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Inleiding

Dit document beschrijft hoe u Cisco Nexus 7000 Series-switches kunt configureren, zodat ze met
Cisco Aggregated Services Router (ASR) kunnen worden gebruikt om OTV Layer 2 (L2) Data
Center Interconnect-technologieën te implementeren. 

Opmerking: Er zijn interoperabiliteitsproblemen tussen de Nexus 7000 Series-switches en de
ASR in versies 6.2(x) en later, die worden opgelost in overeenstemming met Cisco bug ID
CSCuo4890 op de Nexus-switch.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan kennis te hebben van OTV-configuraties voor zowel de Nexus- als de ASR-
platforms.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuo44890


Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op deze hardware- en softwareversies:

Cisco Nexus 7000 Series-switches met M1 Series-lijnkaarten die softwareversie 6.2(12)
uitvoeren

●

Cisco 1000 Series ASR’s die Cisco IOS-XE® versie 3.13 of 3.14 uitvoeren●

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.

Configureren

Gebruik de informatie in dit gedeelte om de Nexus 7000 Series-switch te configureren.

Opmerking: Gebruik de Command Lookup Tool (alleen voor geregistreerde gebruikers) voor
meer informatie over de opdrachten die in deze sectie worden gebruikt.

Netwerkdiagram

Het voorbeeld dat in dit document wordt verstrekt gebruikt deze topologie:

 



Opmerking: In dit schema is een voorbeeld van een nabijheidsserver te zien; de kwestie van
de interoperabiliteit is echter ook van toepassing op scenario ' s met multicast - configuraties
.

Configuraties

Dit deel bevat de configuraties voor de Nexus- en ASR-apparaten.

N7K-1-OTV

N7K-1-OTV# show run otv

!Command: show running-config otv

!Time: Tue Dec 14 21:12:57 2010

version 6.2(12)

feature otv

otv site-vlan 3000

interface Overlay1

 otv join-interface Ethernet1/18



 otv extend-vlan 2001

 otv adjacency-server unicast-only

 no shutdown

otv-isis default

otv site-identifier 0x2

N7K-1-OTV#

N7K-2-OTV

N7K-2-OTV# show run otv

!Command: show running-config otv

!Time: Tue Dec 14 21:22:20 2010

version 6.2(12)

feature otv

otv site-vlan 3001

interface Overlay1

 otv join-interface Ethernet1/40

 otv extend-vlan 2001

 otv use-adjacency-server 10.1.1.2 unicast-only

 otv adjacency-server unicast-only

 no shutdown

otv-isis default

otv site-identifier 0x3

N7K-2-OTV#

ASR-OTV

ASR-OTV#show run

hostname ASR-OTV

!

otv site bridge-domain 1

!

otv site-identifier 0000.0000.0001

multilink bundle-name authenticated

!

interface Overlay1

 no ip address

 otv join-interface GigabitEthernet0/0/5

 otv use-adjacency-server 10.1.1.2 unicast-only

 otv adjacency-server unicast-only

 service instance 2001 ethernet

 encapsulation dot1q 2001

 bridge-domain 2001

 !

!

interface GigabitEthernet0/0/5

 description ****OTV Join interface****

 mtu 9216

 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

 shutdown

 negotiation auto

 cdp enable

!



interface GigabitEthernet0/0/6

 no ip address

 negotiation auto

 service instance 1 ethernet

 encapsulation untagged

 bridge-domain 1

 !

 service instance 2001 ethernet

 encapsulation dot1q 2001

 bridge-domain 2001

 !

ASR-OTV#

Verifiëren

Als de vorige configuraties van kracht zijn, moet OTV nabijheid op alle apparaten verschijnen; u
kunt echter vaststellen dat de OTV routes/Media Access Control (MAC) adressen alleen worden
uitgewisseld tussen Site 2 (N7K1) en Site 3 (N7K2). In de volgende rubrieken worden voorbeelden
gegeven.

Opmerking: In deze situatie worden geen routes uitgewisseld tussen de ASR en de Nexus-
switches. Er worden echter routes uitgewisseld tussen de twee Nexus-switches.

