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Inleiding

In dit document wordt het gebruik van de vempkt-opdracht beschreven om verkeer op Nexus
1000V Series-switches op te nemen.

Het is lastig problemen op te lossen met de Nexus 1000V Series-switches omdat er geen fysieke
schakelaar is om uw handen aan te zetten. Een groot gedeelte van de tijd is een
pakketvastlegging nodig om te bepalen of de pakketten upstream worden verzonden.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Cisco Nexus 1000V Series-switches●

Cisco NX-OS-software●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Nexus 1000V Series-switches.

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.



Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
meer informatie over documentconventies.

vempkt Commands

Een nuttige opdracht beschikbaar om verkeer op te nemen dat een specifieke host in de Nexus
1000V-switch achterlaat, is de vempkt-opdracht. Deze opdracht lijkt sterk op een SPAN-sessie.
het is echter flexibeler omdat het op elke interface kan worden toegepast zonder dat er een
opnamestation nodig is .

Opname starten

Om het verkeer op te nemen, voert u de Vempkt SSH-opdracht in op de opdrachtregel van de
ESX-host waarop u de virtuele machine (VM) wilt opnemen waarvoor u het verkeer wilt opnemen.
Nadat u deze opdracht hebt ingevoerd, voert u deze opdrachten in:

vempkt laat informatie zien - hier is informatie te zien van de meest recente opname .

vempkt omvat alle fasen vlan [y] ltl [x]

LTL is de lokale Target Logic van de link. Als u de LTL of het VLAN niet kent, voer dan het
vemcmd in dat de haven opdracht toont en vemcmd de haven vlans opdracht toont. Cisco raadt
LTL van het havenkanaal aan omdat het al verkeer omvat dat de gastheer verlaat en de gastheer
ingaat.

U kunt ook één richting opnemen of pakketjes trappen die deze opdracht invoeren:

vempkt [inloggen] | egress | druppel | alle fasen] ltl [x] vlan [y]

Opmerking: Als een LTL niet is gespecificeerd, toont de opname alle LTLs en als een VLAN niet is
gespecificeerd, toont de opname alle VLAN’s.
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Geef de opdracht "vempkt size" op om een maximale grootte-opname voor transmissie-eenheden
(MTU's) te specificeren.

Typ de opdracht van de videoshow om de opnamparameters te controleren.

Typ de opdracht vempkt start om de opname te starten.

Einde opname



   

Nadat u de bewerkingen voor de opname hebt voltooid, voert u deze opdrachten in om de
opname te beëindigen en het bestand te exporteren:

vempkt stop .1.
vempkt geeft informatie om de statistieken van de opname weer te geven .2.
informatie over vempkt tonen allen > /tmp/vempkt_capture.txt. Deze opdracht plaatst het
opnamebestand in de /tmp folder van de host. Van deze map kan je ze kopiëren naar een
datastore en ze exporteren via vCenter.

3.

vempkt duidelijk .4.

Bestandsexport

U kunt het bestand naar een pakketvastlegging (PCAP) vanuit de CLI exporteren. Typ deze
opdracht op de host: #vempkt pcap export<bestandsnaam>. Deze opdracht plaatst het bestand in de
map waarin u zich momenteel bevindt.

Gerelateerde informatie
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