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Inleiding

Dit document beschrijft de uitgebreide optie Fast Software-upgrade (xFSU) die beschikbaar is op
Catalyst 9300 Series switches die IOS-XE 17.3.2a versie starten. xFSU is een
softwareverbeteringsproces dat is gericht op het verminderen van verkeersonderbreking tijdens
software-herlading of upgradebewerkingen. xFSU gebruikt een software-herstart-mogelijkheid
(ook bekend als Cisco NSF) om ervoor te zorgen dat de switchconfiguratie, zoals bepaalde
routingprotocollen, tijdens een software-upgrade of herlading niet wordt beïnvloed.

xFSU voert deze opdrachten in:

Installeer bestand <afbeelding URL> activeert opnieuw laden, dus●

                         Deze opdracht upgrades van de softwareversie met een lagere downtime. 

snel herladen●

                        Deze opdracht herlaadt de bestaande software met een lagere downtime. 

Opmerking: Uitgebreide Fast-software-upgrade wordt alleen ondersteund in
installatiemodus.

Wat is uitgebreide snelle software-upgrade?

Het algemene idee achter deze functie is om te behouden UADP ASIC’s en in wezen het
gegevensvlak dat continu functioneert, terwijl de CPU de software opnieuw laadt. Als onderdeel



van in Cisco IOS®-software initialisering, de software herbouwen ASIC/protocol staat. Zodra de
switch volledig in gebruik is met nieuwe software, ASIC- en software-/protocolstaten zijn
gesynchroniseerd op basis van aangepaste softwarerelease.

Deze afbeelding toont de dramatische daling van de verkeersonderbreking in vergelijking met een
normale herlading.

Om een verkeersonderbreking van minder dan 30 seconden te bereiken, worden de
routeringsprotocollen ondersteund tijdens de herlading van de switch. 

Voor gestapelde systemen worden de actieve schakelaar en de standby schakelaar
afzonderlijk bijgewerkt. De standby- en de schakelaar worden eerst bijgewerkt/opnieuw
geladen. De actieve schakelaar wordt bijgewerkt/opnieuw geladen na standby en de leden
zijn hun functionaliteit opnieuw gestart en hervat. De routingprotocolsessies worden
onderhouden via de bestaande actieve/standby HA-architectuur.

●

Voor een standalone systeem wordt het concept van vreedzame herladingsfuncties in de
routingprotocollen overwogen. Vóór de sluiting van de IOS, meldt de code van het
switchplatform de routingprotocollen om een gracieus opnieuw te starten. De
routingprotocollen communiceren de peer bij het GR-begin. Wanneer het bedieningspaneel
opnieuw wordt opgestart, worden de routingsessies hersteld voordat de bijwerking van het
datalevlak (d.w.z. de doorspoeling) plaatsvindt. Nadat het routingprotocol routes van de peers
leert, stuurt het het convergentiesignaal naar de platformcode. De platformcode werkt het
gegevensvliegtuig bij door de gecached updates aan het gegevensvliegtuig te spoelen.
Aangezien het een standalone systeem is, is een nieuwe GR-infrastructuur voor een
standalone systeem vereist. 

●

Voordelen van xFSU 

Verminder de terugval van het verkeer tot minder dan 30 seconden voor systeemupgrade.
Vermijd verstoring voor kritieke toepassingen tijdens de systeemupgrade.  Verkeersverlies
minimaliseren.Bewaar de POE-status.Houdt de netwerktopologie in stand.

●

De netwerktopologie wordt voor systeemupgrade onderhouden voor een standalone systeem
dat geen controlprotocol-redundantie heeft.

