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Inleiding

Deze documenten leggen uit hoe de uitvoer van de opdracht Bestuursbestand van de show te
interpreteren.

Voorwaarden

Vereisten

Lezers van dit document moeten op de hoogte zijn van:

De gedistribueerde architectuur van Cisco 12000 Series Internet-router●

U kunt meer details over deze architectuur vinden in Cisco 12000 Series Internet Router
Architecture, vooral het hoofdstuk dat betrekking heeft op de switchfabric.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

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

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

Opdracht voor besturing en seingeving

http://www.cisco.com/warp/customer/63/arch12000-chassis.html
http://www.cisco.com/warp/customer/63/arch12000-chassis.html
http://www.cisco.com/warp/customer/63/arch12000-swfabric.html
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


De opdracht Show Controller-bestand wordt gebruikt om informatie weer te geven over de Fabric
Interface Asic (FIA)-controllers van de Cisco 12000 Series Internet-router. Het FIA bevindt zich op
zowel de Gigabit-routeprocessor (GRP) als de lijnkaarten (LCs). Het voorziet in een interface
tussen de GRP/LC en de switchfabric-kaarten (CSC/SFC).

De opdracht besturing voor het weergeven van controllers is zeer belangrijk voor het oplossen van
problemen met de switchfabric op de Cisco 12000 Series Internet Router. Bijvoorbeeld, wordt het
gebruikt om de Time outs van de Fabric van het Ping en de Fouten in de Cisco 12000 Series
Internet router te verhelpen. Als u geïnteresseerd bent in de richtlijnen voor het oplossen van
problemen voor de switchfabric, zie Problemen oplossen bij de switchfabric (CSC en SFC).

Er is een onderscheid tussen de fouten van Fabric en van Fabric FIA in de opdracht van het
controllerbestand. Het getal van Fabric fouten is voor pakketten die van de switchfabric naar een
lijnkaart of een GRP komen en de fouten van To Fabric zijn voor pakketten die een lijnkaart/GRP
via de switchfabric naar een andere kaart uitzenden.

Hier is een voorbeeld van uitvoer van de opdracht van de showcontroller fia:

Line 1   12016#show controller fia

Line 2   Fabric configuration: Full bandwidth redundant

Line 3   Master Scheduler: Slot 17

Line 4

Line 5   From Fabric FIA Errors

Line 6   -----------------------

Line 7   redund fifo parity 0          redund overflow 0          cell drops 0

Line 8   crc32 lkup parity  0          cell parity     0          crc32      0

Line 9   Switch cards present:   0x001F  Slots  16 17 18 19 20

Line 10  Switch cards monitored: 0x001F  Slots  16 17 18 19 20

Line 11  Slot:    16        17          18         19         20

Line 12  Name:   csc0      csc1        sfc0       sfc1       sfc2

               --------   --------   --------   --------   --------

Line 13  los    0          0          0          0          0

Line 14  state  Off        Off        Off        Off        Off

Line 15  crc16  0          0          0          0          0

Line 16

Line 17  To Fabric FIA Errors

Line 18  -----------------------

Line 19  sca not pres 0          req error     0          uni FIFO overflow 0

Line 20  grant parity 0          multi req     0          uni FIFO undrflow 0

Line 21  cntrl parity 0          uni req       0          crc32 lkup parity 0

Line 22  multi FIFO   0          empty dst req 0          handshake error   0

Line 23  cell parity  0

Lijn 2 geeft aan of het vak in de vorm van volledige of kwart bandbreedte is en of het op dit
moment overbodig is.

●

Lijn 3 geeft aan welke klokplannerkaart (CSC) de huidige master is. 17 is de standaard
master.

●

Lijnen 7 tot 15 bieden verschillende fouttellers voor het Van Fabric FIA. U kunt uitleg voor een
aantal daarvan vinden bij Problemen oplossen bij het switchfabric (CSC en SFC).

