleert en verwacht dat de gegevensfrequentie overeenkomt met de
ontvangen gegevens. Dit betekent dat de UVM de blokkering van de PBX-systemen aanbiedt en
dat de PBX de ontvangsttiming gebruikt om gegevens naar de UVM uit te zenden. Gebruik de
opdracht CNN om een lus kloktijd te vormen, niet op IGX 8400 en PBX. Als de PBX is
aangesloten op een digitale ISDN-service of een BITS-kloktijd (Building Integrated Timing Supply),
dan krijgt u een blokkerende referentie van een andere bron. In dit geval, verklaar de PBX als een
blokkerende bron aan IGX met behulp van de opdracht CNFX. Als de PBX niet is aangesloten op
ISDN, BITS, of een andere bekende klokbron, verklaar het dan niet als klokbron.

Volg de volgende stappen om ervoor te zorgen dat de PBX-blokkering consistent is met de
configuratie:

Gebruik de opdracht Landbouten om er zeker van te zijn dat de blokkering geen kaderslipjes
veroorzaakt. De opdracht Infrn kan zijn vereist om de klokconfiguratie aan te passen aan
Loop of Local.

1.

Controleer dat de PBX-systemen geen frame-einden detecteren.2.
Gebruik de opdracht centreren om het alarm van zowel de lijn als de stam gevoeliger te
maken zodat de exploitant op de hoogte wordt gesteld van eventuele problemen.

3.

Knippen

Als de spraaklettergrepen worden geklapt, vooral aan het begin van een uitgesproken zin, gebruikt
u de opdracht Confuvmchparm om de VAD-drempel van -40 dBm (standaard) te verlagen naar -
50 dBm of -60 dBm. Bij een lagere VAD-drempel moet het controleur worden verhoogd tot 60% of
70%.

Als het knipperen optreedt tijdens het drukke uur (congestie van de romp), controleer dan op
pakketdruppels in de romp. Controleer dat het kanaalgebruik correct is ingesteld. Als het aantal
VAD spraakkanalen die een gemeenschappelijke bandbreedte delen klein is (bijvoorbeeld, 24 of
minder), kan het piekgebruik van de spraakbandbreedte vaak de toegewezen bandbreedte
overschrijden. Deze situatie is waarschijnlijker op een subratentromp. Om het probleem op te
lossen, verhoog het kanaalgebruik en de bandbreedte van de romp.

Achtergrondgeluid

Indien het geluidsniveau tijdens stille perioden te hoog lijkt, gebruik dan de opdracht
cnfuvmchparm om het geluidsinjectieniveau te verlagen tot -70 dBm of -80 dBm. Indien de externe
apparatuur (zoals de kanaalbank) voldoende lawaai produceert, kan de geluidsinjectie worden
ingesteld op -100 dBm.

Echo

Een kritieke parameter in de echo-annuleratieprestatie is het echo-retourverlies (ERL) zoals door
de UVM wordt waargenomen:

ERL gezien door UVM = 4w/2w hybride ERL + verlies in de externe apparatuur.

Als echo enkele seconden aan het begin van een gesprek blijft, wordt het meestal veroorzaakt
door een trage convergentie van echo-porren op gesprekken met een laag ERL (6 tot 10 dB zoals
gezien door de UVM kaart). Verlaag de waarde van de bovenste convergentiesnelheid (UCST)
met behulp van de opdracht censuur (parameter 8). Het verlagen van de UCST (naar 12 dB,
bijvoorbeeld) zou de aanvankelijke echo verminderen, maar kan een lichte echo/vervorming



veroorzaken tijdens dubbelspraak, vooral als het talkerniveau op de twee uiteinden zeer
verschillend is.

Indien echo-annulering niet samenvalt vanwege een zeer slechte ERL (minder dan 5 dB), gebruik
de opdracht nfuvmchparm om de waarde van de dubbele talk detectie (DTDT) te configureren
(parameter 9). U dient de DTDT op ongeveer 1 dB lager in te stellen dan het ERL-circuit dat door
de UVM-kaart wordt gezien.

Als echo of vervorming/statisch wordt gehoord tijdens dubbelspraak, kan dit het
tegenovergestelde zijn van het ERL-probleem hierboven. De annulering van echo's kan tijdens
dubbelspraak met een laag niveau uiteenlopen. Verhoog de UCST één markering (bijvoorbeeld
met 6 dB).

Als de resterende echo met een grote netwerkvertraging wordt gehoord, gebruik de opdracht van
het veiligheidsonderzoek om te verifiëren dat de niet-lineaire verwerking is geactiveerd.

Vertraging

Vertraging is de tijd die het kost om de toespraak van de ene partij in het oor van de andere partij
te krijgen. Packet-netwerken hebben een iets grotere vertraging dan op TDM gebaseerde
netwerken. Sommige compressies dragen ook meer vertraging op dan andere. Als regel, hoger de
compressieverhouding (of lager de bandbreedte die per stemverbinding wordt gebruikt) groter de
incrementele vertraging. Zo heeft g729r8 meer vertraging dan L16, wat op zijn beurt meer
vertraging heeft dan a32. Studies hebben aangetoond dat eenrichtingsuitstel tot 150 msec in een
normaal gesprek over het algemeen niet waarneembaar is.

Raadpleeg spraakparameters en Tuning Guide voor IGX 8400, VISM, 3810, FastPAD en VPN
voor meer informatie over stemafstemming en -configuratie.

Gegevensverbindingen

In dit gedeelte worden de mogelijkheden van de IGX-schakelaar-LDM- en HDM-kaarten
beschreven en de volgende secties opgenomen:

Data Port Clock-modules●

Sjabloon voor interfacebeheer●

V.35 DLC-datalink●

Probleemoplossing voor gegevensverbindingen●

De volgende seriële poorten worden ondersteund op HDM/LDM-kaarten:

Gegevenscommunicatieapparatuur (DCE)●

Data-terminalapparatuur (DTE)●

In de volgende tabel worden de beschikbare interfaces op de LDM- en HDM-kaarten beschreven:

Interface Beschrijving
EIA/TIA-232 Vroeger RS-232
V,35 Standaard V.35-interface
EIA/TIA-449/X.21 Voorlopig RS-449
DDS Digitale gegevensservice
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Raadpleeg het volgende voor meer kaartgegevens en specificaties:

Het gedeelte Gebruikte componenten van dit document●

Het hoofdstuk Kaartinstallatie en -knooppunt van Cisco IGX 8400 Series installatie, release
8.5.

●

Data Port Clock-modules

De DCE is in het algemeen verantwoordelijk voor het blokkeren van de gegevens. De blokkering
tussen twee apparaten kan op twee manieren worden ingesteld:

Normale modus-De DCE biedt zowel het transport als de ontvangstkloktijd. De DCE is de
klokmeester en de DTE is de klokslave.

●

Opgelost-DCE verstrekt slechts de ontvangstkloktijd en DTE verstrekt de zendkloktijd. In de
meeste gevallen sluit een van de apparaten op de klok aan vanaf het andere eind en herstelt
het als zijn eigen kloksignaal.

●

De volgende illustratie toont de gegevenspoortblokkeringsmodi:

Gebruik de opdracht cnfdck om de modus voor de gegevenspoort te configureren.

Sjabloon voor interfacebeheer

Interfacecontrolesjabloon (ICT's) worden gebruikt om de uitgaande controlelampjes op een
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gegevenskanaal te definiëren op basis van de huidige stand van de betrokken verbinding. De ICT
biedt optie-end-to-end-control-lead continuïteit door te manipuleren bij de outputcontrole. Gebruik
de opdracht conflicten om ICT's aan te passen. In de volgende tabel worden de beschikbare ICT-
templates en de overeenkomstige status vermeld:

conditionering Connection-status
Actief OK
voorwaardelijk mislukt of omlaag

leegstaand Een software geconfigureerde lus is
in ontwikkeling

Dichtbij Een vrijwel externe modemlus is
momenteel in gebruik

ver Een ver externe modemloop is in
ontwikkeling

De controleleidopties voor ICT's zijn hieronder vermeld:

Volg een lokale ingang of uitvoerlood●

Volg een externe invoer of uitvoerleiding●

Blijven hoog●

Blijf laag●

V.35 DLC-datalink

Dit voorbeeld beschrijft hoe u de HDM-kaart moet configureren om gegevens te maken en door te
geven. De volgende illustratie toont de verbindingen voor dit laboratorium:



Sluit de kabels aan op de V.35-poorten. Zorg ervoor dat u de DTE/DCE-kanten
controleert.Opmerking: Routers zijn doorgaans de DTE. De IGX is de DCE.