●

Verdeling van de uplinks over Active and Standby of Active and Member Switches op een
Stack als beste praktijk om de downtime verder te beperken

●

Release Support Matrix voor xFSU



Ondersteuning van uitgebreide snelle software-upgrade tussen releases

Ondersteuning van Fast-software-upgrade release: Binnen EM vrijgeven / van EM naar EM
vrijgeven

Van/aan 17.3.x
(EM)* 17.4.x (SM) 17.5.x (SM) 17.6.x (EM) 17.7.x (SM) 17.8.x (SM) 17.9.x (EM)

17.3.x (EM)* ✓ X X ✓ X X ✓
17.4.x (SM) — — X X X X X
17.5.x (SM) — — — X X X X
17.6.x (EM) — — — ✓ X X ✓
17.7.x (SM) — — — — — X X
17.8.x (SM) — — — — — — X
17.9.x (EM) — — — — — — ✓
* Op de IOS-XE 17.3.x-trein wordt xFSU alleen ondersteund vanaf de versie 17.3.2.

Ondersteuningsmatrix voor snel opnieuw laden: Binnen hetzelfde SM of EM versie

Van/aan 17.3.x
(EM)* 17.4.x (SM) 17.5.x (SM) 17.6.x (EM) 17.7.x (SM) 17.8.x (SM) 17.9.x (EM)

17.3.x (EM)* ✓ — — — — — —
17.4.x (SM) — ✓ — — — — —
17.5.x (SM) — — ✓ — — — —
17.6.x (EM) — — — ✓ — — —
17.7.x (SM) — — — — ✓ — —
17.8.x (SM) — — — — — ✓ —
17.9.x (EM) — — — — — — ✓
* Op de IOS-XE 17.3.x-trein wordt xFSU alleen ondersteund vanaf de versie 17.3.2.

Voorwaarden

xFSU-upgrade is alleen van toepassing op Catalyst 9300 en Catalyst 9300L switches●

xFSU-upgrade wordt standaard ondersteund op de standalone switch terwijl op gestapelde●



switches alleen met een voordeel licentieniveau wordt ondersteund.
Deze optie wordt niet ondersteund als de apparaatstack in een halve ring is aangesloten.●

Catalyst 9300 met StackWise virtueel enabled (SVL) is uitgesloten omdat er gebruik wordt
gemaakt van software-upgrade tijdens service (ISSU).

●

Beperkingen 

Hier zijn de beperkingen die van toepassing zijn op zowel standalone als gestapeld apparaat bij
gebruik van xFSU:

Deze optie wordt alleen ondersteund als het apparaat in de installatiemodus werkt.●

Deze optie wordt niet ondersteund op een apparaat dat alleen is ingesteld met Spanning Tree
Protocol (STP). Het apparaat moet daarnaast worden geconfigureerd met ofwel Rapid
Spanning Tree Protocol (RSTP) of Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP).

●

Voor een STP root apparaat wordt xFSU niet ondersteund als een van de apparaatpoorten in
de verzendmodus is aangesloten op een STP-peer (een apparaat met STP ingesteld en
rechtstreeks aangesloten op het root device)

●

Voor een apparaat, met STP ingesteld en niet gedefinieerd als het wortel apparaat, wordt
xFSU alleen ondersteund als het aantal apparaatpoorten in de verzendstaat die is
aangesloten op een STP-peer, kleiner of gelijk is aan 1.

●

Hier zijn de beperkingen die van toepassing zijn op een gestapeld apparaat bij gebruik van xFSU:

Deze optie wordt niet ondersteund als de apparaatstack in de halve ring is geconfigureerd.●

Deze optie wordt niet ondersteund op een apparaat dat is geconfigureerd met Bidirectional
Forwarding Detection (BFD) of MACsec Key Agreement (MKA) of Cisco TrustSec (CTS).

●

De vormen van UDLD-berichtintervallen (Unidirectional Link Detection (UDLD) worden tijdens
traffic downtime genegeerd. De intervallen worden hersteld naar de ingestelde waarden nadat
xFSU is voltooid.

●

Protocollen ondersteund met xFSU op standalone switch

Opmerking: Voor alle protocollen die hier niet zijn vermeld, is de terugval van het verkeer
meer dan 30 seconden.