●

Lijnen 9 en 10 zijn inverse-bits maskers waarvan de stofkaarten op dit moment aanwezig zijn
(aangedreven) en gemonitord (gebruikt). De bits zijn zo verdeeld:
   7      6      5    4    3    2    1    0

unused unused unused SFC2 SFC1 SFC0 CSC1 CSC0

In dit geval is 0x1F gelijk aan 00011111, wat betekent dat alle kaarten er zijn. 0x1D zou
00011101 zijn, wat betekent dat het bit voor CSC1 uit is.

●

Lijn 11 is de kop voor de volgende slots:0=sleuf 16=CSC01=sleuf 17=CSC12=sleuf●

http://www.cisco.com/warp/customer/63/ping_failure_12421.shtml
http://www.cisco.com/warp/customer/63/ping_failure_12421.shtml
http://www.cisco.com/warp/customer/63/ping_failure_12421.shtml
http://www.cisco.com/warp/customer/63/ping_failure_12421.shtml
http://www.cisco.com/warp/customer/63/ping_failure_12421.shtml
http://www.cisco.com/warp/customer/63/ping_failure_12421.shtml
http://www.cisco.com/warp/customer/108/hwts_12000_22281.html#ts_switchfabric
http://www.cisco.com/warp/customer/108/hwts_12000_22281.html#ts_switchfabric


   

18=SFC03=sleuf 19=SFC14=sleuf 20=SFC2
Lijn 13 geeft het aantal keer aan dat u de kloksynchronisatie met de weefselkaart hebt
verloren.

●

Lijn 14 geeft de synchronisatiestatus aan. "Aan" betekent dat u momenteel niet
synchroniseert; "uit" betekent dat u gesynchroniseerd bent.

●

Lijn 15 geeft het aantal CRC-fouten (Fabric Cyclic Redundancy Control) aan die zijn
opgetreden tijdens het praten met deze specifieke waskaart. Een hoog aantal is meestal een
teken van slechte of slecht zittende hardware. Het is belangrijk om te controleren of het aantal
fouten toeneemt. Als dat wel het geval is, moet je controleren of ze toenemen op alle fabric
kaarten, of op slechts één ervan.

●

Lijnen 19 tot 23 bieden verschillende fouttellers voor het FIA To Fabric. U kunt uitleg voor een
aantal daarvan vinden bij Problemen oplossen bij het switchfabric (CSC en SFC).

●

De 12410 heeft een iets andere fysieke wasconfiguratie, zodat de uitvoer er iets anders uitziet:

Line 1   12410#show controller fia

Line 2   Fabric configuration: Full bandwidth, redundant fabric

Line 3   Master Scheduler: Slot 17 Backup Scheduler: Slot 16

Line 4

Line 5   From Fabric FIA Errors

Line 6   -----------------------

Line 7   redund fifo parity 0   redund overflow 0    cell drops 0

Line 8   crc32 lkup parity 0    cell parity 0        crc32 0

Line 9   Switch cards present 0x007C Slots 18 19 20 21 22

Line 10  Switch cards monitored 0x007C Slots 18 19 20 21 22

Line 11  Slot:   18       19       20      21        22

Line 12  Name:  sfc0     sfc1     sfc2    sfc3      sfc4

              -------- -------- -------- -------- --------

Line 13  los   0        0        0        0        0

Line 14  state Off      Off      Off      Off      Off

Line 15  crc16 0        0        0        0        0

Line 16

Line 17  To Fabric FIA Errors

Line 18  -----------------------

Line 19  sca not pres 0   req error 0       uni fifo overflow 0

Line 20  grant parity 0   multi req 0       uni fifo undrflow 0

Line 21  cntrl parity 0   uni req 0         crc32 lkup parity 0

Line 22  multi fifo 0     empty dst req 0   handshake error 0

Line 23  cell parity 0

Gerelateerde informatie

Time-outs en mislukkingen bij probleemoplossing bij fabric Ping op Cisco 12000 Series
internetrouter

●

Problemen oplossen bij het switchfabric (CSC en SFC)●

Technische ondersteuning van routers●

Cisco IOS-softwaretechnische ondersteuning●

Technische ondersteuning - Cisco-systemen●

http://www.cisco.com/warp/customer/108/hwts_12000_22281.html#ts_switchfabric
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http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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