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Inleiding

Dit document beschrijft de stappen die worden gebruikt om de bron van CRC-fouten te zoeken die
op fysieke interfaces zijn waargenomen op een reeks Cisco Nexus 9000 Cloud Scale ASIC-
modules. In dit document wordt ook de procedure beschreven die wordt gebruikt voor het
differentiëren van gesmeerde en niet-stompte CRC-fouten die op fysieke interfaces zijn
waargenomen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan de basisbeginselen van cut-by- en store-and-forward-switching te begrijpen.
Cisco raadt u ook aan de grondbeginselen van het Ethernet FCS (Frame Control Sequence)-veld
en het CRC (Cyclic Redundancy Control)-algoritme te begrijpen die in het FCS-veld gebruikt
wordt. Raadpleeg voor meer informatie de volgende documenten:



Cut-Through and Store-and-Forward Ethernet-switching voor Low-Latency Environment●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Nexus 9000 Series-switches met de Cloud
Scale ASIC met NX-OS softwarerelease 7.0(3)I7(8).

De informatie in dit document is gemaakt van apparatuur in een specifieke labomgeving. 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.

Achtergrondinformatie

Cisco Nexus 9000 Series-switches gebruiken doorsnede switching standaard. Snijden-door-
switching is de plek waar een switch een geforceerde beslissing op een frame neemt en het frame
vanuit een noodopvang verstuurt zodra de switch genoeg van de kop van het frame heeft verwerkt
om een geldige geforceerde beslissing te nemen. Dit verschilt van store-and-forward
omschakeling, waar een schakelaar het volledige frame vóór het verzenden van het kader uit een
spanning interface buffert.

Het FCS-veld van een Ethernet-frame bevestigt de integriteit van het frame en garandeert dat het
frame tijdens het transport niet beschadigd is. Het FCS-veld van een Ethernet-frame bevindt zich
aan het einde van het Ethernet-frame achter de lading van het frame. Een schakelaar die in een
huis-en-voorwaartse omschakelingsmodus werkt kan de integriteit van een Ethernet frame met het
FCS-veld verifiëren alvorens het frame uit een noodopdracht te verzenden (of het kader laten
vallen als het FCS-veld ongeldige inhoud heeft). Een switch die in een doorboeking-switchmodus
werkt, kan echter niet de integriteit van een Ethernet-frame met het FCS-veld verifiëren voordat
het frame uit een noodopvang wordt doorgestuurd; met andere woorden: tegen de tijd dat een cut-
through schakelaar de integriteit van een Ethernet frame kan verifiëren, is het grootste gedeelte
van het Ethernet frame reeds verzonden uit een spanning interface.

Als een switch die in een cut-by switching modus werkt een Ethernet frame met een ongeldig
FCS-veld ontvangt, zal de switch de volgende acties ondernemen:

Herschrijft het FCS-veld van het Ethernet-frame met de bitwise omgekeerde van de waarde
van het huidige (onjuiste) FCS-veld. Als het kader moet worden routeerd, wordt de waarde
van het huidige (onjuiste) FCS-veld berekend nadat de Ethernet-header van het frame
opnieuw is geschreven. Deze actie staat bekend als "stompen" van de CRC.

1.

Doorsturen van de rest van het Ethernet frame (samen met de gestreept CRC) vanuit de
spanning-interface naar aanleiding van de doorvoerbeslissing die op het frame is genomen.

2.

Verhoog de teller van de invoerfouten en/of de CRC foutteller op de ingangsinterface.3.
In dit document worden de stappen beschreven om te controleren of CRC-tellers die gekoppeld
zijn aan een ingangsinterface normale CRC’s zijn (die doorgaans wijzen op problemen met de
fysieke laag op de link die is aangesloten op de ingangsinterface) of geautomatiseerde CRC’s (die
erop wijzen dat het apparaat dat is aangesloten op de ingangsinterface ook werkt in een
doorsnede-switchmodus en een misvormd Ethernet-kader heeft ontvangen).