Layer 2-switching●

Per VLAN Spanning Tree (PVST)●

STP met RSTP of MSTP●

Statische poortkanalen (modus aan)●

UDLD●

Virtuele routing en -transport (VRF)●

Open kortste pad eerst (OSPF) of OSPFv2 of OSPFv3●

BGP (IPv4- en IPv6-adresfamilies)●

IS-IS●

Flexibel NetFlow●

QoS●

Link Aggregation Control Protocol (LACP)●



IEEE 802.1X-poortgebaseerde verificatie●

MAC-verificatie-bypes●

Webverificatie●

IGMP-communicatie (Internet Group Management Protocol)●

Multicast Luistener Discovery (MLD) - snooping●

Aanvullende configuraties

Hier zijn de extra configuraties vereist voordat u xFSU uitvoert.

Switch-configuratie Protocol Aanvullende configuratie Opdracht

Zelfstandig
apparaat

IPv6

Stel de tijdslimiet in voor een extern
IPv6-knooppunt dat als bereikbaar
wordt beschouwd nadat een
bereikbaarheidsbevestigingsgebeurtenis
heeft plaatsgevonden.

Apparaat (configuratie)# ipv6
en bereikbaar-tijd 360000

IPv6 met MLD IPv6 MLD-snooping inschakelen Apparaat (configuratie)# ipv6
mld-snooping

OSPFv3-software

SNMP inschakelen als de index
mondiaal blijft

●

Stel een vaste router-ID in voor een
OSPFv3-instantie.

●

SNMP inschakelen indienIndex-
persistentie

●

Apparaat (configuratie)# snmp
ifmib ifindex blijft Apparaat
(configuratie)# router ospfv3 1
Apparaat (configuratie-router)#
router-id 192.0.2.5
Apparaat (configuratie-router)#
interface-id snmp-if

BGP NSF-bewustzijn op een apparaat
inschakelen

Apparaat (configuratie-router)#
bgp graceful-RE

Gestapeld
apparaat

BGP Laat NSF bewustzijn op alle apparaten
in de stapel toe.

Apparaat (configuratie-router)#
bgp graceful-RE

IS-IS Schakel NSF-handeling in voor IS-IS.

Apparaat (configuratie-router)#
nsf ietf
OF
Apparaat (configuratie-router)#
nsf cisco

Procedure met steekproefstammen

Installeer bestand <afbeelding> activeren en opnieuw laden

Deze opdracht upgrades van de softwareversie met een lagere downtime. ●

Hier worden de stappen automatisch uitgevoerd tijdens de CLI. Installeer toe: Download beeld
van de server van TFTP, kopieer over alle switches en breid pakketten op elke switch
uitxFSU-controle: Controle met betrekking tot xFSU bieden inclusief controle van
beperkingenInstalleren/engageren: geïnstalleerde pakketten activeren en begaanpre-upgrade
installeren: Aangepaste MCU-afbeeldingenSnelle herlading: Fast reload-switches

●

C9300_Switch#install add file

tftp://172.19.145.142:/auto/newproj/mizhu/cat9k_iosxe.17.03.03eft4.SPA.bin activate reloadfast

commit



install_add_activate_commit: START Tue Jan 26 18:09:29 UTC 2021

STACK_GR: Inside fast rld check if switch stack

Checking STP eligibility: Eligible

[3]: Performing fast_rld_precheck

300+0 records in

300+0 records out

307200 bytes (307 kB, 300 KiB) copied, 0.316109 s, 972 kB/s

SUCCESS: fast_rld_precheck finished

[3]: fast_rld_precheck package(s) on switch 3

For all other than the below protocols, the traffic downtime will be longer than 30 seconds.

1) Layer 2 Switching, 2) Per VLAN Spanning Tree (PVST), 3) STP with RSTP or MSTP

4) Static Port-channels (Mode on), 5) UDLD, 6) Virtual routing and forwarding (VRF)

7) Open Shortest Path First (OSPF) or OSPFv2 or OSPFv3, 8 ) BGP (IPv4 and IPv6)

9) IS-IS, 10) Flexible NetFlow, 11) QoS

SUCCESS: Fast reload requirement pre-check

Downloading file tftp://172.19.145.142:/auto/newproj/mizhu/cat9k_iosxe.17.03.03eft4.SPA.bin

Finished downloading file

tftp://172.19.145.142:/auto/newproj/mizhu/cat9k_iosxe.17.03.03eft4.SPA.bin to

flash:cat9k_iosxe.17.03.03eft4.SPA.bin

install_add_activate_commit: Adding PACKAGE

install_add_activate_commit: Checking whether new add is allowed ....

