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Introduction

O CES (Serviço de Emulação de Circuito) permite que os circuitos DS-n e E-n sejam estendidos
de forma transparente através de uma rede ATM usando taxa de bits constante (CBR) ATM,
PVCs (circuitos virtuais permanentes) ou PVCs por software. O CES é baseado no padrão ATM
Forum af-vtoa-0078.0000 (PDF). Esse padrão define o CES-IWF (CES Interworking Function),
que permite a comunicação entre circuitos não-ATM CBR (como T1, E1, E3 e T3) e interfaces
ATM UNI. Em geral, o CES é implementado em Switches ATM, mas também pode ser
implementado em dispositivos de ponta ATM (como roteadores). O CES é mais usado para
comunicação entre dispositivos de telefonia que não são ATM (como PBXs, TDM e bancos de
canais) ou dispositivos de vídeo (como CODEC) e dispositivos ATM (como o Cisco LS1010 e o
computador ATM Catalyst 8540-MSR), ou por meio de uplinks ATM (como o PA-A2 no Cisco
7200 Router).

Antes de Começar

https://www.broadband-forum.org/ftp/pub/approved-specs/af-vtoa-0078.000.pdf
https://www.broadband-forum.org/ftp/pub/approved-specs/af-vtoa-0078.000.pdf


Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Prerequisites

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default)
configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o
impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Conceitos de CES

Esta seção apresenta algumas terminologias CES básicas. Consulte os subtópicos desta seção
para obter mais detalhes.

Observação: este documento concentra-se mais em exemplos T1, mas você também pode
aplicar a teoria ao E1.

O CES é normalmente usado para transferir tráfego de voz ou vídeo através de uma rede ATM.
Voz e vídeo, diferentemente do tráfego de dados, são muito sensíveis à variação de retardo e
retardo. O CES usa circuitos virtuais (VCs) da categoria de serviço ATM CBR, o que assegura
retardo e variação de retardo aceitáveis. Portanto, ele atende aos requisitos de tráfego de voz e
vídeo. Camada de adaptação ATM 1 (AAL1) especificada por ITU-T.I.363.1 é usada em CES-
IWF.

Alguns aplicativos típicos de CES são listados a seguir:

Extensão de uma rede de telefone privada por vários campi, como ilustrado abaixo. Por
exemplo, há dois campi com uma Central Telefônica Privada (PBX) em cada um. Você pode
usar a rede ATM para conectar dois PBXs sem ter recursos de ATM no próprio PBX. Ao fazer
isso, o tráfego de voz entre dois campus usa seu backbone ATM particular em vez de linhas
alugadas, utilizando dessa forma a mesma rede ATM para suas necessidades de voz e
dados.

●

Vídeo conferência entre várias estações, conforme ilustrado a
seguir:

●

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


O ATM Forum definiu CES-IWF para muitos tipos de circuitos Telco (por exemplo, DS-1, DS-3, E-
1, E-3, J-1 e J-3), mas para CES-IWF, os tipos mais comuns são os serviços DS-1 e E-1. Para a
área corporativa, a Cisco fornece T-1 e E-1 CES no 8510-MSR, Catalyst 8540-MSR e adaptador
de porta PA-A2 para o 7200 Series Router. A Cisco também oferece suporte ao CES em alguns
de seus produtos de provedores de serviços, como o MGX 8220. Entretanto, este documento
concentra-se nos produtos Enterprise.

CES-IWF converte o quadro DS-n ou E-n inteiro que chega dos equipamentos no ambiente do
cliente (CPE) (como um PBX) em células ATM AAL1 e as transmite pela rede ATM usando um
único VC. The ATM Switch or router on the remote end converts the AAL1 ATM cells into a DS-n
or E-n frame, which is then transmitted to a Ds-n or E-n CPE device. Esse tipo de CES é chamado
de CES desestruturado, o qual estende o canal T1 limpo (todos os 24 canais) por uma rede ATM
(em um único VC).