Toepasselijke hardware

/content/en/us/products/collateral/switches/nexus-5020-switch/white_paper_c11-465436.html


De procedure die in dit document wordt behandeld, is alleen van toepassing op deze hardware:

Top-of-Rack switches N9K-C93180YC-EXN9K-C92304QCN9K-C92300YCN9K-C93108TC-
EXN9K-C93180YC-FXN9K-C93180LC-EXN9K-C93108TC-FXN9K-C92160YC-XN9K-
C9348GC-FXPN9K-C9272QN9K-X9236CN9K-X9336C-FX2N9K-X93240YC-FX2N9K-
C93300YC-FX2N9K-C9364CN9K-C9332C

●

End-of-support/modulaire lijnkaarten N9K-X9736C-EXN9K-X9788TC-FXN9K-X9732C-
EXN9K-X97284YC-FXN9K-X97160YC-EXN9K-X9732C-FX

●

Cisco Nexus 9000 cloudschaal - CRC-identificatie en
traceringsprocedure

In dit gedeelte van het document worden stapsgewijze instructies beschreven om de bron van
CRC-fouten te identificeren die op een specifieke fysieke interface Ethernet1/1 zijn waargenomen.

Stap 1. Verhoging van CRC-tellers op fysieke interface(s) identificeren

Gebruik het opdracht interface tonen om fysieke interfaces te identificeren met stijgende niet-nul
CRC tellers. Een voorbeeld hiervan wordt hier getoond, waar de fysieke interface Ethernet1/1 een
niet-nul CRC teller heeft.

switch# show interface

<snip> Ethernet1/1 is up admin state is up, Dedicated Interface Hardware: 100/1000/10000/25000

Ethernet, address: 00d7.8f86.2bbe (bia 00d7.8f86.2bbe) MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10

usec reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, medium is broadcast

Port mode is trunk full-duplex, 10 Gb/s, media type is 10G Beacon is turned off Auto-Negotiation

is turned on FEC mode is Auto Input flow-control is off, output flow-control is off Auto-mdix is

turned off Rate mode is dedicated Switchport monitor is off EtherType is 0x8100 EEE (efficient-

ethernet) : n/a admin fec state is auto, oper fec state is off Last link flapped 04:09:21 Last

clearing of "show interface" counters 00:50:37 0 interface resets RX 3 unicast packets 3087

multicast packets 0 broadcast packets 3097 input packets 244636 bytes 7 jumbo packets 0 storm

suppression bytes 0 runts 7 giants 7 CRC  0 no buffer

    7 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored

    0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop

    0 input with dribble  0 input discard

    0 Rx pause

switch# show interface counters errors non-zero

<snip>

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

Port          Align-Err    FCS-Err   Xmit-Err    Rcv-Err  UnderSize OutDiscards

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

Eth1/1                7          7          0          7          0           0

Stap 2. Stel de fysieke interface in kaart met ASIC, MAC Blok en Mac Blok Sub-
poort

Gebruik de opdracht hardware-mappings op interface-tonen om drie hoofdkenmerken te
identificeren:

Eenheid - De identificator van de Cloud Scale ASIC waarmee de fysieke interface verbonden
is. Dit maakt gebruik van een op nul gebaseerd nummeringssysteem (bv. de eerste ASIC is
0, de tweede ASIC is 1, enz.)

1.



MacID - De identificatie van het MAC-blok waarmee de fysieke interface wordt verbonden.
Dit gebruikt een op nul gebaseerd nummeringssysteem (bv. het eerste MAC-blok is 0, het
tweede MAC-blok is 1, enz.)

2.

MacSP - De identificator van de MAC-bloksubpoort waarop de fysieke interface zich aansluit.
Elk MAC-blok heeft vier bijbehorende subpoorten, die een op nul gebaseerd
nummeringssysteem volgen en een toename met een waarde van 2. Daarom heeft de eerste
subpoort een index van 0, de tweede subpoort een index van 2, de derde subpoort een index
van 4 en de vierde subpoort een index van 6.

3.