--- Starting initial file syncing ---

Info: Finished copying flash:cat9k_iosxe.17.03.03eft4.SPA.bin to the selected switch(es)

Finished initial file syncing

--- Starting Add ---

Performing Add on all members

[3] Add package(s) on switch 3

[3] Finished Add on switch 3

Checking status of Add on [3]

Add: Passed on [3]

Finished Add

Image added. Version: 17.03.03eft4.0.4585

install_add_activate_commit: Activating PACKAGE

Following packages shall be activated:

/flash/cat9k-wlc.17.03.03eft4.SPA.pkg

/flash/cat9k-webui.17.03.03eft4.SPA.pkg

/flash/cat9k-srdriver.17.03.03eft4.SPA.pkg

/flash/cat9k-sipspa.17.03.03eft4.SPA.pkg

/flash/cat9k-sipbase.17.03.03eft4.SPA.pkg

/flash/cat9k-rpboot.17.03.03eft4.SPA.pkg

/flash/cat9k-rpbase.17.03.03eft4.SPA.pkg

/flash/cat9k-lni.17.03.03eft4.SPA.pkg

/flash/cat9k-guestshell.17.03.03eft4.SPA.pkg

/flash/cat9k-espbase.17.03.03eft4.SPA.pkg

/flash/cat9k-cc_srdriver.17.03.03eft4.SPA.pkg

--- Verifying Platform specific xFSU admission criteria ---

SUCCESS: Fast reload image pre-check

This operation requires a fast reload of the system. Do you want to proceed? [y/n]y

--- Starting Activate ---

Performing Activate on all members

[3] Activate package(s) on switch 3

--- Starting list of software package changes ---

Old files list:

Removed cat9k-cc_srdriver.17.03.02a.SPA.pkg

Removed cat9k-espbase.17.03.02a.SPA.pkg

Removed cat9k-guestshell.17.03.02a.SPA.pkg

Removed cat9k-lni.17.03.02a.SPA.pkg

Removed cat9k-rpbase.17.03.02a.SPA.pkg



Removed cat9k-rpboot.17.03.02a.SPA.pkg

Removed cat9k-sipbase.17.03.02a.SPA.pkg

Removed cat9k-sipspa.17.03.02a.SPA.pkg

Removed cat9k-srdriver.17.03.02a.SPA.pkg

Removed cat9k-webui.17.03.02a.SPA.pkg

Removed cat9k-wlc.17.03.02a.SPA.pkg

New files list:

Added cat9k-cc_srdriver.17.03.03eft4.SPA.pkg

Added cat9k-espbase.17.03.03eft4.SPA.pkg

Added cat9k-guestshell.17.03.03eft4.SPA.pkg

Added cat9k-lni.17.03.03eft4.SPA.pkg

Added cat9k-rpbase.17.03.03eft4.SPA.pkg

Added cat9k-rpboot.17.03.03eft4.SPA.pkg

Added cat9k-sipbase.17.03.03eft4.SPA.pkg

Added cat9k-sipspa.17.03.03eft4.SPA.pkg

Added cat9k-srdriver.17.03.03eft4.SPA.pkg

Added cat9k-webui.17.03.03eft4.SPA.pkg

Added cat9k-wlc.17.03.03eft4.SPA.pkg

Finished list of software package changes

[3] Finished Activate on switch 3

Checking status of Activate on [3]

Activate: Passed on [3]

Finished Activate

--- Starting Commit ---

Performing Commit on all members

[3] Commit package(s) on switch 3

[3] Finished Commit on switch 3

Checking status of Commit on [3]

Commit: Passed on [3]