Além dessa funcionalidade básica, o CES suporta serviços T1 canalizados dividindo T1 em vários
circuitos Nx64k e transmitindo esses circuitos T1 canalizados através de diferentes VCs ATM com
um ou vários destinos. Isso permite, por exemplo, que um único PBX se comunique com vários
PBXs remotos usando uma única porta T1 em um PBX de hub. Esse tipo de exemplo de “hub-
and-spoke”, conhecido como CES estruturado, é mostrado a seguir.

Tipos de sinalização

Há dois tipos de sinalização associados a T1 e à emulação de circuito T1: sinalização associada
a canal (CAS) e sinalização de canal comum (CCS). CAS é sinalização in-band ou dentro da faixa
e CCS é out-of-band ou fora da faixa.



Normalmente, você pode usar o CAS para transmitir transparentemente protocolos de sinalização
proprietários que usam os bits ABCD de um quadro T1. Em Cisco ATM Switches configurados
para CAS, os bits ABCD não serão alterados ou operados, o que fornece a extensão de
sinalização proprietária na rede ATM.

Observação: você precisa usar CES estruturado se estiver fornecendo CAS.

Você também pode utilizar o CAS para detecção no gancho nos Switches ATM de
empreendimento Cisco. CAS com detecção no gancho é suportado apenas para circuitos DS0
(56 k/64 k). O CES-IWF exige que a voz seja transmitida como tráfego ATM CBR, um método que
força o switch ATM a reservar largura de banda para o circuito de voz mesmo quando não há
tráfego de usuário (voz) a ser enviado. Assim, quando não há nenhuma comunicação de voz, as
células AAL1 ainda estão utilizando a largura de banda no enlace ATM que envia os dados
"NULL". A solução para minimizar as células "NULAS" nos enlaces de ATM é não enviar as
células "NULAS" se não houver uma comunicação de voz.

8510-MSR implementa detecção no gancho da seguinte maneira:

Detectar estado no gancho/fora do gancho. Isso exige que o padrão ABCD seja configurado
de forma a indicar o sinal no gancho que o CPE está usando. Em outras palavras, o CPE
determina como isso deve ser configurado no 8510-MSR; o CPE e o 8510-MSR devem ser
configurados da mesma forma.

●

Pare de enviar células AAL1 quando for detectado desconectado.●

Indique ao switch ATM que tem o circuito CBR de destino que ele está no modo no gancho.
Isso impede que o Switch remoto declare uma LCD (perda de delineação de célula) se
nenhuma célula (dados ou "NULL") for recebida.

●

Comece enviando células AAL quando o sinal no gancho não for mais detectado (ou seja,
quando o padrão ABCD vindo do equipamento CPE não corresponder mais ao padrão
configurado).

●

Nota: CAS com detecção no gancho no 8510-MSR só pode ser usado se o equipamento CPE
suportar CAS e puder detectar o estado no gancho.

Robbed bit signaling on Cisco Enterprise Switches and routers is configured using the ces dsx1
signalmode robbedbit command. O CAS e a detecção no gancho são configurados usando o
comando ces circuit.

As portas CES nos Cisco Enterprise Switches oferecem suporte a CAS, que "rouba" um bit de
cada canal no sexto quadro T1 para transmitir mensagens de sinalização. O CAS também é
conhecido como "sinalização de bit roubado"; os bits roubados são chamados de bits AB (em SF)
ou ABCD (em ESF). CAS pode ser usado para detecção no gancho, que permite melhor
utilização dos recursos da rede quando não houver tráfego de usuário.

O CCS usa todo o canal de cada quadro T1 básico para sinalização. Um exemplo de CCS é PRI
ISDN, em que o canal D de 64k inteiro é usado para sinalização. O CCS não é suportado
nativamente nos switches Cisco LightStream e Catalyst ATM; entretanto, o 8510-MSR (ou 8540-
MSR, LS1010) junto com o controlador de sinalização Cisco VSC2700 pode fornecer função
semelhante usando o Simple Gateway Control Protocol (SGCP). Esta solução é implementada
pelo 8510-MSR propagando a sinalização do canal DS0 para o gateway VSC2700, que é capaz
de compreender vários protocolos de sinalização, e sinalizando de volta para o 8510-MSR o
endereço ATM para o qual o PVC soft 64k precisa ser configurado. Uma vez estabelecido um
circuito de ponta-a-ponta, o 8510-MSR é responsável pela transferência de tráfego do usuário. Ao
realizar a largura de banda sob demanda, o número de total de interfaces necessárias é reduzido

/content/en/us/products/collateral/unified-communications/pgw-2200-softswitch/end_of_life_notice_c51-676990.html


e a exigência por PBX tandem é eliminada.

