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Introdução

Este documento descreve como criar uma topologia do Intermediate System-to-Intermediate
System (IS-IS) de uma saída CLI de um roteador com o software IOS-XR instalado.

Contribuído por Agung Semarajaya, engenheiro de TAC da Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento sadio destes assuntos:

IS-IS●

IOS-XR●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

ASR 9001 com versão 6.3.2 IOS-XR●

Lenovo P50 com o OS 64-bit da empresa de Windows 10●

Liberação 2.38 de Graphviz●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio



A fim pesquisar defeitos uma rede IS-IS, é importante compreender como o Roteadores é
interconectado por razões diversas. Você pode ter a informação de topologia, contudo, a
topologia é antiquada.

Da versão 6.3.2 IOS-XR, o comando verbose do gráfico do base de dados isis da mostra é
introduzido produzir um gráfico da topologia de rede no formato de PONTO que pode se usar
como uma entrada a render ferramentas.

Configurar

Assegure-se de que você tenha adjacências IS-IS construído e pelo menos um roteador com a
versão 6.3.2 ou mais recente IOS-XR instalada. Use estas etapas para criar a topologia
actualizado IS-IS da saída CLI.

Etapa 1. Execute o gráfico do comando show isis database verboso no dispositivo IOS-XR.

Etapa 2. Copie o índice do comando de etapa 1 a um arquivo de texto e salvar o arquivo no
formato de .txt.

Etapa 3. Transfira e instale o pacote de softwares do conversor do PONTO em seu computador,
por exemplo Graphviz - represente graficamente o software de visualização.

Etapa 4. Uma vez que instalado, abra o comando prompt (isto se aplica a Windows) e navegue ao
diretório onde os arquivos executáveis de Graphviz CLI são encontrados. Este é um exemplo da
navegação.

C:\Users\user>cd "C:\Program Files (x86)\Graphviz2.38"\bin

Etapa 5. Use o CLI para converter o arquivo salvar em etapa 1 a outros formatos, tais como o
.png.

Este exemplo indica como usar o PONTO CLI.

C:\Program Files (x86)\Graphviz2.38\bin>dot.exe -Tpng

C:\Users\user\Desktop\isis_graph_verbose.txt -o C:\Users\user\Desktop\isis_graph_verbose.png

Este exemplo mostra como usar o Circo CLI.

C:\Program Files (x86)\Graphviz2.38\bin>circo.exe -Tpng

:\Users\user\Desktop\isis_graph_verbose.txt -o C:\Users\user\Desktop\isis_graph_verbose.png

Você pode encontrar mais detalhes sobre o CLI através de Graphviz - represente graficamente a
documentação de software do visualização.

Nota: Na etapa 5 você pode simplesmente ajustar o variável de caminho ao diretório onde
os arquivos executáveis de Graphviz CLI são encontrados.

Limitação conhecida

1. Se você executa o nível 1 e o nível 2 no IS-IS e ambos esta presente, a seguir somente o nível

http://www.graphviz.org/download/
https://graphviz.gitlab.io/documentation/
https://graphviz.gitlab.io/documentation/


1 aparece na saída verboso do gráfico do base de dados isis da mostra (o primeiro dígrafo). Para
fixar esta edição, você pode editar o arquivo de entrada e remover o dígrafo para o nível 1 ou o
nível 2, ou você pode tomar a entrada e usar estes comandos com a palavra-chave do nível 1 ou
do nível 2.

mostre o nível 1 do gráfico do base de dados isis verboso

mostre o nível 2 do gráfico do base de dados isis verboso

2. O PONTO tende a causar um crash quando o arquivo contém elementos [label=0]. Uma
aproximação é editar simplesmente para fora estes e executar então o CLI.

Nota: Outras ferramentas, tais como Circo, não têm esta edição.

Exemplo

Execute o comando verbose do gráfico do base de dados isis da mostra.●

C:\Program Files (x86)\Graphviz2.38\bin>circo.exe -Tpng

:\Users\user\Desktop\isis_graph_verbose.txt -o C:\Users\user\Desktop\isis_graph_verbose.png

Converta a saída usando o CLI. Este resultado mostra a saída através da ferramenta de
Circo.

●
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