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Introdução

Este documento responde a perguntas mais frequentes para o adaptador da porta ATM de Cisco
PA-A3-OC12. As perguntas são relacionadas ao apoio do LAN Emulation (LANE), o apoio da
conexão virtual permanente do bridged-style (PVC) (que incluem o [VBR-nrt] NON-Realtime PVC
da taxa de bits de variável), o tipo de microplaqueta do Segmentation And Reassembly (SAR), o
apoio das categorias de serviço da taxa de bits disponível (CBR) e da taxa de bits não
especificada (CBR), o Class-Based Weighted Fair Queueing (CBWFQ), e o Low Latency Queuing
(LLQ), entre outras coisas.

Para obter mais informações sobre das convenções de documento, refira as convenções usadas
nos dicas técnicas da Cisco.

Q. O PA-A3-OC12 apoia o LANE?

A. Yes. O Software Release 12.1(3)E de Cisco IOS® introduziu o apoio para o LANE no PA-A3-
OC12. Refira os Release Note.

Q. O PA-A3-OC12 apoia Bridged-Style PVCs?

A. Sim, até à data do Cisco IOS Software Release 12.0(19)S.

Q. Que é o significado dos seguintes mensagens da saída do comando debug atm
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event?

!--- Each of these timestamped lines appear on one line: Jul 4 10:34:52.597:

parse_vip_cm622_stat_ll(ATM5/0/0): phy statistics 0x01010254 Jul 4 10:34:52.925:

parse_vip_cm622_alarm_ll(ATM5/0/0): state 4, old/new alarms 0x0/0x1000 Jul 4 10:34:52.925:

parse_vip_cm622_alarm_ll(ATM5/0/0): alarm 0x1000 Jul 4 10:34:52.925:

parse_vip_cm622_alarm_ll(ATM5/0/0): state 0, old/new alarms 0x1000/0x0 Jul 4 10:34:52.925:

parse_vip_cm622_alarm_ll(ATM5/0/0): alarm cleared

A. Estas mensagens definem estados do alarme do Synchronous Optical NETwork (SONET). O
campo do alarme é um bitmap representado como uma soma, e assim pode simultaneamente
representar falhas múltiplas (alarmes). Estas são as várias posições de bit:

Tipo de falha Valor hexadecimal
Nenhum alarme 0x0
Perda de sinal de sessão
(SLOS) 0x0001

Seção fora do quadro (SOOF) 0x0002
Perda de quadro da seção
(SLOF) 0x0004

Line Alarm Indication Signal
(LAIS) 0x0010

Indicação de defeito remoto de
linha 0x0020

Perda de caminho de ponteiro
(CHAPE) 0x0100

Path Alarm Indication Signal
(LAIS) 0x0200

Path Remote Defect Indication
(PRDI) 0x0400

Fora do Cell Delineation (OCD) 0x1000
Delineação da perda de célula
(LCD) 0x2000

Incompatibilidade de byte c2 0x4000

valor 2n 8 4 2 1 8 4 2 1
Valor binário 0 1 1 0 0 1 0 0

Estes são dois exemplos de determinar os alarmes de um único valor de campo do alarme:

0x6400 = 0x4000 + 0x2000 + 0x04000x6400 indica uma incompatibilidade de byte c2, uma
delineação da perda de célula, e um PRDI.

●

0x7400 = 0x4000 + 0x2000 + 0x1000 + 0x04000x7400 significa uma incompatibilidade de
byte c2, uma delineação da perda de célula, fora do Cell Delineation, e de um PRDI.

●

Q. Que microplaqueta SAR o PA-A3-OC12 usa?

A. O PA-A3-OC12 usa o fabricante CM622 SAR. Use o comando show controller atm indicar o



modelo SAR assim como a outra informação relação-específica. Todos modelos restantes da
família PA-A3 usam um SAR diferente.