Épossível implementar o CES usando PVCs ou PVCs suaves. O PVC requer configuração
manual em cada switch ATM na nuvem ATM; o PVC soft depende da sinalização ATM para
estabelecer o VC, e a configuração do VC é necessária em apenas um switch ATM. Outra
vantagem do PVC soft é que o VC poderá ser reroteado se o link falhar.

Por outro lado, os PVCs são mais estáveis, porque não dependem de nenhum componente
dinâmico, como a sinalização ATM. Se uma rede ATM tiver switches ATM que não suportam
sinalização ATM, os PVCs são a única opção. É de extrema importância que você observe que a
temporização é muito importante para o CES. O fluxo de recebimento T1 em um CPE remoto
deve ter as mesmas características de tempo que o fluxo de transmissão T1. Para garantir isso, a
rede ATM não deve alterar de forma significativa as características do relógio. Para alcançar isso,
é possível utilizar um dos vários esquemas de temporização discutidos em Clocking in Circuit
Emulation (Temporização na emulação de circuitos).

Processamento de quadro e célula

Como mencionado anteriormente, o CES-IWF converte os quadros T1 em células ATM AAL1. A
função CES-IWF é implementada no PAM (Módulo de adaptador de porta) CES de um Switch
ATM. Em termos mais simples, o quadro T1 vem no CES PAM, onde é colocado em buffer e
segmentado em células de 47 bytes. Um byte do cabeçalho AAL1 é adicionado a cada célula de
47 bytes, formando uma célula de 48 bytes. Cinco bytes do cabeçalho da célula ATM são
adicionados e a célula de 53 bytes é comutada para a interface ATM de saída. Dependendo do
tipo de serviço CES, também podem ocorrer etapas adicionais. Na extremidade de recebimento,
o processo é invertido.

Tipos de CES

Os serviços CES podem ser diferenciados de duas formas: síncronos e assíncronos, e
estruturados e desestruturados.

Síncronos versus assíncronos

O serviço sincrônico assume que relógios sincronizados estão disponíveis em cada lado.
Portanto, nenhuma informação sobre temporização é transportada na célula ATM. A
propagação da fonte de tempo através da rede é necessária.

●

O serviço assíncrono envia informações de temporização em células ATM para a
extremidade remota do circuito. As informações de temporização enviadas na célula ATM são
chamadas de Rótulo de tempo residual síncrono (SRTS).

●

O valor de SRTS é especificado usando quatro bits e enviado por oito células usando um bit no
cabeçalho AAL1 para cada célula numerada com seqüência ímpar. O relógio de referência deve
ainda ser propagado pela rede.

Estruturado versus Desestruturado

O serviço não estruturado (também chamado "canal limpo") utiliza a largura de banda de T1
inteira, (significando que há um único canal). O Switch ATM não olha no T1, mas
simplesmente reduz um fluxo de bits com relógio da porta que recebe para a porta de
destino.

●



O serviço estruturado (também chamado de T1 canalizado ou conexão cruzada) foi criado
para emular conexões T1 fracionais (Nx64k) ponto a ponto. Isso faz com que o T1 seja
dividido em vários canais DS-0 em direção a destinos diferentes. Mais de uma entidade de
circuito (AAL1) compartilhará a mesma interface T1 física. Para fornecer este serviço, o AAL1
é capaz de delinear blocos repetitivos de tamanho determinado de dados (o tamanho do
bloco é o número integral de octetos, em que um octeto representa um canal de 64 k).

