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Introdução

Este original descreve sobre a configuração diferente MTU e igualmente discute encenações que
envolve o comportamento com as combinações e o estofamento diferentes.

Background

A fragmentação ocorre no trajeto L3 não no L2

O estofamento é usado basicamente para certificar-se de que o cabeçalho do pacote IP tem um
comprimento que seja um múltiplo de 32 bit

Pré-requisito

Fragmentação e reinstalação de IP

MTU no Switches do nexo de Cisco

Informação sobre o estofamento

O remetente que o [initiator] executará o estofamento, dispositivos intermitentes do [transit]
não executará o estofamento

●

O estofamento não deve obter alterado quando um pacote vai completamente corte-através
do interruptor

●

O interruptor considerará o pacote como o quadro subdesenvolvido se o autor não é capaz
de fazer o estofamento

●

A vontade da captação de Wireshark ocorre antes de acolchoar●

Basicamente o interruptor adicionará bytes extra mesmo se o tamanho do pacote que está a
ponto de enviar ao fio é menos do que 64B

●

Quando 64 um byte 802.1q etiquetou o Ethernet moldado é recebido sobre uma porta de
tronco em um L2/L3 e distribuído/enviado a uma porta de acesso que do sem etiqueta a
etiqueta 802.1q é reduzida e o tamanho do frame é reduzido por 4 bytes

●



Durante o processo de untagging um quadro o quadro já não encontra o mínimo MTU de 64
bytes como especificado nas especs. que do IEEE 802.1Q o interruptor deve acolchoar o
quadro de volta a 64 bytes

●

Fragmentação e má combinação MTU

Se o trajeto é L3, a fragmentação ocorre, pacote não estará deixada cair.●

Se o trajeto é L2, nenhuma fragmentação ocorre, pacote estará deixada cair completamente●

O [ICMP] iniciado com tamanho do pacote 1540B & tem o L2 no trajeto ainda você não vê as
gotas, onde o tamanho total se transforma 1568 [1540+20+8]

●

O pacote-tamanho iniciado 1541B do [ICMP with], pacote total transforma-se 1569, e você vê
as gotas, e as gotas são consideradas como contadores de Giants

●

Se a MTU-má combinação depois dos contadores incrementa - Jumbo, Giants, Runt etc. com
base na encenação e na configuração.

●

Topologia

9K = [Jumbo] MTU 9K

1.5K = MTU 1.5K + configurado como o L2

Acima da topologia de lab foi dividido nos cenários múltiplos como segue:

Troubleshooting MTU usando o teste de ping

Sibilo com tamanho do pacote 1500

Sibilo e succssefull iniciados com para fora o alguns gota do sibilo.

Mesmo que nós tenhamos o L2, nós não vemos a gota porque o tamanho que do sibilo tomou é o
padrão um 1500.

N5K-1# ping 10.1.1.2 count 10

PING 10.1.1.2 (10.1.1.2): 56 data bytes

64 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=3.228 ms

64 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=1 ttl=254 time=4.832 ms

Sibilo com tamanho do pacote 5000

Sibilo iniciado com o tamanho do pacote 5000 com contagem de pacote de informação 50 de
N5k1 a Nexus-Sw2 e deixado cair no trânsito L2



N5K-1# ping 10.1.1.2 packet-size 5000 count 50

PING 10.1.1.2 (10.1.1.2): 5000 data bytes

Request 0 timed out

Request 1 timed out

Pacote considerado como o jumbo no ingresso de Nexus-sw1

Nexus-Sw1# sh interface ethernet 3/3 | i MTU|jumbo

MTU 9216 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec

 50 jumbo packets 0 storm suppression packets  >>>>>>> exact 50 jumbo packets are seeing in the

RX counter.

Pacote considerado como o jumbo na saída de Nexus-sw1

Nexus-Sw1# sh interface ethernet 3/1 | i MTU|jumbo     >>>>>>> Intertace connected towards to

N7k2 with MTU 1500

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec

50 jumbo packets  >>>>>>> Exact 50 jumbo packets are egress in the TX.

Pacote deixado cair no ingresso de Nexus-sw2

Nexus-Sw2# sh interface et3/1  |  i MTU|giant          >>>>>>> Interface connected towards

Nexus-Sw1 with e3/1 MTU 1500

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec

0 runts 50 giants 0 CRC/FCS 0 no buffer              >>>>>>> Exact 50 input error and 50 Giants

packets observed in the RX counter. 

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

Nexus-Sw2# sh interface et3/4 |  i MTU|giant|error     >>>>>>> Interface with MTU 1500

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec

0 runts 0 giants 0 CRC/FCS 0 no buffer                 >>>>>>> No counter seen

0 output error 0 collision 0 deferred 0 late collision >>>>>>> No counter seen 
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