1.

Gebruik de opdracht addcon om de gegevensverbinding aan de IGX-A kant toe te voegen:

addcon 11.1 IGX-B 3.1 256 8/8

Deze stap voegt een 256K gegevensverbinding tussen de HDMs toe met behulp van 8/8
encoding.

2.

Gebruik de opdracht CNFDDK om de blokkeermodus te configureren in dit lab gebruiken we
de normale modus:

3.

Gebruik de opdracht dspbob om de uitloopinstellingen van het vak Break-out (BOB) te
controleren:

4.

Gebruik het bevel ping om IP connectiviteit te testen op basis van de volgende
routerconfiguraties:
wsw-3810-7d# ping 100.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/33/37 ms

wsw-3810-7d#

wsw-3810-7a# ping 100.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/33/36 ms

wsw-3810-7a#

5.

3810-7d routerconfiguratie:

!

interface Serial1

 ip address 100.1.1.2 255.255.255.0

!

3810-7a routerconfiguratie:

!

interface Serial0

 ip address 100.1.1.1 255.255.255.0

 no ip directed-broadcast

 no ip mroute-cache

 no fair-queue

!

U kunt verifiëren dat de seriële interfaces omhoog zijn door de opdracht Show interface te
gebruiken, en op zoek naar omhoog/omhoog en de status van de lead points onder in de uitvoer.
De router is de DTE, en wanneer goed geconfigureerd, zou u alle lead status als UP moeten zien.

wsw-3810-7a# sh int s1

Serial1 is up, line protocol is up

  Hardware is PQUICC Serial

  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

  Encapsulation HDLC, crc 16, loopback not set

  Keepalive set (10 sec)

  Scramble enabled



  Last input 00:00:03, output 00:00:16, output hang never

  Last clearing of "show interface" counters 1d03h

  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0

  Queueing strategy: fifo

  Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

     1 input errors, 0 CRC, 1 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

     66 packets output, 858 bytes, 0 underruns

     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

     0 carrier transitions

  Cable attached: V.35 (DTE)

  Hardware config: V.35; DTE; DSR= UP DTR= UP RTS= UP CTS= UPD CD= UP

wsw-3810-7d# sh int s0

Serial0 is up, line protocol is up

  Hardware is PQUICC Serial

  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

  Encapsulation HDLC, crc 16, loopback not set

  Keepalive set (10 sec)

  Scramble enabled

  Last input never, output never, output hang never

  Last clearing of "show interface" counters 1d23h

  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

  Queueing strategy: weighted fair

  Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

     Conversations  0/0/256 (active/max active/max total)

     Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns

     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

     0 carrier transitions

  Cable attached: V.35 (DTE)

  Hardware config: V.35; DTE; DSR= UP DTR= UP RTS= UP CTS= UP DCD= UP

Probleemoplossing voor gegevensverbindingen

Voltooi de volgende stappen voor ondersteuning bij probleemoplossing bij gegevensverbindingen:

Gebruik de opdracht pictogram om de verbindingsstatus te controleren. Is de verbinding
verbroken of mislukt?

1.

Gebruik de opdracht van het PDN om de kanaalconfiguratie te verifiëren. Zorg ervoor dat de
parameters aan beide zijden van de verbinding overeenkomen.

2.

Gebruik de opdracht dspbob om de volgende elementen van de lead status te
controleren:Zorg ervoor dat er geen inlopen neergeslagen of geremd zijn.Controleer de juiste
interfacetypen (DTE of DCE).Controleer de juiste blokkeringsconfiguratie.

3.

Raadpleeg V.35/RS449 Kabellengte aanbevelingen om te controleren of de kabel en
kabellengtes in werking zijn.

4.

Gebruik de opdracht Videoscape op elk eindpunt om de netwerkklokbron voor het eindpunt5.
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te vinden om de mogelijkheid van periodieke bursten te onderzoeken. Wanneer HDM- of
LDM-circuits last hebben van periodieke uitbarstingen van fouten, kan de synchronisatie van
knooppunten het probleem zijn. Als de klokken niet gesynchroniseerd zijn, worden dergelijke
foutenuitbarstingen verwacht.

Frame Relay

In deze sectie worden de Frame Relay-functies beschreven voor de verschillende op frame relais
gebaseerde kaarten in IGX en worden deze secties beschreven:

Virtual Circuit Port Queueing●

Frame Relay-datalink-identificatoren●

Frame Relay-signalering●

Configuratie van universele Frame Relay-modems●

Frame Relay-labels●

Dit document gebruikt de UFM-U-kaart in de laboratoriuminstellingen. Raadpleeg het volgende
voor meer informatie over Frame Relay-kaarten:

Het gedeelte Gebruikte componenten van dit document●

Het hoofdstuk Lijninterfacekaarten van Cisco IGX 8400 Series Referentie, release 9.3.0●

De volgende illustratie toont de UFM-U en UFM-C kaartlijnen, poorten en aansluitingsapparaten:

Frame Relay-poorten worden geleverd op UFM/UFM-U-kaarten. Er zijn twee typen Frame Relay-
poorten:

//www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps988/products_technical_reference_chapter09186a00800917db.html
//www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps988/products_technical_reference_book09186a00800917e5.html


Physical-Frame Relay-poorten op UFM-U/FRM-kaarten met V.35- of X.21-interfaces.●

Logisch-Frame Relay-poorten op UFM/FRM-kaarten met T1 of E1 interfaces. Gebruik de
opdracht importeren om logische poorten te maken.

●

Virtual Circuit Port Queuing

De volgende illustratie toont VC-poortwachtrij:

U dient zich bewust te zijn van de volgende belangrijke tips voor poortwachtrij:

De uitgaande frames gaan alleen door de poortwachtrijen.●

De inkomende frames gaan alleen door de VC-wachtrijen.●

Poortwachtrijen zijn in de bovenrichting gericht—naar lokalisatie-apparatuur van de klant
(CPE).

●

De poortrij voorziet in verkeersbeheer van meerdere virtuele circuits op één fysieke interface.●

U kunt de volgende parameters voor de poortwachtrij met de opdracht Infrastructuur
configureren:De diepte van de wachtrij - bepaalt het totale aantal bytes dat door deze poort
wordt opgeslagen.Toon Eligibility (DE) Drempel - Bepaal of DE frames zijn gevallen.Expliciete
melding van congestie (ECN) - bepaalt of frames zijn gemarkeerd met Voorward Expliciet
Congestion Kennisgeving (FECN) of Backward Expliciet Congestion Kennisgeving (BECN).

●

Frame Relay-datalink-identificatoren

Elk PVC tussen frame relais wordt lokaal toegewezen aan een datalink Connection identifier
(DLCI) om te onderscheiden tussen PVC-beëindiging op dezelfde poort.

U dient zich bewust te zijn van het volgende wanneer u een DLCI aan een verbinding toewijst:

DLCI's zijn lokaal belangrijk, behalve als u een wereldwijd adresseringsschema gebruikt●

DLCI’s van 16 tot 1007 zijn beschikbaar voor gebruikersservices●

Gereserveerde DLCI's (0 tot 15 en 1008 tot 1023) worden gebruikt voor
signaleringsprotocollen of andere beheerfuncties

●

Het maximum aantal Frame Relay-verbindingen op een UFM is 1000●

Lokaal significante DLCIs worden over het algemeen gebruikt bij het leveren van Frame Relay
PVC’s. Bij lokaal significante DLCI's is het DLCI-nummer de lokale PVC-identificator tussen de
CPE en de switch. Het DLCI-nummer is niet uniek gedurende de gehele Frame Relay-cloud
(ervan uitgaande dat er meer dan één switch wordt gebruikt om het PVC te besturen).