●

Para um tamanho de bloco maior que um octeto, o AAL1 utiliza um mecanismo de ponteiro para
indicar o início do bloco de estrutura. Um bit de indicador de subcamada de convergência (CS)
(CSI) no cabeçalho AAL1 definido como 1 indica serviço estruturado, enquanto um bit CSI igual a
0 indica serviço não estruturado. Portanto, se CSI = 1, o ponteiro que identifica o início da
estrutura será inserido no campo CSI das células com numeração par. Utilizando esse ponteiro, o
Switch receptor saberá como converter as células AAL1 no T1 fracionário apropriado.

Nos Switches e roteadores Cisco Enterprise, esse tipo de serviço de emulação de circuito é
configurado utilizando o comando ces aal1 service.

Temporização em simulação de circuito

A temporização é muito importante para o CES. Esta seção concentra-se em dois conceitos de
relógio:

Modos de temporização●

distribuição de relógio●

Os modos de temporização definem várias formas de alcançar o mesmo relógio nas
extremidades de transmissão e recebimento de um circuito T1 ponta-a-ponta. Isso significa que o
fluxo T1 que o PBX1 transmite tem as mesmas características de temporização que o fluxo T1
que o PBX2 recebe, e vice-versa.

Alguns modos de temporização (como síncrono e SRTS) confiam em uma fonte de tempo de
referência que precisa ser a mesma em toda a rede. Para alguns modos de temporização, a
distribuição da temporização de referência é obrigatória.

As seções seguintes abordam vários modos de temporização e métodos de distribuição de
tempo. Também listaremos as vantagens e desvantagens de cada modo de temporização.

Modos de temporização

Há três modos principais de temporização:

Relógio síncrono●

SRTS●

Relógio adaptável●

Éimportante comentar que a distribuição precisa de medição de tempo pode ser efetuada com
suporte de hardware. O chip Phased Lock Loop (PLL) usado para fazer isso apenas está
presente na placa ASP-PFQ do LS1010 e do RP equipado com módulos de relógio de rede no
8540-MSR. O uso desses módulos é altamente recomendado ao projetar redes ATM que usam
CES. Para obter mais informações, consulte Requisitos de temporização para o LightStream
1010, Catalyst 8510-MSR e Catalyst 8540-MSR.

Relógio síncrono



A freqüência do relógio de transmissão é produzida por uma fonte externa (também chamada de
PRS [Sinal de referência primária]). O PRS é distribuído através da rede ATM de modo que todos
os dispositivos podem ser sincronizados com o mesmo relógio.

Vantag
ens Desvantagens

Suporta
serviços
CES
estrutur
ados e
não
estrutur
ados.

Requer sincronização de relógio de rede.

Exibe
caracter
ísticas
superior
es de
desvio
e
variaçã
o de
sinal.

Vincula a interface CES ao PRS; em caso de
falha do PRS, o circuito pode ser degradado a
menos que o PRS redundante esteja
disponível.

 

Outras interfaces (além da interface CBR ou
ATM usada para derivar o relógio de rede no
switch ATM) podem ser afetadas em caso de
falha do PRS porque os switches ATM da
Cisco usam esse relógio derivado como um
relógio de sistema para todas as interfaces no
switch, não apenas as interfaces envolvidas
com CES.

SRTS

O SRTS é um método assíncrono de medição de tempo. O SRTS mede a diferença entre o
relógio de serviço (recebido na interface CBR) e o relógio de referência em toda a rede. Essa
diferença é o RTS (rótulo de tempo residual). O RTS é propagado para a ponta remota do circuito
no cabeçalho AAL1. A extremidade de recepção reconstrói o relógio ajustando o relógio de
referência segundo o valor de RTS. Tenha em mente que o relógio de referência precisa ser
propagado em toda a rede; em outras palavras, o switch precisa ser capaz de distribuir o relógio.

Vantagens Desvantage
ns

Transmite um sinal de clock de usuário
gerado externamente (como PBX, MUX ou
CODEC) em toda a rede ATM, fornecendo
um sinal de clock independente para cada
circuito CES.

Requer
serviços de
sincronizaç
ão de
relógio de
rede.