Finished Commit

Send model notification for install_add_activate_commit before reload

Check fast reload support and verification on switch

[3]: fast_rld_verify package(s) on switch 3

Finished preverifying before fast reload

SUCCESS to verify packages

SUCCESS to verify before fast reload

[3]: Finished fast_rld_verify successful on switch 3

(-2) SUCCESS: Finished fast_rld_verify: Success on [3]

[3]: Performing Upgrade_Service

SUCCESS: Upgrade_Service finished

Starting GR:#

Waiting for UDLD processing:UDLD processing complete

cat: /: Is a directory

Wait for ifm backup: Ifm backup is completeJan 26 18:19:39.183: %PMAN-5-EXITACTION: F0/0: pvp:

Process manager is exiting: reload fp action requested

Jan 26 18:19:41.852: %PMANTACTION: R0/0: pvp: Process manager is exiting: rp processes exit with

reload switch code

AppGigabitEthernet port has the latest Firmware

Jan 26 18:19:43.589: %INSTALL-5-INSTALL_COMPLETED_INFO: R0/0: install_engine: Completed install

one-shot PACKAGE flash:cat9k_iosxe.17.03.03eft4.SPA.bin

Initializing Hardware......

Reload Fast Detected

System Bootstrap, Version 17.3.2r, RELEASE SOFTWARE (P)

Compiled Sat 08/22/2020 13:05:39.70 by rel

Current ROMMON image : Primary

Last reset cause : SoftwareReload



C9300-48U platform with 8388608 Kbytes of main memory

Preparing to autoboot. [Press Ctrl-C to interrupt] 0

boot: attempting to boot from [flash:packages.conf]

boot: reading file packages.conf

#

################################################################################################

################################################################################################

################################################################################################

################################################################################################

###############################################################################

Warning: i

Both links down, not waiting for other switches

Switch number is 3

C9300_Switch#sh log | inc FAST

*Jan 26 18:26:37.574: %FED_IPC_MSG-5-FAST_RELOAD_COMPLETE: Switch 3 R0/0: fed: Fast reload

operation complete

snel herladen

Deze opdracht herlaadt de bestaande software met een lagere downtime. ●

Hier worden de stappen automatisch uitgevoerd tijdens de CLI. xFSU-controle: Controle met
betrekking tot xFSU bieden inclusief controle van beperkingenSnelle herlading: Fast reload-
switches

●

C9300_stack#reload fast

Reload fast command is being issued on Active unit, this will reload fast the whole stack

Proceed with reload fast? [confirm]

\STACK_GR: Inside fast rld check if switch stack

Checking STP eligibility: Eligible

[1 2 3 4]: Performing fast_rld_precheck

300+0 records in

300+0 records out

307200 bytes (307 kB, 300 KiB) copied, 0.316213 s, 971 kB/s

SUCCESS: fast_rld_precheck finished

[1]: fast_rld_precheck package(s) on switch 1

[2]: fast_rld_precheck package(s) on switch 2

[3]: fast_rld_precheck package(s) on switch 3

[4]: fast_rld_precheck package(s) on switch 4

For the below protocols, the traffic downtime will be longer than 30 seconds.

1) Cisco TrustSec, 2) MACsec Key Agreement (MKA)

3) Bidirectional Forwarding Detection (BFD)

SUCCESS: Fast reload requirement pre-check

--- Verifying Platform specific xFSU admission criteria ---

SUCCESS: Fast reload image pre-check

Check fast reload support and verification on switch

[2]: fast_rld_verify package(s) on switch 2

Finished preverifying before fast reload

SUCCESS to verify packages

SUCCESS to verify before fast reload

[2]: Finished fast_rld_verify successful on switch 2



[3]: fast_rld_verify package(s) on switch 3

Finished preverifying before fast reload

SUCCESS to verify packages

SUCCESS to verify before fast reload

[3]: Finished fast_rld_verify successful on switch 3

[4]: fast_rld_verify package(s) on switch 4

Finished preverifying before fast reload

SUCCESS to verify packages

SUCCESS to verify before fast reload

[4]: Finished fast_rld_verify successful on switch 4

(-2) SUCCESS: Finished fast_rld_verify: Success on [2 3 4]

[1 2 3 4]: Performing Upgrade_Service

300+0 records in

300+0 records out

307200 bytes (307 kB, 300 KiB) copied, 0.316815 s, 970 kB/s

mount: /tmp/microcode_update/boot_pkg: WARNING: device write-protected, mounted read-only.