Met behulp van een globale adresseringsregeling wordt aan elke haven in het netwerk een uniek
identificatienummer toegekend. Vervolgens worden PVC’s toegevoegd met DLCI’s die op basis
van de port-ID aan elk einde zijn geselecteerd. De DLCI die aan elk eind van het PVC is
toegewezen, is gelijk aan de port-ID van de poort aan het andere uiteinde van het PVC. Deze
nummeringsconventie heeft het voordeel dat alle frames die bij het netwerk met een bepaalde
DLCI worden ingediend, aan dezelfde poort worden geleverd, ongeacht hun bron.

Frame Relay-signalering

Het is wenselijk om enig intelligent signaleringsprotocol tussen de apparaten aan elk eind van een
frame relaisverbinding te hebben als de Local Management Interface (LMI). Signalering wordt
gebruikt voor de volgende doeleinden:

Status-informatie om de juiste werking van elk apparaat te waarborgen.●

Status-informatie om de juiste werking van de koppeling tussen de apparaten te waarborgen.●

Administratieve informatie zoals het toevoegen, verwijderen of falen van een of meer PVC’s.●

Informatie over de stroomregeling om de verkeersstroom tussen de apparaten te reguleren
om congestie te voorkomen of te reageren.

●

De volgende signaleringsprotocollen worden op grote schaal gebruikt:

Cisco/StrataCom-gebruikt DLCI 1023, slechts UNI.●

ITU Q.933, bijlage A — gebruikt DLCI 0, NNI of UNI.●

ANSI T1.617, bijlage D — Gebruik DLCI 0, NNI of UNI.●

Opmerking: de oorspronkelijke LMI verschilt op twee manieren van ANSI tot ITU-T:

Het aantal aansluitingen voor LMI is beperkt tot 992. ANSI en ITU-T zijn beperkt tot 976.●

LMI gebruikt DLCI 1023. ANSI en ITU-T gebruiken DLCI 0.●

UNI-toepassingen passen signaleringsconventies toe op een lokale interface tussen het
gebruikersapparaat en het netwerk. De signalering is strikt eenrichtings- slechts één apparaat kan
informatie van het andere apparaat vragen. DTE (CPE) is gewoonlijk de interface, die alle
statusverzoeken met de netwerkkant uitvoert die op de verzoeken reageren.

NNI is een bidirectioneel signaleringsprotocol dat doorgaans tussen verschillende
netwerkaanbieders wordt gebruikt. Met NNI kan informatie worden gecontroleerd en kan het
verkeer worden doorgegeven aan de grens van twee netwerken (providers A en B). Beide
netwerken verzenden status onderzoek kaders, en beide netwerken reageren met korte of lange



responsframes.

Configuratie van universele Frame Relay-modems

Bij het configureren van ATM-to-Frame Relay Service Interworking (SIW)/netwerk Interworking
(NIW)-verbindingen kunnen Frame Relay-verbindingen de transparante en vertaalbare modi
gebruiken.

In de transparante modus wordt de Frame Relay-header niet meer gebruikt en worden de
gegevens op transparante wijze naar het netwerk verzonden als FastPackets. Deze FastPackets
worden normaal gesproken ingekapseld in ATM-cellen bij het verplaatsen van een ATM. Dit type
verbinding wordt gebruikt wanneer de insluitingsmethode alleen compatibel is tussen de
eindapparatuur.

In vertalende modus is de methode om meerdere bovenlaagse gebruikersprotocollen via een
Frame Relay PVC te transporteren de RFC 1490-standaard en is de methode om meerdere
bovenlaagse gebruikersprotocollen via een Frame Relay ATM PVC de RFC 1483-standaard. De
interworking-functie voert mapping uit tussen de twee inkapselingen, die de interworking van
routed en bridging protocollen ondersteunen.

Frame Relay-labels

Deze sectie verschaft fundamentele laboratoriuminstellingen, die de Frame Relay-informatie
demonstreren die in dit document wordt beschreven. De labs zijn gebaseerd op UFM- en UFMU-
kaarten en de volgende aansluitingstypen zijn aangetoond:

Deel 1: Frame Relay via Frame Relay via UNI●

Lab 2: Frame Relay via Frame Relay via NNI●

Lab 3: Frame Relay naar ATM met AFTX-modus●

Lab 4: Frame Relay naar ATM met ATFT-modus●

Lab 5: Frame doorsturen●

Deel 1: Frame Relay via Frame Relay via UNI

Stel een Frame Relay-verbinding met Frame Relay in met behulp van de volgende parameters:

DLCI = 100 (beide zijden)●

Maximumpercentage informatie (MIR) = 1024●

Geen vooruitziende blik●

Cisco LMI-signalering●

UNI-verbinding●



De volgende illustratie toont de topologie voor dit laboratorium:

Volg de volgende stappen voor IGX-A poortconfiguratie:1.

Gebruik de opdracht Support 13.1.2.
Gebruik de opdracht transport om de poort te configureren met de volgende
parameters:1536 KbpsCisco LMI-typeDCE-interfacetype

cnfport 13.1 DCE 1536 NORMAL 0 65535 65535 100 s N 15 3 4 N 75 25 3 N N Y 1 N

3.

Gebruik de opdracht Support 13.1 om de configuratie weer te geven:4.
Volg de volgende stappen voor IGX-B poortconfiguratie:

Gebruik de opdracht Ondersteuning 6.1.1.
Gebruik de opdracht transport om de poort te configureren met de volgende
parameters:1536 KbpsCisco LMI-typeDCE-interfacetype

cnfport 6.1 DCE 1536 NORMAL 0 65535 65535 100 s N 15 3 4 N 75 25 3 N N Y 1 N

2.

Gebruik de opdracht Ondersteuning om de configuratie weer te geven:3.
Voltooi de volgende stappen om Frame Relay PVC te bouwen:

Gebruik de opdracht addcon aan de kant IGX-A:

addcon 13.1.100 IGX-B 6.1.100 10

Opmerking: 10 = Voorgedefinieerde Frame Relay-klasse.

1.

Gebruik de opdracht pictogram om de configuratie weer te geven:Opmerking: U hoeft de2.



aanvullende opdracht alleen aan één kant uit te geven.
Gebruik de opdracht pictogram aan de andere kant om de configuratie weer te geven:3.
Voer de volgende routerconfiguraties uit:Routerconfiguratie voor 3810-7b:
!

interface Serial0

 no ip address

 encapsulation frame-relay IETF

 no ip mroute-cache

 no fair-queue

 clockrate line 1536000

 frame-relay lmi-type cisco

!

interface Serial0.100 point-to-point

 ip address 2.2.2.1 255.255.255.0

 frame-relay interface-dlci 100

!

Routerconfiguratie voor 3810-7d:
!

interface Serial0

 no ip address

 encapsulation frame-relay IETF

 no ip mroute-cache

 clockrate line 1536000

 frame-relay lmi-type cisco

!

interface Serial0.100 point-to-point

 ip address 2.2.2.2 255.255.255.0

 frame-relay interface-dlci 100

!

4.

De volgende ping-opdrachttests uitvoeren:Pingstest voor punt 2.2.2.2:
wsw-3810-7b# ping 2.2.2.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/8/8 ms

wsw-3810-7b# ping 2.2.2.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/7/12 ms

Pingstest voor punt 2.2.2.1:
wsw-3810-7d# ping 2.2.2.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/7/8 ms

wsw-3810-7d# ping 2.2.2.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/7/8 ms

5.

De volgende controles uitvoeren:U kunt de opdrachten DVD's en DVPS gebruiken om uw
configuraties voor dit lab te controleren:

6.