Útil em redes que têm várias origens de Suporta



relógio externo.

apenas
serviços
CES
desestrutur
ados.

 

Mostra
perambulaç
ão e
tremulação
moderadas.

Relógio adaptável

No relógio adaptável, o CES IWF de origem simplesmente envia os dados ao CES IWF de
destino. O CES IWF de destino grava dados no buffer de segmentação e remontagem (SAR) e o
lê com o relógio de serviço local T1. O relógio do serviço local (interface) é determinado com base
nos dados reais de CBR recebidos.

O nível do buffer de SAR controla a freqüência do relógio local medindo continuamente o nível de
preenchimento em torno da posição intermediária e alimentando essa medição para guiar o PLL
(Phase Lock Loop), que, em troca, orienta o relógio local (relógio de transmissão). A frequência
do relógio de transmissão é modificada para manter constante a profundidade do buffer de
remontagem. Quando o CES IWF detecta que o buffer SAR está ficando cheio, ele aumenta a
taxa do relógio de transmissão. Quando a IWF do CES percebe que o buffer de SAR está ficando
vazio, ela diminui a taxa do relógio de transmissão.

A escolha correta da extensão do buffer pode evitar overflow e underflow e, ao mesmo tempo,
controlar o retardo (quanto maior o buffer, maior o retardo). The buffer length is proportional to the
maximum cell delay variation (CDV), which the user can configure on Cisco ATM Switches. O
administrador de rede pode estimar qual deve ser o máximo de CDV somando o CDV de cada
dispositivo de rede no caminho do circuito. A soma dos CDVs medidos que cada equipamento
introduz deve ser menor que o CDV máximo configurado. Caso contrário, ocorrerão insuficiências
e excessos. Em equipamentos Cisco, você poderá visualizar o CDV real comando show ces
circuit interface cbr x/y/z 0 se estiver usando o serviço não estruturado.

Vantagens Desvantagens
Não requer sincronização
de relógio de rede.

Suporta somente CES não-
estruturado.

  Mostra as características mais
pobres de quem anda.

Em produtos Cisco Enterprise, esse modo de temporização é configuração com o uso do
comando de interface ces aal1 clock CBR.

distribuição de relógio

Os modos de temporização síncrono e SRTS exigem a distribuição do PRS pela rede. Se um
desses dois modos de temporização for utilizado, será necessário antes escolher qual origem de
tempo desempenhará a função de PRS e projetar uma topologia de distribuição de tempo voltada
para a rede.



Entre os fatos para levar em consideração ao decidir o PRS estão a precisão do relógio e o
posicionamento do PRS na rede:

A precisão do relógio é determinada pelo nível do estrato. Geralmente, o provedor de
serviços fornecerá um relógio de precisão melhor (stratum1 ou 2) do que os osciladores
locais em equipamentos (switches ATM ou equipamento CPE). Na ausência de relógio do
provedor de serviços (o que ocorre frequentemente com aplicações de vídeo), escolha como
PRS o dispositivo com o oscilador local mais preciso.

●

Ao decidir sobre PRS, também deve-se considerar a posição dos dispositivos que serão o
PRS na rede. Normalmente, você terá que considerar a posição dos dispositivos se houver
várias fontes de tempo em potencial com o mesmo nível de precisão ou se houver uma rede
ATM muito grande. Você precisa escolher a posição do PRS de forma a minimizar o número
de dispositivos de rede que o clock precisa para ultrapassar do PRS aos dispositivos de
borda, já que o clock torna-se degradado à medida que ultrapassa os nós de rede.

●

Depois de escolher o PRS, a próxima decisão é encontrar a melhor maneira de propagar o relógio
de referência. A topologia de distribuição de rede deve ser sem loops; em outras palavras, precisa
ser uma estrutura de árvore ou um conjunto de árvores. A topologia de distribuição de relógio
também deve impor uma ordenação hierárquica estrita dos componentes ativos da topologia com
base no nível de stratum dos vários equipamentos de rede. Isto é, se houver dois caminhos com
saltos iguais para escolher, escolha o que passar pelo equipamento mais preciso (estrato
inferior).