SUCCESS: Upgrade_Service finished

STACK_GR: doing the check before writing to chasfs for Starting Stack GR:STACK_GR: Starting

Stack GR:==========================================

Stage 1/2: Fast reloading Standby/Members

==========================================

(-2) --- Starting wait for Standby to reach terminal redundancy state ---

Standby has reached SSO hot

==========================================

Stage 2/2: Fast reloading Active(Switchover)

==========================================

Check fast reload support and verification on switch

[1]: fast_rld_verify package(s) on switch 1

Finished preverifying before fast reload

SUCCESS to verify packages

SUCCESS to verify before fast reload

[1]: Finished fast_rld_verify successful on switch 1

(-2) SUCCESS: Finished fast_rld_verify: Success on [1]

STACK_GR: doing the check before writing to chasfs for Starting Stack GR:STACK_GR: Starting

Stack GR:cat: /: Is a directory

Wait for stack backup: Stack backup is completeJan 18 11:39:52.864: %PMAN-5-EXITACTION: F0/0:

pvp: Process manager is exiting: reload fp action requested

Jan 18 11:39:54.735: %PMAN-5-EXITACTION: R0/0: pvp: Process manager is exiting: rp processes

exit with reload switch code

Initializing Hardware......

Reload Fast Detected

System Bootstrap, Version 17.5.1r, RELEASE SOFTWARE (P)

Compiled Fri 11/20/2020 8:37:53.07 by rel

Current ROMMON image : Primary

Last reset cause : SoftwareReload

C9300-48UN platform with 8388608 Kbytes of main memory

Preparing to autoboot. [Press Ctrl-C to interrupt] 0

boot: attempting to boot from [flash:packages.conf]

boot: reading file packages.conf

#

################################################################################################

################################################################################################

################################################################################################

################################################################################################

###############################################################################

Waiting for 120 seconds for other switches to boot

Switch is in STRAGGLER mode, waiting for active Switch to boot

Active Switch has booted up, starting discovery phase



Switch number is 1

All switches in the stack have been discovered. Accelerating discovery

C9300_stack#show log | inc FAST

*Jan 18 11:43:27.203 PST: %STACKMGR-5-FAST_RELOAD_DONE: Switch 2 R0/0: stack_mgr: Fast reload

operation completed successfully on entire stack

*Jan 18 11:43:28.455 PST: %FED_IPC_MSG-5-FAST_RELOAD_COMPLETE: Switch 1 R0/0: fed: Fast reload

operation complete

Relevant tonen opdrachten

validatie

Dit zijn de opdrachten/uitgangen die moeten worden verzameld om te valideren nadat xFSU is
voltooid.

Opdrachten voor basisweergave

・ switchdetails tonen - informatie over de switchdetails weergeven

・ Toon versie - Om de switchversie weer te geven

.     Wijs versie | in rede - zou reden als "beeldinstallatie met Reloadfasteloadfast" of "Herladen
Fast Opdracht" op alle switches moeten tonen.

・ Toon in werking stellen-klaar - om de schakelaar lopende configuratie te tonen

・ houtkap tonen - het logbestand van de switchconsole weergeven

・ logboek weergeven | FAST (verzamel deze post xFSU) - FAST_RELOAD_COMPLETE van het
logbestand van de switchconsole

Aanverwante bestanden xFSU:

・ elegante herlading tonen - om het xFSU-bestand voor vreedzame herlading weer te geven