Lab 2: Frame Relay via Frame Relay via NNI



Dit lab bouwt een Frame Relay verbinding via een NNI verbinding tussen twee IGX systemen, die
twee verschillende Frame Relay providernetwerken emuleert.

Opmerking: de verbinding gaat geen stam over en gebruikt alleen de NNI-link om verkeer door te
geven.

Dit lab gebruikt de volgende parameters:

NNI Link tussen 2 UFMU-poorten (13.3-IGX-A en 6.3-IGX-B)●

NNI-signalering wordt gebruikt in bijlage D NNI●

DLCI = 300●

StrataCom LMI-signalering op lokale CPE-zijde(s)●

De volgende illustratie toont de topologie voor dit laboratorium:

Volg de volgende stappen voor IGX-A poortconfiguratie:1.

Gebruik de opdracht Support 13.3.2.
Gebruik de opdracht transport om de poort te configureren met de volgende
parameters:1536 KbpsType poortsignalering = Bijlage D NNIInterfacetype = DCE

cnfport 13.3 DCE 1536 NORMAL 0 65535 65535 100 d y N 15 3 4 3 10 6 N N Y 1 N

3.

Gebruik de opdracht Ondersteuning om de configuratie weer te geven:4.
Volg de volgende stappen voor IGX-B poortconfiguratie:

Gebruik de opdracht Ondersteuning 6.3.1.
Gebruik de opdracht transport om de poort te configureren met de volgende
parameters:1536 KbpsType poortsignalering = Bijlage D NNIInterfacetype = DTEOpmerking:

2.



poorten 13.3 en 6.3 zijn ingesteld voor bijlage D NNI, met een poortsnelheid van 1536 Kbps.
Port 6.3 is geconfigureerd als DTE, omdat de DCE-DTE-kabel de twee poorten met elkaar
verbindt.

Volg de volgende stappen om de verbindingsinstellingen uit te voeren:

Gebruik de opdracht IGX-A 13.3.300 5 aan de kant IGX-A (13.1.300 —> 13.3.300, NNI).1.
Gebruik de opdracht pictogram om de configuratie weer te geven:Opmerking: er is geen pad
gebruikt. Deze verbinding rijdt met een stam.

2.

Gebruik de opdracht 6.1.300 IGX-B 6.3.300 aan de kant IGX-B (6.1.300 —> 6.3.300, NNI).3.
Gebruik de opdracht pictogram om de configuratie weer te geven:4.
Voer de volgende routerconfiguraties uit.Routerconfiguratie voor 3810-7b:
interface Serial0.300 point-to-point

 ip address 3.3.3.1 255.255.255.0

 frame-relay interface-dlci 300

!

Routerconfiguratie voor 3810-7d:
interface Serial0.300 point-to-point

 ip address 3.3.3.2 255.255.255.0

 frame-relay interface-dlci 300

!

5.

De volgende ping-opdrachttests uitvoeren:Pingstest voor 3.3.3:
wsw-3810-7b# ping 3.3.3.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 3.3.3.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/46/57 ms

wsw-3810-7b# ping 3.3.3.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 3.3.3.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 56/56/57 ms

Pingstest voor 3.3.3.1:
wsw-3810-7d# ping 3.3.3.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 3.3.3.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/46/56 ms

wsw-3810-7d# ping 3.3.3.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 3.3.3.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 52/55/61 ms

6.

Gebruik de opdracht Adspportstaten om de NNI-operaties te verifiëren:7.
Gebruik de opdracht terugkoppelingsstaten om verkeersopstoppingen te controleren:8.

Lab 3: Frame Relay naar ATM met AFTX-modus

Dit lab bouwt een service-interworking verbinding van Frame Relay aan ATM met behulp van
vertaalmodus (ATFX).

Dit lab gebruikt de volgende parameters:



DLCI 400●

VPI/VCI = 0/100●

ATM-poort op 3810 (MFT ingesteld voor ATM-modus)●

ATM-insluitingstype aal5magnetisch (RFC 1483)●

Piek-celsnelheid (PCR) = 166cps/64 Kbps●

De volgende illustratie toont de topologie voor dit laboratorium:

Volg de volgende stappen voor Frame Relay side, IGX-A, 13.1 poortconfiguratie:1.

Gebruik de opdracht Support 13.1.2.
Gebruik de opdracht transport om de poort te configureren met de volgende
parameters:1536 KbpsPoortsignaleringstype = LMIInterfacetype = DCE

cnfport 13.1 DCE 1536 NORMAL 0 65535 65535 100 s N 15 3 4 N 75 25 3 N N Y 1 N

3.

Gebruik de opdracht Ondersteuning om de configuratie te verifiëren:4.
Volg de volgende stappen voor ATM side, IGX-B, 13.4 poortconfiguratie:

Gebruik de opdracht ln 13.4 om lijn 13.4 op te halen.1.
Gebruik de opdracht Support 13.4.2.
Gebruik de opdracht Ondersteuning om de configuratie te verifiëren:3.

Volg de volgende stappen om een verbinding aan de ATM-kant toe te voegen:

Tip: Wanneer u Frame Relay aan ATM-gebaseerde verbindingen toevoegt, is het gemakkelijker
om aan ATM-zijde in plaats van aan Frame Relay toe te voegen — dit maakt het mogelijk dat de
switches automatisch de juiste MIR/CIR-instellingen voor Frame Relay berekenen.



Gebruik de opdracht addcon:

addcon 13.4.0.100 IGX-A 13.1.400 atfx 166 100 250000 166 1000 5 1280 35 5

1.

Gebruik de opdracht pictogram om de configuraties te controleren:2.
Voltooi de volgende routerconfiguraties:

Routerconfiguratie voor 3810-7b (Frame Relay-kant):

!

interface Serial0.400 point-to-point

 ip address 4.4.4.1 255.255.255.0

 frame-relay interface-dlci 400

!

Routerconfiguratie voor 3810-7d (ATM-kant):

!

controller T1 0

 framing esf

 linecode b8zs

 mode atm

!

!

interface ATM0

 no ip address

 ip mroute-cache

 no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0.100 point-to-point

 ip address 4.4.4.2 255.255.255.0

 pvc 0/100

  cbr 64

  encapsulation aal5snap

 !

De volgende ping-opdrachttests uitvoeren:

Pingstest voor 4.4.4.2:

wsw-3810-7b# ping 4.4.4.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 4.4.4.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 24/32/40 ms

wsw-3810-7b# ping 4.4.4.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 4.4.4.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 40/40/40 ms

Pingstest voor 4.4.4.1:

wsw-3810-7d# ping 4.4.4.1

Type escape sequence to abort.



Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 4.4.4.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 36/40/44 ms

wsw-3810-7d# ping 4.4.4.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 4.4.4.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 40/45/60 ms

Voltooi de volgende stappen om het verkeer dat het PVC passeert te controleren.

Gebruik de opdracht PSTAS om verkeer dat op ATM PVC passeert te controleren:1.
Gebruik de opdracht DSR om verkeer dat op Frame Relay PVC passeert te controleren:2.

Lab 4: Frame Relay naar ATM met ATFT-modus

Dit lab bouwt een Service Interworking-verbinding van Frame Relay aan ATM met behulp van
transparante modus (ATFT).

DLCI = 400●

VPI/VCI = 0/100●

Een ATM-poort op een 3810 router (MFT ingesteld voor ATM-modus)●

ATM-insluiting van ATM Adaptieve Layer (AAL) Network Layer Protocol Identifier
(NLPID)—AAL5NLPID

●

Piek-celsnelheid = 166cps/64 Kbps●

De volgende illustratie toont de topologie voor dit laboratorium:

Volg de volgende stappen voor Frame Relay side, IGX-A, 13.1 poortconfiguratie:1.



Gebruik de opdracht Support 13.1.2.
Gebruik de opdracht transport om de poort te configureren met de volgende
parameters:1536 KbpsPoortsignaleringstype = LMIInterfacetype = DCE

cnfport 13.1 DCE 1536 NORMAL 0 65535 65535 100 s N 15 3 4 N 75 25 3 N N Y 1 N

3.