Consulte a árvore de distribuição de tempo da rede na seguinte ilustração:

Os Osciladores no 8510-MSR e no PA-A2 no Cisco 7200 podem fornecer um relógio de estrato 4.
O Catalyst 8540-MSR com o módulo de relógio de rede opcional pode oferecer uma fonte de
tempo de estrato 3. Sem o módulo de relógio de rede opcional, o Catalyst 8540-MSR fornece um
relógio de estrato 4. Se o Catalyst 8540-MSR estiver equipado com o módulo de relógio de rede
opcional, a porta T1/E1 Building Integrated Timing Supply (BITS) também pode ser usada como
fonte de tempo.



Após decidir como será a aparência da árvore de distribuição de tempo para a rede inteira, é
necessário implementá-la em cada dispositivo, incluindo os Switches ATM Cisco (ou seja, a
distribuição interna de tempo no Switch ATM deve ser configurada). Internal clock distribution on
Cisco Enterprise ATM Switches and routers can be configured using these two commands: ces
dsx1 clock source e network-clock-select.

Use the network-clock-select command to specify which clock source (interface or internal
oscillator) to use as the system clock on the ATM Switch. Nos produtos Cisco que oferecem
suporte a CES, você pode especificar várias origens de relógio de rede e respectivas prioridades
para fins de redundância. Se nada estiver configurado, o 8510-MSR e o Catalyst 8540-MSR
utilizarão, por padrão, o oscilador local no ATM Switch Processor (ASP) ou Route Processor (RP)
como o relógio de sistema. Todas as interfaces que são configuradas para usar tempo derivado
de rede utilizam fonte de tempo especificada na instrução network-clock-select como um tempo
de transmissão nessa interface. Todas as interfaces ATM e CBR no 8510-MSR e no Catalyst
8540-MSR são configuradas para serem derivadas da rede por padrão. Isso também ocorre com
as interfaces ATM e CBR no adaptador da porta PA-A2. A instrução ces dsx1 clock source
especifica para cada interface individual qual fonte de tempo usar como um relógio de
transmissão nessa interface. As seguintes operações estão disponíveis:

Derivado da rede: Como mencionado anteriormente, se a interface estiver configurada para
ser derivada de rede, a fonte de tempo especificada pela instrução network-clock-select será
usada como o relógio de transmissão nessa interface (ou seja, o relógio de transmissão é
derivado da origem fornecida pelo mecanismo de distribuição de tempo interno do switch
ATM). Use o comando show network-clock para descobrir que fonte de tempo está sendo
usada. A configuração derivada de rede é a padrão para todas as interfaces de Switch ATM
da Cisco.

●

Programação em circuito: O relógio de transmissão na interface é derivado da fonte de tempo
recebida na mesma interface. Esse modo pode ser utilizado durante a conexão a um
dispositivo com uma fonte de tempo muito precisa.

●

Execução livre: O relógio de transmissão na interface é derivado do oscilador local do
adaptador de porta, se existir. Se o adaptador da porta não tiver um oscilador local, o
oscilador da placa de processador será utilizado. Neste modo, o relógio de transmissão não
está sincronizado com nenhum outro relógio de recepção no sistema. Esse modo só deverá
ser usado se a sincronização não for exigida, como alguns ambientes de LAN.

●

Configurando o CES

Antes de configurar

Antes de implementar e configurar o CES, você deve tomar as seguintes decisões com base nas
informações discutidas neste documento até agora:

Que tipo de serviço você precisa (não estruturado ou estruturado)?1.
Qual modo de temporização você usará (síncrono, SRTS ou adaptável)?2.
Caso decida usar modo de temporização síncrono ou de SRTS, qual dispositivo da rede
oferecerá fonte de tempo para o resto da rede? Você tem dispositivos equipados com PLLs?
Você pretende derivar o relógio a partir de interfaces que não suportam isso? Para obter
mais informações, consulte Requisitos de temporização para o LightStream 1010, Catalyst
8510-MSR e Catalyst 8540-MSR.

3.



Como você planeja distribuir a origem do relógio por toda a rede para que você tenha uma
árvore de relógio sem loops enquanto ainda preserva o máximo possível as características
do relógio do PRS?