VIP-Slot8# show controllers atm 0/0

     Interface ATM0/0 is up

     Hardware is OC-12 ATM PA - SONET OC12 (622Mbps)

     Lane client mac address is 0002.1783.0900

Framer is PMC PM5355 S/UNI-622, rev: 16, SDH mode

     SAR is Maker CM622, FW Rev (RX/TX): 3.2.2.3/3.2.2.3

       idb=0x6087EFE0, ds=0x60884500, framer_cb=0x608AA6A0

       pool=0x609E4840, cache=0x60A2CB40, cache_end=2043

       slot 0, unit 0, subunit 0, fci_type 0x0077

     Curr Stats:

       VCC count: current=3, peak=3

       RX errors:

         len 0, chan_closed 9, timeout 0, partial_discard 0

         aal5_len0 0, host_partial_rx_discard 0

     Devices base addresses:

            rx_plx_base = 0x50800000 tx_plx_base = 0x54800000

           rx_fpga_regs = 0x50810000 tx_fpga_regs = 0x54810000

             dscc4_base = 0x50820000 dscc4_local_base = 0x50830000

            batman_base = 0x50838000 framer_base = 0x50834000

     Ring base addresses/head/tail (ring size/head/tail index):

        rx_desc = 0x38265200/0x3826B210 (2048/1537)

        tx_desc = 0x3026D240/0x3026FB00/0x3026FBC0 (1024/652/664)

        rx_shdw = 0x60A30B80/0x60A32384 (2048/1537)

        tx_shdw = 0x60A32BC0/0x60A335F0 (1024/652)

         tx_ind = 0x38271280/0x38280068 (16384/15226)

     rx_spin_sum 83079, rx_int 57777, avg spin: 1

     Control blocks:

            vcs = 0x608AA780 (4096) vps = 0x609E2800 (256)

          chids = 0x609227C0 (65536)

     Misc info:

     vc-per-vp: 1024, max_vc: 4096, max_vp: 15

     ds->tx_count 12, ds->vp_count 1

     RX SAR stats:

       drop_pkts 0, unrecognized_cells 160200, aal5_pkts 1165286881

     TX SAR stats:

       aal5_pkts 1625602913, drop_pkts 0

     Alarm: 0x0

Q. Que é significado pelo seguinte mensagem de registro?

VIP-Slot8# show controllers atm 0/0

     Interface ATM0/0 is up

     Hardware is OC-12 ATM PA - SONET OC12 (622Mbps)

     Lane client mac address is 0002.1783.0900

Framer is PMC PM5355 S/UNI-622, rev: 16, SDH mode

     SAR is Maker CM622, FW Rev (RX/TX): 3.2.2.3/3.2.2.3

       idb=0x6087EFE0, ds=0x60884500, framer_cb=0x608AA6A0

       pool=0x609E4840, cache=0x60A2CB40, cache_end=2043

       slot 0, unit 0, subunit 0, fci_type 0x0077

     Curr Stats:

       VCC count: current=3, peak=3

       RX errors:

         len 0, chan_closed 9, timeout 0, partial_discard 0

         aal5_len0 0, host_partial_rx_discard 0

     Devices base addresses:

            rx_plx_base = 0x50800000 tx_plx_base = 0x54800000



           rx_fpga_regs = 0x50810000 tx_fpga_regs = 0x54810000

             dscc4_base = 0x50820000 dscc4_local_base = 0x50830000

            batman_base = 0x50838000 framer_base = 0x50834000

     Ring base addresses/head/tail (ring size/head/tail index):

        rx_desc = 0x38265200/0x3826B210 (2048/1537)

        tx_desc = 0x3026D240/0x3026FB00/0x3026FBC0 (1024/652/664)

        rx_shdw = 0x60A30B80/0x60A32384 (2048/1537)

        tx_shdw = 0x60A32BC0/0x60A335F0 (1024/652)

         tx_ind = 0x38271280/0x38280068 (16384/15226)

     rx_spin_sum 83079, rx_int 57777, avg spin: 1

     Control blocks:

            vcs = 0x608AA780 (4096) vps = 0x609E2800 (256)

          chids = 0x609227C0 (65536)

     Misc info:

     vc-per-vp: 1024, max_vc: 4096, max_vp: 15

     ds->tx_count 12, ds->vp_count 1

     RX SAR stats:

       drop_pkts 0, unrecognized_cells 160200, aal5_pkts 1165286881

     TX SAR stats:

       aal5_pkts 1625602913, drop_pkts 0

     Alarm: 0x0

A. Quando configurado com VBR-NRT PVC, o PA-A3-OC12 apoia uma taxa de célula do pico
máximo (PCR) ou a taxa de célula sustentável (SCR) de 299520 kbps (metade da linha taxa).