Gebruik de opdracht Ondersteuning om de configuratie te verifiëren:4.
Volg de volgende stappen voor ATM side, IGX-B, 13.4, poortconfiguratie:

Gebruik de opdracht ln 13.4 om lijn 13.4 op te halen.1.
Gebruik de opdracht Support 13.4 om poort 13.4 op te halen.2.
Gebruik de opdracht Ondersteuning om de configuratie te verifiëren:3.

Volg de volgende stappen om een verbinding aan de ATM-kant toe te voegen:

Tip: Wanneer u Frame Relay aan ATM-gebaseerde verbindingen toevoegt, is het gemakkelijker
om aan ATM-zijde in plaats van aan Frame Relay toe te voegen — dit maakt het mogelijk dat de
switches automatisch de juiste MIR/CIR-instellingen voor Frame Relay berekenen.

Gebruik de opdracht addcon om een verbinding aan de ATM-kant toe te voegen:

addcon 13.4.0.100 IGX-A 13.1.400 atft 166 100 250000 166 1000 5 1280 35 5

1.

Gebruik de opdracht pictogram om de configuraties te controleren:2.
Voltooi de volgende routerconfiguraties:

Routerconfiguratie voor 3810-7b (Frame Relay-kant):

!

interface Serial0.500 point-to-point

 ip address 5.5.5.1 255.255.255.0

 frame-relay interface-dlci 500

!

Routerconfiguratie voor 3810-7d (ATM-kant):

!

controller T1 0

 framing esf

 linecode b8zs

 mode atm

!

!

interface ATM0.200 point-to-point

 ip address 5.5.5.2 255.255.255.0

 pvc 0/200

  cbr 64

  encapsulation aal5nlpid

 !

De volgende ping-opdrachttests uitvoeren:

Pingstest voor 5.5.5.2:

wsw-3810-7b# ping 5.5.5.2



Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.5.5.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/35/40 ms

wsw-3810-7b# ping 5.5.5.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.5.5.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 36/37/41 ms

Pingstest voor 5.5.5.1:

wsw-3810-7d# ping 5.5.5.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.5.5.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/34/44 ms

wsw-3810-7d# ping 5.5.5.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.5.5.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 36/39/40 ms

Voltooi de volgende stappen om het verkeer dat het PVC passeert te controleren.

Gebruik de opdracht PSTAS om verkeer dat op ATM PVC passeert te controleren:1.
Gebruik de opdracht DSR om verkeer dat op Frame Relay PVC passeert te controleren:2.

Lab 5: Frame doorsturen

Dit lab laat zien hoe de UFMU-kaart kan worden geconfigureerd om HDLC-frames (emulerend
SNA) naar elkaar te sturen, met behulp van een IGX Frame Relay-kaart. In dit lab worden UFMU-
poorten ingesteld zonder signalering.

De volgende illustratie toont de topologie voor dit laboratorium:



Volg de volgende stappen voor poortconfiguraties:1.

Gebruik de opdracht Support 13.1.2.
Gebruik de opdracht transport om de IGX-A poort te configureren met de volgende
parameters:1536 KbpsPoortsignaleringstype = GeenInterfacetype = UNI

cnfport 13.1 DCE 1536 NORMAL 0 65535 65535 100 n N N Y 1 N

3.

Gebruik de opdracht Ondersteuning om de configuratie te verifiëren:4.
Gebruik de opdracht Ondersteuning 6.1.5.
Gebruik de opdracht transport om de IGX-B poort te configureren met de volgende
parameters:1536 KbpsPoortsignaleringstype = GeenInterfacetype = UNI

cnfport 6.1 DCE 1536 NORMAL 0 65535 65535 100 n N N Y 1 N

6.

Gebruik de opdracht Ondersteuning om de configuratie te verifiëren:7.
Gebruik de opdracht pictogram om de verbinding voor het verzenden van het frame op IGX-
A te bouwen:

addcon 13.1.* IGX-B 6.1.* 10

8.

Gebruik de opdracht pictogram om de configuratie te verifiëren:9.
Voer de volgende 3810-7b routerconfiguratie uit:
!

interface Serial1

 ip address 6.6.6.1 255.255.255.0

!

10.

Voer de volgende 3810-7d routerconfiguratie uit:
!

11.



interface Serial0

 ip address 6.6.6.2 255.255.255.0

!

De volgende ping-opdrachttest 6.6.6.2 uitvoeren:
wsw-3810-7b# ping 6.6.6.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 6.6.6.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/7/8 ms

wsw-3810-7b# ping 6.6.6.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 6.6.6.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/7/8 ms

wsw-3810-7b#

12.

De volgende ping-opdrachttest 6.6.6.1 uitvoeren:
wsw-3810-7d# ping 6.6.6.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 6.6.6.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/10/24 ms

wsw-3810-7d# ping 6.6.6.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 6.6.6.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/8/24 ms

wsw-3810-7d#

13.

Gebruik de opdracht DSR om verkeersopstoppingen te controleren:14.

IGX ATM-configuratie

In dit gedeelte worden ATM-functies van de IGX-schakelaar beschreven. De UXM-kaart wordt
gebruikt als een UNI-lijn die met een aantal routers is verbonden.

De ATM-cel is 53 octetten lang en bevat een kop van 5 octetten met een lading van 48 octetten.
Een ATM-cel bestaat uit:

Generic Flow Control (GFC):In de UNI-header is dit een 4-bits veld dat informatie over
stroomregeling geeft die specifiek is voor een verbinding.Is van toepassing op de UNI-
celheader en wordt momenteel niet gebruikt.

●

Virtual Path Identifier (VPN):Een logische groep van VCI's.Hiermee kan een ATM-schakelaar
operaties op groepen VCI's uitvoeren.

●

Virtual Circuit Identifier (VCI) - Een logische identificatie voor een virtueel kanaal tussen twee
ATM-entiteiten.

●

Payload Type Identifier (PTI) - A 3-bits veld dat de informatie in de lading van de cel
kenmerkt.

●

Cell Loss Priority (CLP):Helpt om te bepalen of de cel een normale of een lage prioriteit
heeft.Kan worden ingesteld door CPE of netwerkATM-schakelaar.Gebruikt om te reageren op
congestiesituaties die gegevensverlies kunnen veroorzaken.

●

Kop-foutencontrole (HEC) - Een 8-bits CRC in de celkop.●

De volgende afbeelding toont het standaard ATM-celformaat:



ATM-signalering

Bij ATM-signalering wordt gebruik gemaakt van Integrated Local Management Interface (ILMI),
waardoor apparaten de status van componenten aan het andere uiteinde van een fysieke
verbinding kunnen bepalen en kunnen onderhandelen over een gemeenschappelijke reeks
operationele parameters om interoperabiliteit te waarborgen. ILMI werkt via een gereserveerde
VCC van VPI = X, VCI = 16.



U kunt ILMI in- of uitschakelen raadt Cisco aan het kinderslot in te schakelen. Met ILMI kunnen de
apparaten het hoogste UNI-interfaceniveau bepalen om te werken (3.0, 3.1, 4.0), UNI vs. NNI,
evenals talrijke andere elementen. ILMI stelt apparaten ook in staat om informatie te delen zoals
NSAP-adressen (Network Service Access Point), peer-interfacenaam en IP-adressen. Zonder
ILMI moeten veel parameters handmatig worden ingesteld zodat de ATM-aangesloten apparaten
correct kunnen werken.

Bediening, beheer, onderhoudscellen

Bediening, beheer, onderhoud (OAM)-cellen bevatten standaardbeheerinformatie tussen ATM-
apparaten. Er zijn twee basistypen OAM-cellen:

F4-gebruikt voor bewaking van Virtual Path (VP).●

F5-gebruikt voor controle van Virtual Circuit (VC).●

OAM-verkeersstromen op twee verschillende manieren:

End-to-end-Flow is tussen beëindigen van apparatuur; OAM-cellen worden niet door de
tussenliggende elementen geïnterpreteerd.