4.

Determine as características T1/E1 (como código de linha e enquadramento) definidas no
CPE ou na linha fornecida pelo provedor de serviços.

5.

Determine a distância entre o PAM CES e o dispositivo mais próximo que regenera o sinal
T1/E1 (pode ser CPE ou CSU/DSU, por exemplo). Se a distância for maior que 110 pés,
você precisará alterar a configuração da lbo no CES PAM.

6.

Configurações de exemplo

Aqui estão alguns exemplos de configurações com:

CES não estruturados T1 utilizando relógio síncrono e PVCs●

CES não estruturado T1 com temporização de SRTS e PVCs suaves●

CES não estruturado com T1 com relógio adaptável e PVCs suaves●

Consulte também Configurando serviços de emulação de circuito.

Verificando as configurações

Você pode usar os comandos show explicados abaixo para verificar a configuração. A saída
desses comandos show de todos os dispositivos envolvidos também será útil para os
engenheiros do Centro de Assistência Técnica (TAC) da Cisco se você tiver que abrir um caso.

Coma
ndo Descrição

show
versio
n

Exibe a versão atual do Cisco IOS. Você
precisará saber a versão do IOS ao verificar os
recursos suportados ou procurar bugs no CCO.

show
run Exibe a configuração em execução no momento.

show
int cbr
x/y/z

Exibe o status da interface.

show
ces int
cbr
x/y/z

Exibe o estado da linha e todos os contadores
de erro T1/E1 (a definição de todos os
contadores está no RFC 1406 (). Isto mostra
também a configuração de porta e serviço.
Assegure que o código de linha e
enquadramento configurados no Switch sejam
os mesmos configurados no dispositivo CPE.

show
ces
circuit
int cbr
x/y/z n

Onde n é o ID do canal (0 = não estruturado; 1-
24 = estruturado). Exibe informações sobre
baixo fluxo e excesso de fluxo.
Observação: sempre haverá alguns
subfluxos/sobrecargas quando um circuito
estiver chegando, portanto, considere o aumento
relativo e não o número absoluto. Underflows e
overflows indicam lapsos de temporização.
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show
ces
addres
s

Exibe o endereço e o par VPI/VCI a serem
usados se você quiser terminar o PVC soft
nessa porta CBR. Primeiro, você deve configurar
o circuito CES para visualizar essas
informações. Se você tiver serviço estruturado
com vários canais, haverá vários endereços e
pares de VPI/VCI.

show
ces
stat

Exibe o status de todos os circuitos.

show
networ
k-clock

Exibe a configuração das preferências de origem
do relógio de rede e indica se o relógio ativo é,
de fato, aquele configurado para ser o preferido.

show
log

Exibe quaisquer eventos de comutação de
relógio passada ou eventos de interface. Para
aproveitar o registro, você deve configurar os
timbres de hora no Switch a ativar o registro.
Você pode configurar isso no modo de
configuração global usando os seguintes
comandos:

registro colocado em buffer●

service timestamps log date msec●

service timestamps debug date msec●

Troubleshooting Básico

Alguns dos problemas mais comuns encontrados com CES estão listados abaixo, juntamente
com dicas de solução de problemas.

O circuito não é ativado ou CPE está em estado de alarme

Certifique-se de que esteja utilizando o cabo correto. Consulte Cabos, Conectores e
Pinagens ATM PA-A2 para obter pinagens de todas as portas CES para o PA-A2.

1.

Verifique se o enquadramento e o código de linha são os mesmos no CPE e no switch. Use
o comando show ces interface x/y/z para ver como o switch está configurado. Para alterar o
enquadramento e o código de linha, utilize os comandos ces dsx1 framing e ces dsx1
linecode.

2.