Dit wordt in het voorbeeld hier getoond, waar fysieke interface Ethernet1/1 met Cloud Scale ASIC
0, MAC blok 4 en MAC blok subpoort 0 wordt geassocieerd.

switch# show interface hardware-mappings

<snip>

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

-------

Name       Ifindex  Smod Unit HPort FPort NPort VPort Slice SPort SrcId MacId MacSP VIF  Block

BlkSrcID

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

-------

Eth1/1     1a000000 1    0    16    255   0     -1    0     16    32    4     0     1    0    

32              

Eth1/2     1a000200 1    0    17    255   4     -1    0     17    34    4     2     5    0    

34     

Eth1/3     1a000400 1    0    18    255   8     -1    0     18    36    4     4     9    0    

36     

Eth1/4     1a000600 1    0    19    255   12    -1    0     19    38    4     6     13   0    

38     

Eth1/5     1a000800 1    0    12    255   16    -1    0     12    24    3     0     17   0    

24     

Stap 3. Controleer ASIC-registers op cloudschaal voor CRC-gerelateerde tellers

Gebruik de sleuf {x} tonen hardware intern die tellers basaal {y} opdracht tonen om registreert
tellers voor de Koud Schaal ASIC te bekijken. Deze opdracht bevat twee variabelen:

{x} - Vervang deze waarde met het nummer van de lijnkaartsleuf. Voor top-of-rack switches
zal dit altijd een waarde van 1 zijn. Voor end-of-row modulaire switches zal het nummer van
de lijnkaartsleuf het eerste nummer in de naam van de fysieke interface zijn. Zo zou fysieke
interface Ethernet1/1 een aantal van 1 lijnkaartsleuven hebben, terwijl fysieke interface
Ethernet4/24 een aantal van 4 lijnkaartsleuven zou hebben.

1.

{y} - Vervang deze waarde met de ASIC van de Cloud Scale die in Stap 2 wordt
geïdentificeerd. Bijvoorbeeld, als de "Eenheid" kolom voor fysieke interface Ethernet1/1 een
waarde van 0 had, dan zou de waarde van deze variabele 0 zijn. Als de "Eenheid" kolom
voor fysieke interface4/24 een waarde van 3 had, dan zou de waarde van deze variabele 3
zijn.

2.

Deze uitvoer toont een tabel. Elke rij van de tabel is een ander ASIC-register. Elke kolom van de
tabel correspondeert met een fysieke interface op de switch. De naam die voor elke kolom wordt
gebruikt is niet de naam van de fysieke interface, maar is een combinatie van het MAC blok en de
MAC blok subpoort. De indeling voor de kop van de kolom is als volgt:

 M{A},{B}-{InterfaceSpeed}

Er zijn drie variabelen in deze indeling:



{A} - Vervang deze waarde met het MAC blok aantal.1.
{B} - Vervang deze waarde met het MAC blok subpoortnummer.2.
{InterfaceSpeed} - Deze waarde zal met de fysieke snelheid van de interface overeenkomen
(bijv. 10G, 25G, 40GX4, enz.).

3.

Dat blijkt in het voorbeeld. Bedenk dat fysieke interface Ethernet1/1 is gekoppeld aan lijnkaartsleuf
nummer 1 en Cloud Scale ASIC 0, wat betekent dat de opdracht die we moeten uitvoeren, sleuf 1
is hardware interne tah tellers basisch 0. Het MAC-blok gekoppeld aan fysieke interface
Ethernet1/1 is 4, de MAC-bloksubpoort gekoppeld aan fysieke interface Ethernet1/1 is 0 en
fysieke Ethernet1/1 is een 10G interface. Daarom is de kop van de kolom waar we naar op zoek
zijn M4,0-10G.

Opmerking: De output van de onderstaande opdracht is erg lang en breed. Het kan moeilijk
zijn om deze uitvoer binnen een eindsessie te lezen. Cisco raadt aan de breedte van uw
terminal te maximaliseren met de opdracht terminalbreedte 511 en deze uitvoer naar een
externe tekstlezer/editor te kopiëren voor review.

switch# slot 1 show hardware internal tah counters asic 0

<snip>

*************** PER MAC/CH SRAM COUNTERS ****************

REG_NAME                 M4,0-10G     M4,2-10G     M4,4-10G     M4,6-10G     M5,0-40Gx4   M6,0-

40Gx4   M7,0-40Gx4   M8,0-10G

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

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

02-RX Frm with FCS Err   ....         ....         ....         ....         ....         ....

....         ....

16-RX Frm CRC Err(Stomp) c            ....         ....         ....         ....         ....

....         ....