O SAR atribui um valor de prioridade interna mais baixo aos canais virtuais UBR (VCS) do que ao
outro VCS. O SAR primeiro programa uma pilha de um VBR-NRT VC em um timeslot de célula
disponível. Se nenhum VCS VBR tem dados para a transmissão ou se a relação está apoiando
um único VC, a seguir a largura de banda de enlace inteira está disponível para o UBR VC.

A escala da linha de comando para o PCR é 37 a 299520 kbps, como pode ser visto nesta saída:

atm(config)# interface atm 2/0/0.1 point-to-point

atm(config-subif)# pvc 5/100

atm(config-if-atm-)# vbr ?

<37-299520>  Peak Cell Rate (PCR) in Kbps

Q. O PA-A3-OC12 apoia a categoria de serviço ATM ABR?

A. No. O PA-A3-OC12 apoia os canais virtuais UBR e VBR-NRT (VCS) somente.

Q. Como o modelagem de tráfego de camada ATM trabalha no PA-A3-OC12?

A. O PA-A3-OC12 apoia categorias de serviço ATM VBR-NRT e UBR. O SAR atribui um valor de
prioridade interna mais baixo aos canais virtuais UBR (VCS) do que o VCS VBR-NRT. O SAR
primeiro programa uma pilha de um VBR-NRT VC em um timeslot de célula disponível. Se
nenhum VCS VBR tem dados para a transmissão ou se a relação está apoiando um único VC, a
seguir a largura de banda de enlace inteira está disponível para o UBR VC.

Ao contrário do PA-A3-OC3 ou do PA-A3-DS3, o PA-A3-OC12 não apoia o comando transmit
priority mudar manualmente o nível da prioridade de um VC. Quando dois VCS VBR-NRT
competem para o mesmo timeslot de célula, o SAR reprograma um VC para um timeslot de célula
mais atrasado. Para assegurar-se de que tal reprogramação não conduza ao throughput
reduzido, o PA-A3-OC12 executa um algoritmo de recuperação da largura de banda no



microcódigo v3.2 SAR. Para mais informação, refira compreendendo a seção da exatidão de
modelagem de tráfego do modelagem de tráfego em placas de linha ATM para o Cisco 12000
Series.

Quando nenhum VBR-NRT VC precisa de usar um timeslot de célula, o SAR atribui o intervalo de
tempo a um UBR VC. Em consequência, a taxa de emissor do UBR VC pode exceder a taxa de
célula de pico configurada (PCR) do VC. Como uma ação alternativa, configurar o VC como o
VBR-NRT no roteador, ajustam o PCR igual à taxa de célula sustentável (SCR), e deixam todo o
abastecimento da rede do VC como o UBR.

Nota: A categoria de serviço ATM de um VC não precisa de combinar em um valor-limite do ATM
Router e no Switches de rede ATM enquanto os parâmetros de tráfego equivalentes são usados.

Os Cisco IOS Software Release futuros não indicarão uma opção para configurar um parâmetro
de PCR na linha de comando com o comando ubr; todo o VCS UBR será forçado para usar um
PCR da linha taxa (CSCdu83983 (clientes registrados somente)).

Q. O PA-A3-OC12 apoia o canal virtual per. (por vc) CBWFQ e LLQ?

A. Apoio introduzido Cisco IOS Software Release 12.0S para o Qualidade de Serviço (QoS)
distribuído no PA-A3-OC12 (CSCdv67540 (clientes registrados somente)). O CBWFQ é apoiado
no PA-A3-OC12 até à data do Cisco IOS Software Release 12.1(11b)E; e o LLQ é apoiado no
PA-A3-OC12 até à data do Cisco IOS Software Release 12.1(12c)E1.

