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Inleiding

Dit document beschrijft het proces voor het oplossen van deze foutmelding:

MCASTFWD-3-NO_SH_MEM: mcastfwd Failed to allocate shared memory

mfwd_mrib_get_route_buffer()

Vereisten

Cisco raadt u aan kennis te hebben van Cisco NXos CLI.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

Any Nexus 3000-chassis●

Any Nexus 5500-chassis●

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Probleem

De switch meldt deze fout:

MCASTFWD-3-NO_SH_MEM; mcastfwd [3208] Gedeelde geheugen



   

mfwd_mrib_get_Route_buffer() niet toegewezen.

Oplossing

Dit foutbericht kan twee problemen hebben:

Cisco GBIC TN95676 (3k)Op een Nexus 30xx Series switch, kan "Object to TOEWIJZING
gedeeld geheugen mfwd_mrib_get_route_buffer()" worden weergegeven.Dit bericht geeft de
tijdelijke toestand aan van geen buffers beschikbaar om te verwerken wanneer een IGMP-
protocol (Internet Group Management Protocol) dat de CPU heeft ingedrukt, wordt
toegevoegd of verlaat. Deze conditie is van voorbijgaande aard en heeft geen algemene
functionele impact op het systeem.De bug was in het veld gezet om het gedrag vast te
leggen. Dit is geen softwaredefect.

1.

Cisco GBIC TL73025 (5k) voor bugsDit bericht is om twee redenen aangemeld op de Nexus
55xx:Meervoudige multicast verbindingen komen voorDe Nexus 55xx zou 4.000 routes
moeten kunnen verwerken. Dit bericht begint meestal rond 1000 routes te loggen. Dit heeft
geen gevolgen voor het productieverkeer.De rest van de inzendingen wordt na verloop van
tijd ontdekt.Een instabiele toestand treedt opDit kan een combinatie zijn van een groot aantal
routes (sommige zonder een geldige route naar de bronnen).
Verkrijg de output:
 show ip mroute sum vrf all

Voorbeeld:IP-multicast routingtabel voor VPN Routing and Forwarding (VRF) - "standaard"

Totaal aantal routes: 923
Totaal aantal routes (*,G): 0
Totaal aantal (S,G) routes: 922
Totaal aantal routes (*,G-prefix): 1
Groepsaantal: 921, ruwe gemiddelde bronnen per groep: 1.0

2.

CSCtl73025 is vastgelegd in versie: 6.0(2)N1(1).
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