●

Segment-Flow is tussen twee aangrenzende netwerkelementen (CPE en schakelaar).●

De volgende illustratie toont OAM-cellen die in een netwerk vloeien:

Voor F4 OAM-cellen identificeert een VCI van 3 de segmentstroom en een VCI van 4 de end-to-
end-stroom.

F5 OAM-cellen gebruiken het PTI-veld om de stroomregeling te identificeren.

Het PTI veld wordt gebruikt om de verschillende soorten beheercellen en gebruikerscellen die zich
binnen de lading bevinden te onderscheiden. De volgende tabel beschrijft PTI-veldwaarden:

PTI-
veldwaarde
(bits)

Beschrijving

000 Gebruikergegevens, geen congestie,
SDU type = 0



001 Gebruikergegevens, geen congestie,
SDU type = 1

010 Gebruikergegevens, congestie, SDU
type = 0

011 Gebruikergegevens, congestie, SDU
type = 1

100
Congestiebeheer, geen congestie
aanwezig, OAM F5 segmentering naar
segmentcel

101 Congestiebeheer, geen congestie, OAM
F5 End-of-end cel

110 voorbehouden
111 voorbehouden

ATM-verkeersklassen

IGX ondersteunt de volgende standaard ATM-verkeersklassen om te voldoen aan ATM-standaard
serviceklasse (CoS):

Constante bit Rate (CBR) - gebruikt voor tijd-afhankelijk constant bereik verkeer zoals niet-
gecomprimeerde spraak, video of synchrone gegevens. Vaak dragen CBR-verbindingen
cellen die zijn gemaakt met behulp van AAL1. CBR-verbindingen hebben ruimte voor
brandbaarheid.

●

Realtime Variable Bit Rate (RT-VBR) en Nonreal Time Variable Bit Rate (NRT-VBR) - gebruikt
voor robuust verkeer dat enige tijdsafhankelijkheid zoals gecomprimeerde spraak, video of
synchrone gegevens kan hebben. Verkeer is toegestaan binnen ingestelde beperkingen.
VBR-verbindingen kunnen ondersteuning bieden voor elke toepassing met variabele
snelheden, maar worden het meest gebruikt met AAL5-cellen.RT-VBR wordt gebruikt voor
verbindingen die een vaste tijdsafhankelijkheid tussen de bron en de bestemming
vereisen.NRT-VBR wordt gebruikt voor verbindingen waarvoor geen vaste timing vereist is,
maar waarvoor nog steeds een gegarandeerde Quality of Service (QoS) nodig is. Verkeer
mag binnen ingestelde beperkingen barsten.

●

Beschikbare bit Rate (ABR)—een variatie op VBR; meest gebruikt voor LAN-WAN services
zoals routerverkeer. ABR wordt gebruikt voor verbindingen waarvoor geen tijdrelatie tussen
de bron en de bestemming vereist is.ABR-verkeer ondersteunt, net als VBR, toepassingen
voor variabele snelheden. De toegevoegde functie van de ABR-verbindingen is de
mogelijkheid om de gegevenssnelheden aan te passen om rekening te houden met de
congestie en de beschikbaarheid van bandbreedte in het netwerk. ABR-verbindingen worden
doorgaans gebruikt ter ondersteuning van AAL5 ATM-cellen.

●

Ongedefinieerde Bit Rate (UBR) - verbindingen zijn variabele snelheidsverbindingen zonder
een gegarandeerd servicetarief. Als er opstopping is of geen beschikbare bandbreedte, wordt
een UBR-verbinding niet gegeven als bandbreedte in het netwerk. UBR-verbindingen worden
gebruikt voor toepassingen met variabele snelheden die tolerant zijn voor perioden met nul-
transmissie, zoals batch processed e-mail of LAN Emulation (LANE).

●

Afzonderlijk aanpasbare CoS buffers (Qbins) en Port Queuing-Qbins slaan cellen op en
dienen deze te leveren aan een interface op basis van beschikbaarheid van bandbreedte en
prioriteit CoS. Als CBR- en ABR-cellen bijvoorbeeld de switch uit dezelfde interface moeten
verlaten, maar de interface al CBR-cellen uit een andere bron moet verzenden, worden de

●



nieuw gearriveerde CBR- en ABR-cellen in de Qbin gekoppeld aan die interface gehouden.
Wanneer de interface toegankelijk wordt, passeert de Qbin CBR cellen naar de interface voor
transmissie. Nadat de CBR-cellen zijn verzonden, worden de ABR-cellen doorgegeven naar
de interface en naar hun bestemming.De volgende illustratie toont Virtuele interfaces en QBM
van

UXM: De
volgende afbeelding toont ATM-



celstroom: Configureerba
re parameters:VC wachtrij - bepaalt de diepte van de wachtrij. Als de Qbin groter is dan de
gedefinieerde rijgrootte, worden alle aankomende cellen gelaten.Expliciet Forward Congestion
Indication (EFCI) Drempel — bepaalt de congestiemarkering. Wanneer Qbin de EFCI-drempel
bereikt, hebben alle aankomende cellen in Qbin het EFCI-bit ingesteld op 1, dat de CPE van
congestie in het netwerk op de hoogte stelt.CLP hoge drempel — bepaalt wanneer u CLP-
getagde cellen wilt laten vallen. Wanneer Qbin de CLP hoge drempel bereikt, worden alle
aankomende cellen met het CLP-bit gelabeld (ingesteld op 1) laten vallen. Alle cellen die al in
Qbin zijn, ongeacht het CLP-bit, worden niet ingetrokken.

ATM-labs

Deze sectie verstrekt basislaboratoriuminstellingen, die ATM PVC levering aantonen. Deze labs
zijn gebaseerd op de UXM- en UFMU-kaarten (voor SIW-verbindingsvoorbeelden). De volgende
illustratie toont de topologie voor de labs van ATM in deze sectie, behalve voor lijnen IMA:



Alle ATM-labs in deze sectie hebben de volgende configuraties.

Een IGX-A lijn- en poortconfiguratie van:

16,3 upln1.
Ondersteuning van 16.32.
Verificaties met de opdrachten dsplncnf en ondersteuning:3.

Een IGX-B lijn- en poortconfiguratie van:

13,3 upln1.
Ondersteuning van 13.32.
Verificaties met de opdrachten dspln en dsupport:3.

De volgende labo's zijn in deze rubriek opgenomen:

Deel 1: CBR-verbinding●

Lab 2: RT-VBR-verbinding●

Lab3: NRT-VBR-verbinding●

Lab 4: ABR-verbinding●

Lab 5: UBR-verbinding●

Lab 6: SIW-X AFTF-verbinding●

Lab 7: SIW-AFTF transparante verbinding●

Deel 1: CBR-verbinding

Dit lab bouwt een CBR PVC tussen 3640-7a en 2612-7b, waarbij de volgende parameters worden
gebruikt:

CBR Connection-type●

VPI 1/100 aan elke kant●

1 MB PVC●

Geen toezicht●



Configureer de lijn en de poorten aan beide zijden zoals beschreven in de inleiding van deze
sectie.

1.

Gebruik de opdracht pictogram om een CBR-verbinding aan de IGX-A kant toe te voegen:

addcon 16.3.1.100 IGX-B 13.3.1.100 cbr 2667 * * 5 * * * Y

2.

Gebruik de opdracht pictogram om de configuratie te verifiëren:3.
Voer de volgende routerconfiguratie uit voor 3640-7a:
!

interface ATM3/0

 no ip address

 no atm ilmi-keepalive

 no scrambling-payload

!

interface ATM3/0.100 point-to-point

 ip address 20.1.1.1 255.255.255.0

 pvc 1/100

  cbr 1024

  encapsulation aal5snap

 !

4.

Voer de volgende routerconfiguratie uit voor 2612-7b:
!

interface ATM1/0

 no ip address

 no ip directed-broadcast

 no atm ilmi-keepalive

 no scrambling-payload

 no fair-queue

!

interface ATM1/0.100 point-to-point

 ip address 20.1.1.2 255.255.255.0

 no ip directed-broadcast

 pvc 1/100

  cbr 1000

  encapsulation aal5snap

 !