Com fila por voz, o driver de interface ATM exerce a pressão contrária quando a fila de hardware
da camada 2 (conhecida como o transmitir anel) está completa. Os pacotes adicionais são
armazenados então no sistema de enfileiramento da camada 3, onde uma política de serviços de
QoS se aplica. À revelia, um UBR VC é atribuído um valor do transmitir limite de anel (tx_limit)
das partículas 128. Um VBR-NRT VC é atribuído um valor do tx_limit baseado na seguinte
fórmula:

atm(config)# interface atm 2/0/0.1 point-to-point

atm(config-subif)# pvc 5/100

atm(config-if-atm-)# vbr ?

<37-299520>  Peak Cell Rate (PCR) in Kbps

Se esta fórmula calcula um valor do tx_limit que seja menos do que o padrão do 128, a seguir o
tx_limit do VC é ajustado ao 128. Alternadamente, você pode usar o comando tx-ring-limit atribuir
um valor fora de padrão. Um valor configurado será indicado na saída do comando show atm vc
vcd em um software da Próxima Versão do Cisco IOS (CSCdx12328 (clientes registrados
somente)).

Q. Que comandos podem ser usados para pesquisar defeitos caídas de entrada ou
quedas de emissor no PA-A3-OC12?

A. O pacote de saída do canal virtual per. (por vc) deixa cair automaticamente incrementos
contrários quando o VC usa todos os bufferes de partícula atribuídos a ele. Faz baseado assim na
fórmula acima ou baseado no valor configurado manualmente através do comando tx-ring-limit.
Ou seja o valor do tx_count (o número de buffer no uso) alcançou o valor do tx_limit. Um VC
experimenta esta circunstância durante explosões ou durante períodos de congestionamento
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contínuos, quando o VC é presentado com mais pacotes do que os parâmetros moldados
reservam e os pacotes adicionais devem ser enfileirados. Se um VC experimenta incrementar o
pacote de saída deixa cair quando a taxa de emissor média é consistentemente menos do que a
taxa de célula sustentável (SCR), captura diversas saídas do comando show interface atm
slot/port-adapter/port determinar o trajeto de switching do Cisco IOS Software do tráfego. Para
mais dicas de Troubleshooting, refira gotas das saídas de Troubleshooting em interfaces do ATM
Router.

O PA-A3-OC12 pode experimentar um valor de incremento do contador de InpktDrops no vpi/vci
pvc atm da mostra output quando o Distributed Cisco Express Forwarding (DCEF) é permitido na
interface principal. Este problema é simplesmente um problema de contador e não afeta o fluxo
de tráfego normal (CSCdw78297 (clientes registrados somente)). Para mais dicas de
Troubleshooting, refira pesquisando defeitos caídas de entrada em interfaces do ATM Router.

Q. A série do Cisco 7200 Router apoia o PA-A3-OC12?

A. No.

Q. Após ter configurado um PVC, os relatórios de roteador os seguintes
mensagens de registro. Que significa?

!--- This configuration was performed: 7500-II(config-if)# pvc 25/100

7500-II(config-if-atm-vc)# ubr 21000

7500-II(config-if-atm-vc)# exit

!--- Each of these timestamped lines appears on one line: 06:05:02: %ATMPA-3-SETUPVCFAILURE:

ATM0/0/0: Platform Setup_vc failed for 25/100, vcd 3689 06:05:04: %ATMPA-3-SETUPVCFAILURE:

ATM0/0/0: Platform Setup_vc failed for 25/100, vcd 3690

A. Processadores que residem na rota/processador de switch (RSP), o Versatile Interface
Processor (VIP), e os mensagens de intercâmbio PA-A3-OC12 para executar funções como a
instalação e o teardown do virtual channel (VC), a coleta de estatística da camada física, e a
geração de alarme. CSCdv12409 (clientes registrados somente) (duplicado por CSCdu61631
(clientes registrados somente)) resolve uma condição rara em que as falhas da instalação VC
ocorrem devido a como os valores do identificador de caminho virtual (VPI) são adicionados e
liberados pelo direcionador PA-A3-OC12. Quando esta circunstância ocorre, seu roteador pode
igualmente experimentar um travamento de VIP e um recarregamento de roteador devido a um
travamento forçado por software.
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