N7K-1-OTV

N7K-1-OTV# show otv adjacency

Overlay Adjacency database

Overlay-Interface Overlay1  :

Hostname      System-ID      Dest Addr  Up Time   State

N7K-2-OTV     002a.6ae7.d442 10.1.1.3    1w4d      UP

ASR-OTV       88f0.774a.2800 10.1.1.1    00:00:22  UP

N7K-2-OTV

N7K-2-OTV# show otv adjacency

Overlay Adjacency database

Overlay-Interface Overlay1  :

Hostname      System-ID      Dest Addr  Up Time   State

N7K-1-OTV     002a.6ae7.d441 10.1.1.2    1w4d      UP

ASR-OTV       88f0.774a.2800 10.1.1.1    00:00:20  UP

ASR-OTV

ASR-OTV#show otv adjacency

Overlay Adjacency Database for overlay 1

Hostname     System-ID      Dest Addr  Site-ID        Up Time   State



N7K-2-OTV    002a.6ae7.d442 10.1.1.3    0000.0000.0003 00:00:13  UP

N7K-1-OTV    002a.6ae7.d441 10.1.1.2    0000.0000.0002 00:00:19  UP

Problemen oplossen

In de situatie die in de vorige secties wordt beschreven (zelfs als het slechts één schakelaar van
de Nexus omvat), begint u tracbacks en Ongeldige foutmeldingen van het VLAN-bereik op de
ASR te observeren:

*Apr  2 17:21:33.056: %CLNS-3-VLANRANGEERR:  (Overlay1): invalid vlan range received,

begin 131137536, end 131137536, step 1

-Traceback= 1#4b5dcf00e7618154330c28bbb7d4cf9c  :7F681D4E7000+BD95181

:7F681D4E7000+BD95C59 :7F681D4E7000+BD94D0D :7F681D4E7000+8703A8A

:7F681D4E7000+86CB1B9 :7F681D4E7000+8705E11 :7F681D4E7000+87052C8

:7F681D4E7000+86F7EDF :7F681D4E7000+86F79DA :7F681D4E7000+86F794B

:7F681D4E7000+86DC3FF :7F681D4E7000+86FF620

De nabijheid blijft omhoog, maar er worden geen routes uitgewisseld en de gastheren kunnen
elkaar niet pingelen over de OTV. Dit gebeurt voor alle gastheren tussen Site 1 en Site 2, evenals
Site 1 en Site 3.

Cisco bug ID CSCuo4890 heeft een nieuwe CLI-opdracht (interop-enabled) geïntroduceerd in de
Nexus 7000 Series-switchversies 6.2(12) en later, die moet worden geconfigureerd om ervoor te
zorgen dat de routes tussen de sites worden uitgewisseld.

Voltooi deze stappen om het interoperabiliteitsprobleem op te lossen:

Sluit alle lay-out af op alle OTV Edge-apparaten (OEDs) die op de switches zijn
geconfigureerd.

1.

Configureer interop-connect onder de standaard otv-isis voor alle Nexus 7000 Series OEDs.2.

Breng alle informatiecentra terug online voor alle OED's.3.
Hierna volgt een voorbeeld:

N7K-1-OTV(config)# interface Overlay 1

N7K-1-OTV(config-if-overlay)# shut

N7K-2-OTV(config)# interface Overlay 1

N7K-2-OTV(config-if-overlay)# shut

N7K-1-OTV(config-if-overlay)# otv-isis default

N7K-1-OTV(config-router)# interop-enable

N7K-1-OTV(config-router)# end

N7K-2-OTV(config-if-overlay)# otv-isis default

N7K-2-OTV(config-router)# interop-enable

N7K-2-OTV(config-router)# end

N7K-1-OTV(config)# interface Overlay 1

N7K-1-OTV(config-if-overlay)#no shut

N7K-2-OTV(config)# interface Overlay 1

N7K-2-OTV(config-if-overlay)#no shut

U dient nu routewissels te zien, en de hosts bereikbaar te zijn via de OTV.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuo44890


   

Opmerking: Deze procedure moet worden voltooid voor alle Nexus 7000 Series OTV-
apparaten in het netwerk. In dit voorbeeld, als u de interop-enabled opdracht op de N7K2-
OTV niet aanschakelt, kan de gastheer achter de projector niet worden bereikt van één van
de hosts achter de ASR-OTV of N7K1-OTV hulpmiddelen.

Gerelateerde informatie

ASR 1000 OTV Unity Connection Server - configuratievoorbeeld●

Cisco Nexus 7000 Series NX-OS OTV-configuratiegids●

Cisco bug-ID CSCuo4890 - OTV FC: Inter-op tussen ASR1K en N7K is mislukt●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

/content/en/us/support/docs/routers/asr-1000-series-aggregation-services-routers/117158-configure-otv-00.html
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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