De output van deze opdracht bevat enkele tientallen registratietellers. Er zijn twee belangrijke
registratietellers die verband houden met het differentiëren van natuurlijke CRC-fouten van
stompe CRC's:

02-RX formulier met foutieve herkenning - Geeft een kader met een ongeldig, maar niet-
gebogen CRC is ontvangen.

1.

16-RX CRC Err (Stomp) - Geeft een kader met een gestompte CRC ontvangen.2.
De waarde van deze tellers is in hexadecimaal. De opdracht dec NX-OS kan een hexadecimale
waarde naar een decimale waarde converteren, zoals hier wordt getoond.

N9K-C93180YC-EX-2# dec 0xc

12

De gecombineerde waarden van beide registreertellers zullen gelijk zijn aan het aantal CRCs die
op de fysieke interface worden waargenomen door de uitvoer van show interface of tonen
interfacetellers fouten niet-nul.

Voorbeelden

Dit deel van het document zal door de bovenstaande procedure door een aantal voorbeelden
heen lopen.



Scenario 1. Fysieke interface voor ontvanger van gemodelleerde CRC’s

Dit voorbeeld laat zien hoe te identificeren dat CRC-fouten op een fysieke interface worden
gesmeed met CRC's.

Overweeg de volgende topologie:

In dit voorbeeld worden opzettelijk gesegmenteerde CRC-fouten gegenereerd op switch N9K-1
door middel van ICMP-pakketten van 8000 bytes die zijn gegenereerd van interface SVI 10 (dat
IP-adres 192.0.2.1 bezit) en bestemd is voor N9K-3's interface SVI 10 (dat IP-adres 192.0.2.3
bezit), die heeft een MTU van 1500 bytes. N9K-1, N9K-2, en N9K-3 zijn alle Nexus 93180YC-EX
modelswitches.

N9K-3# ping 192.0.2.3 count 5 packet-size 8000

PING 192.0.2.3 (192.0.2.3): 8000 data bytes

Request 0 timed out

Request 1 timed out

Request 2 timed out

Request 3 timed out

Request 4 timed out

Request 5 timed out

--- 192.0.2.3 ping statistics ---

5 packets transmitted, 0 packets received, 100.00% packet loss

In dit voorbeeld, worden de stijgende CRC fouten waargenomen op fysieke interface Ethernet1/1
van switch N9K-3.

N9K-3# show interface Ethernet1/1

<snip>

Ethernet1/1 is up

admin state is up, Dedicated Interface

  Hardware: 100/1000/10000/25000 Ethernet, address: 00d7.8f86.2bbe (bia 00d7.8f86.2bbe)

  MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec

  reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

  Encapsulation ARPA, medium is broadcast

  Port mode is trunk

  full-duplex, 10 Gb/s, media type is 10G

  Beacon is turned off

  Auto-Negotiation is turned on  FEC mode is Auto

  Input flow-control is off, output flow-control is off

  Auto-mdix is turned off

  Rate mode is dedicated

  Switchport monitor is off

  EtherType is 0x8100

  EEE (efficient-ethernet) : n/a

    admin fec state is auto, oper fec state is off

  Last link flapped 06:13:44



  Last clearing of "show interface" counters 02:55:00

  0 interface resets

  RX

    9 unicast packets  10675 multicast packets  0 broadcast packets

    10691 input packets  816924 bytes

    7 jumbo packets  0 storm suppression bytes

    0 runts  7 giants  7 CRC  0 no buffer

    7 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored

    0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop

    0 input with dribble  0 input discard

    0 Rx pause

Stap 1. Bevestig stijgende CRC’s

Bevestig dat CRCs op fysieke interface Ethernet1/1 verhogen door ICMP-pakketten met Jumbo-
grootte van 8000 bytes te genereren uit N9K-1's interface SVI 10 (welke IP-adres 192.0.2.1 bezit)
bestemd voor N9K-3's interface SVI 10 (welke IP-adres 192.0.2 bezit) 3).