C9300_Switch#sh graceful-reload

Graceful Reload Infra Status: Not running

Minimum required system uptime before fast reload can be supported is 10 seconds

Client OSPFV3 : (0x10203008) Status: Up

Client OSPF : (0x10203007) Status: Up

Client GR_CLIENT_BGP : (0x10203006) Status: Up

Client IS-IS : (0x10203005) Status: Up

Client LACP_xFSU : (0x10203004) Status: Up

Client GR_CLIENT_TOPO : (0x10203003) Status: Up

Client GR_CLIENT_VRF : (0x10203002) Status: Up

Client GR_CLIENT_RIB : (0x10203001) Status: Up

Client GR_CLIENT_FIB : (0x10203000) Status: Up

・ Vertoon de herloadfast status - De xFSU status weergeven



C9300_Switch#show reloadfast status

Reload Fast PLATFORM Status: Dataplane update done

Graceful Reload Infra Status: Not running

Minimum required system uptime before fast reload can be supported is 10 seconds

Client OSPFV3 : (0x10203008) Status: Up

Client OSPF : (0x10203007) Status: Up

Client GR_CLIENT_BGP : (0x10203006) Status: Up

Client IS-IS : (0x10203005) Status: Up

Client LACP_xFSU : (0x10203004) Status: Up

Client GR_CLIENT_TOPO : (0x10203003) Status: Up

Client GR_CLIENT_VRF : (0x10203002) Status: Up

Client GR_CLIENT_RIB : (0x10203001) Status: Up

Client GR_CLIENT_FIB : (0x10203000) Status: Up

Problemen oplossen

Hier zijn de opdrachten/uitgangen die moeten worden verzameld wanneer xFSU faalt.

FPGA-versie

・ tonen platform hardware fpga switch <sw_num> | Inc versie - Voor weergave van FPGA-versie

Volledige topologie met inbegrip van SKU/FRU/Uplink/Downlink details:

・ inventarisatie tonen - De switchinventaris weergeven

・ Toon cdp buurman - om de schakelaar CDP-buurman weer te geven

・ Bekijk de samenvatting van het kanaal: Samenvatting van switchkanaal weergeven

・ overspannende bomen tonen - Weergave van de configuratie van de overspannende bomen

・ toon de romvar-schakelaar | IN BOARD - Om het toetsenbord-ID weer te geven

Informatie over sporen:

・ Toon de software van het platform tracé schakelaar <sw-num>- om de schakelaar gevoed
spoorconfiguratie weer te geven

・ platform software aanvragen draait alles - om switch sporen logbestanden te roteren om te
archiveren

・ Kopie van crashinformatie-<sw_num>:/tracelogs/feed_F0*

・ Als er tijdens xFSU een storing optreedt, kopieert u crashinformatie-<sw_num>:system-report*

・ Als er geen SSO voor stapels klaar is of als archiefspoor dat tijdens het opstarten gegenereerd
is, kopieert u crashinformatie-<sw_num>:*archiefbestand*

Info over interface:

・ interfacestatus tonen | Inc aangesloten - Om de schakelaar aangesloten interfacestatus weer te
geven.



・ ip-interfacekaart tonen | Inc up - Om de beschikbare interfaces weer te geven.

・ De status van de interface <intf-id> tonen - om de interfacestatus voor een bepaalde interface
weer te geven.

・ De status van de interface <intf-id> fout-uitgeschakeld tonen - om de status van de interface
met fout-uitgeschakeld voor een bepaalde interface weer te geven.

Informatie over XCVR/Phy/Uplink:

・ geef controllers voor Ethernet-controller <intf-id> met kleine details weer om mini-details weer
te geven voor een bepaalde Ethernet-controller-interface.

・ controllers voor de Ethernet-controller <intf-id> mac - Om de wiskundige informatie voor een
bepaalde Ethernet-controller-interface weer te geven.

・ controllers voor de Ethernet-controller <intf-id> link-status tonen om de switchstatus weer te
geven voor een bepaalde Ethernet-controller-interface.

・ controllers voor de Ethernet-controller <ints-id>- Om informatie weer te geven voor een
bepaalde Ethernet-controller-interface.

xFSU toont snelle herstart van technische ondersteuning

・ Laat snel opnieuw laden van technische ondersteuning zien-Om informatie over technische
ondersteuning van xFSU weer te geven
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