Make sure that all Hardware is in working condition, such as the port on the CPE, and the
cable and port on the Switch. Você pode solucionar problemas de hardware substituindo um
componente por vez ou usando loopbacks para localizar o problema. Você pode usar
loopbacks configuráveis pelo usuário para fazer isso usando o comando ces dsx1 loopback
para interfaces CBR e o comando loopback para interfaces ATM. Pode ser necessário fazer
um plugue de loopback externo na interface T1 CBR ou fazer loop externo do cabo de
transmissão para o cabo de recepção na interface ATM. Em geral, testes de loopback são
úteis ao Troubleshooting problemas de CES.

3.

Verifique os indicadores de alarme:Um alarme vermelho indica falha em um dispositivo
local.Um alarme amarelo indica falha de extremidade remota.Um alarme azul é declarado
quando todo o padrão um é detectado (AIS). O equipamento CPE conectado à porta em

4.
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alarme azul deve ver essa condição como perda de sinal (LOS). Um alarme azul
freqüentemente indica que há um problema na rede ATM e/ou a conexão provavelmente
caiu.No 8510-MSR, os LEDs indicam diferentes alarmes.
Meça a distância entre o CPE (ou o dispositivo de regeneração de sinal mais próximo, como
o CSU/DSU) e a porta CBR no CES PAM. A linha padrão construída é de 0 a 110 pés. Se
sua distância for maior, use o comando ces dsx1 lbo para aumentar o valor padrão. A
distância máxima suportada é 213 m.

5.

O circuito está enfrentando lapsos de temporização

Para determinar se há lapsos de temporização em um circuito, verifique se há subfluxos e estouro
usando o comando show ces circuit interface cbr x/y/z n, onde n é o ID do circuito (sempre 0 para
CES não estruturado).

Conforme as células AAL1 são recebidas em uma interface ATM, elas são armazenadas no buffer
SAR, localizado no CES PAM. Então, o framer vai levar os dados AAL1 desse buffer, retirar todos
os cabeçalhos, formar um quadro T1 e transmiti-lo na interface CBR. O tamanho desse buffer
depende da implementação e é escolhido para acomodar o CDV máximo de ponta a ponta
específico, evitando atrasos excessivos. Se houver uma pequena diferença de temporização
entre o dispositivo que está fazendo a segmentação (conversão de quadros T1 para células ATM)
e o dispositivo que está fazendo a remontagem (conversão de células ATM para quadros T1), o
buffer SAR obterá subfluxos ou estouros.

Sobrecargas: O lado de segmentação é mais rápido do que o lado de remontagem,
resultando em quadros descartados.

●

Subfluxos: O lado da segmentação é mais lento que o lado da remontagem, resultando em
quadros repetidos.

●

Erros de enquadramento de relatório de PBX ou quedas da portadora

Verifique todos os enlaces de ATM para averiguar se há erros de Verificação de redundância
cíclica (CRC) ou outros tipos. Use os comandos show controller atm e show interface.

Os usuários ouvem estática ou cliques nas chamadas telefônicas

Verifique o relógio de todos os dispositivos ATM e CES. Tente uma temporização adaptável e
veja se isto resolve o problema.

Suspeita de um relógio de referência inválida

O tempo de referência pode ser degradado se a fonte de tempo original fornecida pelo
provedor de serviços estiver com problema, se a rede ATM degradar o relógio ou se a
distribuição de tempo por toda a rede estiver mal configurada.

1.

Tente a temporização adaptável. Se isso solucionar o problema (enquanto o SRTS e
síncrono estavam enfrentando o problema), você pode concluir que sua suspeita estava
correta.

2.

Existem Problemas de relógio em uma Rede com o PA-A2



A interface ATM do PA-A2 também usa relógio derivado de rede como padrão na porta do uplink
ATM. Por padrão, a origem do relógio é atm clock internal, que é o equivalente ao derivado da
rede. O termo "derivado de rede" significa que usamos a origem de relógio ativo de prioridade
mais alta, conforme mostrado na saída do comando show network-clock.

Utilize o comando no atm clock internal para configurar o tempo de transmissão para a linha.
Essa configuração equivale a uma fonte de tempo de transmissão programada em circuito, na
qual a fonte de tempo de transmissão é derivada da fonte de tempo recebida na mesma interface.

Informações Relacionadas

Asynchronous Transfer Mode (ATM)●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●
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