5.

De volgende ping-opdrachttest uitvoeren:
wsw-3640-7a# ping 20.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 20.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/8/12 ms

wsw-3640-7a# ping 20.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 20.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/8/12 ms

6.

De volgende ping-opdrachttest uitvoeren:
wsw-2612-7b# ping 20.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 20.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/8/8 ms

wsw-2612-7b# ping 20.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 20.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

7.



Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/9/12 ms

Gebruik de opdrachten DSL en DSL om te controleren of het verkeer via het PVC verloopt:8.

Lab 2: RT-VBR-verbinding

Dit lab bouwt een RT-VBR PVC tussen 3640-7a en 2612-7b, met behulp van de volgende
parameters:

RT-VBR Connection-type●

VPI 1/150 aan elke kant●

1 MB PVC●

Geen toezicht●

Configureer de lijn en de poorten aan beide zijden zoals beschreven in de inleiding van deze
sectie.

1.

Gebruik de opdracht pictogram om een CBR-verbinding aan de IGX-A kant toe te voegen.

addcon 16.3.1.150 IGX-B 13.3.1.150 rt-vbr 2667 * * * * * 5 * * *

2.

Gebruik de opdracht pictogram om de configuratie te verifiëren:3.
Voer de volgende routerconfiguratie uit voor 3640-7a:
!

interface ATM3/0.150 point-to-point

 ip address 21.1.1.1 255.255.255.0

 pvc 1/150

 vbr-rt 1025 512 1000

 encapsulation aal5snap

 !

4.

Voer de volgende routerconfiguratie uit voor 2612-7b:
!

interface ATM1/0.150 point-to-point

 ip address 21.1.1.2 255.255.255.0

 no ip directed-broadcast

 pvc 1/150

  vbr-rt 1000 512 1000

  encapsulation aal5snap

 !

5.

De volgende ping-opdrachttest uitvoeren:
wsw-3640-7a# ping 21.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 21.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/8/12 ms

wsw-3640-7a# ping 21.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 21.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/8/8 ms

wsw-3640-7a#

6.

De volgende ping-opdrachttest uitvoeren:
wsw-2612-7b# ping 21.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 21.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

7.



Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/8/8 ms

wsw-2612-7b# ping 21.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 21.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/9/12 ms

Gebruik de opdrachten DVD en DVP om te controleren of er verkeer op het PVC doorgeeft:8.

Lab 3: NRT-VBR-verbinding

Dit lab bouwt een NRT-VBR PVC tussen 3640-7a en 2612-7b, met behulp van de volgende
parameters:

NRT-VBR Connection-type●

VPI 1/200 aan elke kant●

1 MB PVC●

Geen toezicht●

Configureer de lijn en de poorten aan beide zijden zoals beschreven in de inleiding van deze
sectie.

1.

Gebruik de opdracht pictogram om een NRT-VBR-verbinding aan de IGX-A-zijde toe te
voegen:

addcon 16.3.1.200 IGX-B 13.3.1.200 nrt-vbr 2667 * * * * * 5 * * * Y

2.

Gebruik de opdracht pictogram om de configuratie te verifiëren:3.
Voer de volgende routerconfiguratie uit voor 3640-7a:
!

interface ATM3/0.200 point-to-point

 ip address 22.1.1.1 255.255.255.0

 pvc 1/200

  vbr-nrt 1024 512 1000

  encapsulation aal5snap

 !

4.

Voer de volgende routerconfiguratie uit voor 2612-7b:
!

interface ATM1/0.200 point-to-point

 ip address 22.1.1.2 255.255.255.0

 no ip directed-broadcast

 pvc 1/200

  vbr-nrt 1000 512 1000

  encapsulation aal5snap

 !

5.

De volgende ping-opdrachttest uitvoeren:
wsw-3640-7a# ping 22.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 22.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/12/12 ms

wsw-3640-7a# ping 22.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 22.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/12/12 ms

6.



De volgende ping-opdrachttest uitvoeren:
wsw-2612-7b# ping 22.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 22.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/12/12 ms

wsw-2612-7b# ping 22.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 22.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/14/16 ms

7.

Gebruik de opdrachten dspstaten en dspportstats om te controleren of er verkeer passeert:8.

Lab 4: ABR-verbinding

Dit lab bouwt een ABR Standaard (ABRSTD) PVC tussen 3640-7a en 2612-7b, met behulp van de
volgende parameters:

Type ABRSTD-verbinding●

VPI 1/250 aan elke kant●

1 MB PVC●

Geen toezicht●

Geen virtuele bron/virtuele bestemming (VSVD)●

Configureer de lijn en de poorten aan beide zijden zoals beschreven in de inleiding van deze
sectie.

1.

Gebruik de opdracht Add om een ABR-verbinding toe te voegen aan IGX-A zijde:

addcon 16.3.1.250 IGX-B 13.3.1.250 ABRSTD 2667 * 2667 * * * 5 Y

2.

Gebruik de opdracht pictogram om de configuratie te verifiëren:3.
Voer de volgende routerconfiguratie uit voor 3640-7a:
!

interface ATM3/0.250 point-to-point

 ip address 23.1.1.1 255.255.255.0

 pvc 1/250

  abr 1024 512

  encapsulation aal5snap

 !

4.

Voer de volgende routerconfiguratie uit voor 2612-7b:
!

interface ATM1/0.250 point-to-point

 ip address 23.1.1.2 255.255.255.0

 no ip directed-broadcast

 pvc 1/250

  abr 1000 512

  encapsulation aal5snap

 !

5.

De volgende ping-opdrachttest uitvoeren:
wsw-3640-7a# ping 23.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 23.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/48/60 ms

6.



wsw-3640-7a# ping 23.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 23.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/47/60 ms

De volgende ping-opdrachttest uitvoeren:
wsw-2612-7b# ping 23.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 23.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/49/64 ms

wsw-2612-7b# ping 23.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 23.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/48/60 ms

7.

Gebruik de opdrachten dspstaten en dspportstats om te controleren of er verkeer passeert:8.

Lab 5: UBR-verbinding

Dit lab bouwt een UBR PVC tussen 3640-7a en 2612-7b, met behulp van de volgende
parameters:

type UBR-verbinding●

VPI 1/251 aan elke kant●

1 MB PVC●

Geen toezicht●

Configureer de lijn en de poorten aan beide zijden zoals beschreven in de inleiding van deze
sectie.

1.

Gebruik de opdracht pictogram om een UBR-verbinding aan de IGX-A-zijde toe te voegen:

addcon 16.3.1.251 IGX-B 13.3.1.251 UBR 2667 * * * * Y

2.

Gebruik de opdracht pictogram om de configuratie te verifiëren:3.
Voer de volgende routerconfiguratie uit voor 3640-7b:
!

interface ATM3/0.251 point-to-point

 ip address 24.1.1.1 255.255.255.0

 pvc 1/251

  ubr 1000

  encapsulation aal5snap

 !

4.

Voer de volgende routerconfiguratie uit voor 2612-7b:
!

interface ATM1/0.251 point-to-point

 ip address 24.1.1.2 255.255.255.0

 no ip directed-broadcast

 pvc 1/251

  ubr 100

 !

5.

De volgende ping-opdrachttest uitvoeren:
wsw-3640-7a# ping 24.1.1.2

6.



Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 24.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/13/16 ms

wsw-3640-7a# ping 24.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 24.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/15/16 ms

De volgende ping-opdrachttest uitvoeren:
wsw-2612-7b# ping 24.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 24.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/14/16 ms

wsw-2612-7b# ping 24.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 24.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/15/16 ms

7.

Gebruik de opdrachten DVD en DVP om te controleren of er verkeer op het PVC doorgeeft:8.