N9K-1# ping 192.0.2.3 count 5 packet-size 8000

PING 192.0.2.3 (192.0.2.3): 8000 data bytes

Request 0 timed out

Request 1 timed out

Request 2 timed out

Request 3 timed out

Request 4 timed out

Request 5 timed out

--- 192.0.2.3 ping statistics ---

5 packets transmitted, 0 packets received, 100.00% packet loss

N9K-3# show interface Ethernet1/1

Ethernet1/1 is up

admin state is up, Dedicated Interface

  Hardware: 100/1000/10000/25000 Ethernet, address: 00d7.8f86.2bbe (bia 00d7.8f86.2bbe)

  MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec

  reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

  Encapsulation ARPA, medium is broadcast

  Port mode is trunk

  full-duplex, 10 Gb/s, media type is 10G

  Beacon is turned off

  Auto-Negotiation is turned on  FEC mode is Auto

  Input flow-control is off, output flow-control is off

  Auto-mdix is turned off

  Rate mode is dedicated

  Switchport monitor is off

  EtherType is 0x8100

  EEE (efficient-ethernet) : n/a

    admin fec state is auto, oper fec state is off

  Last link flapped 06:52:57

  Last clearing of "show interface" counters 03:34:13

  0 interface resets

  RX

    11 unicast packets  13066 multicast packets  0 broadcast packets

    13089 input packets  1005576 bytes

    12 jumbo packets  0 storm suppression bytes

    0 runts  12 giants  12 CRC  0 no buffer

    12 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored

    0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop

    0 input with dribble  0 input discard



    0 Rx pause

Stap 2. Kaart fysieke interface naar ASIC, MAC Block en MAC Block sub-poort

Gebruik de opdracht Show interface hardware-mappings op N9K-3 om fysieke interface
Ethernet1/1 aan ASIC nummer 0, MAC blok 4, en MAC blok subpoort 0 in kaart te brengen.

N9K-3# show interface hardware-mappings

<snip>

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

-------

Name       Ifindex  Smod Unit HPort FPort NPort VPort Slice SPort SrcId MacId MacSP VIF  Block

BlkSrcID

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

-------

Eth1/1     1a000000 1    0    16    255   0     -1    0     16    32    4     0     1    0    

32              

Eth1/2     1a000200 1    0    17    255   4     -1    0     17    34    4     2     5    0    

34     

Eth1/3     1a000400 1    0    18    255   8     -1    0     18    36    4     4     9    0    

36     

Eth1/4     1a000600 1    0    19    255   12    -1    0     19    38    4     6     13   0    

38     

Eth1/5     1a000800 1    0    12    255   16    -1    0     12    24    3     0     17   0    

24     

Stap 3. Controleer ASIC-registers op cloudschaal voor CRC-gerelateerde tellers

Op basis van de informatie uit Stap 2 weten we de volgende feiten:

Physical Interface Ethernet1/1 wordt in kaart gebracht aan ASIC nummer 0.1.
Physical interface Ethernet1/1 is toegewezen aan MAC-blok-subpoort 0 van MAC-blok 42.
Omdat N9K-3 een top-of-rack Nexus 93180YC-EX modelschakelaar is, weten we dat het
enige mogelijke nummer van de lijnkaartsleuf 1 is

3.

Van de output van show interface die in Stap 1 wordt verzameld, weten we de snelheid van
fysieke interface Ethernet1/1 is 10G.

4.

Met behulp van deze informatie kunnen we sleuf 1 gebruiken om hardware interne tele tellers
basis 0 te tonen om de ASIC registreertellers voor alle fysieke interfaces te bekijken. We zullen
vooral op zoek zijn naar ASIC-registratietellers gekoppeld aan M4,0-10G.

N9K-3# slot 1 show hardware internal tah counters asic 0

<snip>

*************** PER MAC/CH SRAM COUNTERS ****************

REG_NAME                 M4,0-10G     M4,2-10G     M4,4-10G     M4,6-10G     M5,0-40Gx4

M6,0-40Gx4     M7,0-40Gx4     M8,0-10G

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

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

02-RX Frm with FCS Err   ....         ....         ....         ....         ....           ....

....           ....

16-RX Frm CRC Err(Stomp) c            ....         ....         ....         ....           ....

....           ....

We kunnen een niet-nul hexadecimale waarde van 0xc zien voor register 16, wat aangeeft dat
frames met een stompe CRC werden ontvangen op deze fysieke interface. We kunnen de
opdracht dec 0xc gebruiken om dit te vertalen naar een decimale waarde van 12, die het aantal



CRC fouten op fysieke interface Ethernet1/1 aanpast.

