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Inleiding

Dit document beschrijft hoe u problemen kunt oplossen bij UDP-overstromingen door User
Datagram Protocol (UDP) op de Cisco Digital Content Manager (DCM).

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco DCM D9902. 

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

Er zijn scenario's waargenomen waarbij de D9902 is aangesloten op een Layer 2 (L2)-schakelaar
en is geconfigureerd voor het ontvangen van unicast-videostromen. Nadat de unicast-video
ongeveer vijf minuten is gestroomd, ziet hetzelfde LAN overstromingen op de switch, wat een
storing in het klantnetwerk veroorzaakt. In dit scenario werd bepaald dat de switchpoort die werd



   

aangesloten op de DCM de Media Access Control (MAC)-adrestabel uitwist, wat de overstroming
veroorzaakte omdat het MAC-adres van de bestemming niet bekend was met de switch.

De overstromingen van de UDP zijn een veel voorkomend probleem in alle unidirectionele
scenario's. De cache-timer voor de adresresolutie (ARP) (met een standaard van vier uur) in
router/Layer 3 (L3)-switches is altijd hoger dan de time-out van het MAC-adres (met een
standaard van vijf minuten). Dit betekent dat er altijd een kans is dat de MAC-adresinformatie uit
de switch kan worden verwijderd als er geen respons van het doelapparaat is.

Opmerking: Een verhoging in de de timeout van het MAC-tabeltijdperk wordt niet
aanbevolen, omdat het een significante lading op de switch kan creëren en het uit de
bronnen kan halen.

Oplossing

Hier zijn drie verschillende methoden die u kunt toepassen om dit probleem op te lossen:

De meest betrouwbare en simpele oplossing voor dit probleem is om een dummy multicast te
creëren in de DCM. In dit geval stuurt de DCM een IGMP-lidmaatschapsrapport van Internet
Group Management Protocol (IGMP) naar de switch, en de schakelaar begint periodiek de
DCM te inwinnen. Om de DCM te enquêteren, verstuurt de schakelaar een IGMP
lidmaatschapsvraag, die de MAC-adrestabel in de switch verfrist.

●

Een andere oplossing voor deze kwestie is de waarde van de ARP cache timer op de switch
te verlagen zodat deze minder dan of dicht bij de MAC-tafel verouderingstimer is. Dit
veroorzaakt dat de ARP pakketten uitgezonden worden, en het adres van MAC moet worden
uitgebracht alvorens de L2 ingang zich uitstrekt.

●

Als derde optie, kunt u een statische MAC-adresingang op de switch configureren, die zelfs
na een herstart blijft en de tijdelijke kwestie opheft.

●

Voorzichtig: Houd hier rekening mee als u besluit de derde optie uit te voeren, omdat deze
gevaarlijk kan zijn wanneer u de bekabeling wijzigt.

Tip: Raadpleeg het Cisco-document voor Catalyst 6500/6000 switches voor ARP- of CAM-
problemen bij het oplossen van problemen bij UDP-overstromingen voor meer informatie
over UDP-overstromingen.
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