Lab 6: SIW-X AFTF-verbinding

Dit lab bouwt een Service Interworking-verbinding met behulp van vertaalmodus tussen de 2612-
7b ATM-interface en de 3810-7b Frame Relay-interface, met de volgende parameters:

ATM-vereisten:ATFX-aansluitingstypeVPI 1/252 aan ATM-zijde1 MB PVCGeen toezicht●

Frame Relay-vereisten:DLCI = 2511 MB PVCLMI-signalering voor Cisco/Stratacom●

Configureer de lijn en de poorten aan beide zijden zoals beschreven in de inleiding van deze
sectie.

1.

Raadpleeg de sectie Frame Relay voor Frame Relay-interfacemodule.2.
Gebruik de opdracht om de SIW ATFX-verbinding toe te voegen van IGX-B naar 3810-7b
Frame Relay:

addcon 13.3.1.252 IGX-A 13.1.251 atfx 2667 100 250000 2667 1000  5 1280 35 5

3.

Gebruik de opdracht pictogram om de configuratie te verifiëren:4.
Voer de volgende routerconfiguratie uit voor 2623-7b:
!

interface ATM1/0.252 point-to-point

 ip address 25.1.1.2 255.255.255.0

 no ip directed-broadcast

 pvc 1/252

  vbr-nrt 1000 512 1000

  encapsulation aal5snap

 !

5.

Voer de volgende routerconfiguratie uit voor 3810-7b (Frame Relay-router):
!

interface Serial0

 no ip address

 encapsulation frame-relay IETF

 no ip mroute-cache

 no fair-queue

6.



 clockrate line 1536000

 frame-relay lmi-type cisco

!

interface Serial0.100 point-to-point

 ip address 25.1.1.1 255.255.255.0

 no arp frame-relay

 frame-relay interface-dlci 251

!

De volgende ping-opdrachttest uitvoeren:
wsw-2612-7b# ping 25.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 25.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/8/12 ms

wsw-2612-7b# ping 25.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 25.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/8/12 ms

7.

De volgende ping-opdrachttest uitvoeren:
wsw-3810-7b# ping 25.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 25.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/8/8 ms

wsw-3810-7b# ping 25.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 25.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/9/12 ms

wsw-3810-7b#

8.

Gebruik de opdracht DSR om verkeer dat de IGX doorgeeft te controleren:9.

Lab 7: SIW-AFTF transparante verbinding

Dit lab bouwt een Service Interworking-verbinding met behulp van transparante modus tussen de
2612-7b ATM-interface en de 3810-7b Frame Relay-interface, met de volgende parameters:

ATM-vereisten:ATFX-aansluitingstypeVPI 1/253 aan ATM-zijde1 MB PVCGeen toezicht●

Frame Relay-vereisten:DLCI = 2521 MB PVCLMI-signalering voor Cisco/Stratacom●

Configureer de lijn en de poorten aan beide zijden zoals beschreven in de inleiding van deze
sectie.

1.

Raadpleeg de sectie Frame Relay voor Frame Relay-interfacemodule.2.
Gebruik de opdracht om de SIW ATFX-verbinding toe te voegen van IGX-B naar 3810-7b
Frame Relay:

addcon 13.3.1.253 IGX-A 13.1.252 atft 2667 100 250000 2667 1000 5 1280 35 5

3.

Gebruik de opdracht pictogram om de configuratie te verifiëren:4.
Voer de volgende routerconfiguratie uit voor 2612-7b:
!

interface ATM1/0.253 point-to-point

 ip address 26.1.1.2 255.255.255.0

5.



 no ip directed-broadcast

 pvc 1/253

  vbr-nrt 1000 512 1000

  encapsulation aal5nlpid  ! --- Notice that aal5nlpid encapsulation is used. !

Voer de volgende routerconfiguratie uit voor 3810-7b:
!

interface Serial0.200 point-to-point

 ip address 26.1.1.1 255.255.255.0

 no arp frame-relay

 frame-relay interface-dlci 252

!

6.

De volgende ping-opdrachttest uitvoeren:
wsw-2612-7b# ping 26.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 26.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/8/12 ms

wsw-2612-7b# ping 26.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 26.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/9/12 ms

7.

De volgende ping-opdrachttest uitvoeren:
wsw-3810-7b# ping 26.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 26.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/7/8 ms

wsw-3810-7b# ping 26.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 26.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/8/12 ms

8.

Gebruik de opdracht DSPSTAS om verkeer op IGX te controleren:9.

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Raadpleeg de volgende documenten voor een probleemoplossing in de configuratie:

CRC-handleiding voor probleemoplossing voor ATM-interfaces●

Technische ondersteuning - ATM (Asynchrone overdrachtmodus)●

ATM-verbindingsconfiguraties configureren en probleemoplossing en Cisco BPX 8600 Series-
switches

●

Gerelateerde informatie

Spraakparameters en instelgids voor IGX 8400, VISM, 3810, FastPAD en VPN’s●

//www.cisco.com/en/US/tech/tk39/tk48/technologies_tech_note09186a00800c93ef.shtml
//www.cisco.com/web/psa/technologies/index.html?c=268435599
//www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps3909/products_tech_note09186a008011788d.shtml
//www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps3909/products_tech_note09186a008011788d.shtml
//www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps3909/products_tech_note09186a0080094870.shtml?referring_site=bodynav


   

Cisco IGX 8400 Series installatie, release 8.5●

Cisco IGX 8400 Series referentie, release 9.3.0●

Frame Relay-verbindingen Opdrachtreferentie, release 9.3.0●

Frame Relay-woordenlijst●

Frame Relay-kaarten●

Waarom frames en bytes zijn weggestuurd●

Gegevensblad - Universal switchingmodule (UXM-E)●

Asynchronous Transfer Mode Switching Internetworking-technologiehandboek●

ATM-verbindingen Opdrachtreferentie, release 9.2●

Lijninterfacekaarten Cisco IGX 8400 Series referentie, release 9.2●

Referentiegids - Cisco IGX universele routermodule●

IGX universele routermodule●

Spraakpoorten configureren Configuratie-gids voor Cisco IOS release 12.0 voor spraak, video
en thuistoepassingen

●

Cisco IOS-spraakfuncties op IGX 8400 Series universele routermodule●

Gegevensblad - Cisco IGX 8400 universele routermodule●

Cisco IGX 8400 Series-kaarten Cisco IGX 8400 Series Provisioning Guide, release 9.3.3 en
hoger

●

Gids voor nieuwe namen en kleuren voor WAN-switchingproducten●

Downloads - WAN-switchingsoftware●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

//www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps988/products_installation_guide_book09186a00800c32e5.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps988/products_technical_reference_book09186a00800917e5.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/sw/ps2346/ps99/products_command_reference_chapter09186a00800a1856.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/sw/ps2346/ps99/products_command_reference_book09186a008009ed12.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/tech/tk713/tk237/technologies_tech_note09186a00801e32e7.shtml?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps988/products_tech_note09186a0080093cf9.shtml?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/sw/ps2346/ps99/products_tech_note09186a00801c8c69.shtml?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps988/products_data_sheet09186a00800922c9.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/docs/internetworking/technology/handbook/atm.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/docs/internetworking/technology/handbook/ito_doc.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps525/products_command_reference_chapter09186a00800876dd.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps525/products_command_reference_book09186a00800876a1.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps988/products_technical_reference_chapter09186a0080345b07.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps988/products_technical_reference_book09186a008007fbc8.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps2797/prod_technical_reference09186a0080091f06.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps2797/ps2630/?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0/voice/configuration/guide/vcports.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0/voice/configuration/guide/voice_c.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0/voice/configuration/guide/voice_c.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/12_2x/12_2xb/feature/guide/ft_igxxb.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps2797/products_data_sheet09186a0080091efa.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps988/products_configuration_basic_chapter09186a00800c6fee.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps988/products_configuration_basic_book09186a00800c6fe1.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps988/products_configuration_basic_book09186a00800c6fe1.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps525/products_tech_note09186a0080094bd2.shtml?referring_site=bodynav
//tools.cisco.com/support/downloads/go/Redirect.x?mdfid=274259371&referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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