N9K-3# dec 0xc

12

Scenario 1 Conclusie

We hebben bevestigd dat N9K-3 frames ontvangt met een gestampte CRC op fysieke interface
Ethernet1/1. Dit betekent dat het apparaat aan de afgelegen kant van de Ethernet1/1-verbinding
(in dit geval N9K-2) de CRC van deze frames opvult; de oorzaak van de misvormde frames is niet
de link die direct verbonden is met Ethernet1/1, maar is verder stroomafwaarts gericht.
Aanvullende probleemoplossing moet op het stroomafwaartse netwerkapparaat worden
uitgevoerd om de bron van deze misvormde frames te bepalen.

Scenario 2. Fysieke interface ontvangen misvormde frames met ongeldig CRC

Dit voorbeeld laat zien hoe te identificeren dat de fouten van CRC op een fysieke interface
toenemen door misvormde frames veroorzaakt door een fysiek laagprobleem op een direct
aangesloten link.

Overweeg de volgende topologie:

In dit voorbeeld, produceert een verkeersgenerator verbonden met fysieke interface Ethernet1/40
van schakelaar N9K-1 opzettelijk frames met een onjuist CRC. Dit simuleert een fysiek
laagprobleem op de link die is aangesloten op Ethernet1/40, zoals een defecte transceiver of
beschadigde kabel. N9K-1 ontvangt deze frames, erkent dat de CRC ongeldig is en verhoogt de
CRC foutteller op de Ethernet1/40 fysieke interface. N9K-1 is een Nexus 93180YC-EX
modelschakelaar.

N9K-1# show interface Ethernet1/40

Ethernet1/40 is up

admin state is up, Dedicated Interface

  Hardware: 100/1000/10000/25000 Ethernet, address: 00d7.8f86.2bbe (bia 00d7.8f86.2c02)

  MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec

  reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

  Encapsulation ARPA, medium is broadcast

  Port mode is trunk

  full-duplex, 10 Gb/s, media type is 10G

  Beacon is turned off

  Auto-Negotiation is turned on  FEC mode is Auto



  Input flow-control is off, output flow-control is off

  Auto-mdix is turned off

  Rate mode is dedicated

  Switchport monitor is off

  EtherType is 0x8100

  EEE (efficient-ethernet) : n/a

    admin fec state is auto, oper fec state is off

  Last link flapped 06:13:44

  Last clearing of "show interface" counters 02:55:00

  0 interface resets

  RX

    1710 unicast packets  9873 multicast packets  0 broadcast packets

    11583 input packets  886321 bytes

    0 jumbo packets  0 storm suppression bytes

    0 runts  0 giants  1683 CRC  0 no buffer

    1683 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored

    0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop

    0 input with dribble  0 input discard

    0 Rx pause

Stap 1. Bevestig stijgende CRC’s

Bevestig dat CRCs op fysieke interface Ethernet1/40 van N9K-1 door de show interface of tonen
interfacetellers niet-nul opdrachten.

N9K-1# show interface Ethernet1/40

<snip>

Ethernet1/40 is up

admin state is up, Dedicated Interface

  Hardware: 100/1000/10000/25000 Ethernet, address: 00d7.8f86.2bbe (bia 00d7.8f86.2c02)

  MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec

  reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

  Encapsulation ARPA, medium is broadcast

  Port mode is trunk

  full-duplex, 10 Gb/s, media type is 10G

  Beacon is turned off

  Auto-Negotiation is turned on  FEC mode is Auto

  Input flow-control is off, output flow-control is off

  Auto-mdix is turned off

  Rate mode is dedicated

  Switchport monitor is off

  EtherType is 0x8100

  EEE (efficient-ethernet) : n/a

    admin fec state is auto, oper fec state is off

  Last link flapped 06:13:44

  Last clearing of "show interface" counters 02:55:00

  0 interface resets

  RX

    14055 unicast packets  9873 multicast packets  0 broadcast packets

    23928 input packets  1676401 bytes

    0 jumbo packets  0 storm suppression bytes

    0 runts  0 giants  14028 CRC  0 no buffer

    14028 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored

    0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop

    0 input with dribble  0 input discard

    0 Rx pause

N9K-1# show interface counters errors non-zero

<snip>

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



Port          Align-Err    FCS-Err   Xmit-Err    Rcv-Err  UnderSize OutDiscards

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

Eth1/40           26373      26373          0      26373          0           0

Stap 2. Kaart fysieke interface naar ASIC, MAC Block en MAC Block sub-poort

Gebruik de opdracht Show interface hardware-mappings op N9K-1 om fysieke interface
Ethernet1/40 aan ASIC nummer 0, MAC blok 10, MAC blok subpoort 6 in kaart te brengen.

N9K-1# show interface hardware-mappings

<snip>

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

Name       Ifindex  Smod Unit HPort FPort NPort VPort Slice SPort SrcId MacId MacSP VIF  Block

BlkSrcID

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

Eth1/38    1a004a00 1    0    45    255   148   -1    1     5     10    10    2     149  0

10

Eth1/39    1a004c00 1    0    46    255   152   -1    1     6     12    10    4     153  0

12

Eth1/40    1a004e00 1    0    47    255   156   -1    1     7     14    10    6     157  0

14

Eth1/41    1a005000 1    0    76    255   160   -1    1     36    64    17    0     161  0

64

Eth1/42    1a005200 1    0    77    255   164   -1    1     37    66    17    2     165  0

66

Stap 3. Controleer ASIC-registers op cloudschaal voor CRC-gerelateerde tellers

Op basis van de informatie uit Stap 2 weten we de volgende feiten:

Physical Interface Ethernet1/40 wordt in kaart gebracht aan ASIC nummer 0.1.
Physical interface Ethernet1/40 wordt in kaart gebracht aan MAC blok-subpoort 6 van MAC-
blok 10.

2.

Omdat N9K-1 een top-of-rack Nexus 93180YC-EX modelschakelaar is, weten we dat het
enige mogelijke aantal lijnkaartsleuven 1 is.

3.

Van de output van show interface die in Stap 1 wordt verzameld, weten we dat de snelheid
van fysieke interface Ethernet1/40 10G is.

4.

Met behulp van deze informatie kunnen we sleuf 1 gebruiken om hardware-interne software-
opdracht van tellers te tonen om de ASIC-registratietellers voor alle fysieke interfaces te bekijken.
We zullen vooral op zoek zijn naar ASIC-registratietellers gekoppeld aan M10,6-10G.

N9K-1# slot 1 show hardware internal tah counters asic 0

*************** PER MAC/CH SRAM COUNTERS ****************

REG_NAME                 M8,2-10G     M8,4-10G     M8,6-10G     M9,0-40Gx4     M10,0-10G

M10,2-10G      M10,4-10G      M10,6-10G

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

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

02-RX Frm with FCS Err   ....         ....         ....         ....           ....

....           ....           973e

16-RX Frm CRC Err(Stomp) ....         ....         ....         ....           ....

....           ....           ....



We kunnen een niet-nul hexadecimale waarde van 0x973e zien voor register 2, wat beelden met
een ongeldig aangeeft, maar niet-stompe CRC werd ontvangen op deze fysieke interface. We
kunnen de opdracht dec 0x973e gebruiken om dit te vertalen naar een decimale waarde van
38.718, die overeenkomt (of kleiner is dan, omdat de CRCs voortdurend verhogen) met het aantal
CRC-fouten op fysieke interface Ethernet1/40.

N9K-1# dec 0x973e

38718

Scenario 2 Conclusie

We hebben bevestigd dat N9K-1 frames ontvangt met een ongeldig, maar niet-gestompte CRC op
fysieke interface Ethernet1/40. Dit betekent dat de link die direct verbonden is met Ethernet1/40
(of het apparaat op het verre uiteinde van de link) de meest waarschijnlijke bron van de
misvormde frames is. Er moet meer worden gedaan voor het opsporen en verhelpen van fouten in
de fysieke laag van deze link om de basisoorzaak van de misvormde frames te isoleren (zoals het
controleren op beschadigde bekabeling, het vervangen van de huidige transceivers door bekende
goede transceivers, enz.).

Gerelateerde informatie
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