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Introdução

O sibilo MPLS LSP é uma ferramenta básica usada para validar a saúde do caminho comutado
por rótulo (LSP) entre o ingresso e a saída.  Este documento aponta explicar a interação da
informação multipath entre o iniciador e o que responde no traço da árvore LSP. Para as opções
detalhadas disponíveis para esta ferramenta, seria útil consultar este documento.

Informações de Apoio

Esta aplicação do MPLS EM? A característica Multipath do traço da árvore MPLS LSP é baseada
no RFC 4379, detectando falhas comutadas etiqueta do plano dos dados do multi-protocol
(MPLS).

Ajustando o endereço de destino IP do pacote de ponta de prova como o endereço de loopback
(127.x.x.x), o traço da árvore LSP pode ser usado para detectar a falha no LSP evitando o pacote
para obter o IP distribuído. Assim sempre que há um problema de conectividade de ponta a
ponta, é útil usar o sibilo LSP como a primeira etapa para eliminar toda a falha LSP.

Em caso dos cenários multicaminho, o sibilo LSP não pode sempre ajudar a identificar todas as
falhas LSP. Porque se pôde notar, todo o Label Switch Router (LSR) em receber um pacote
rotulado que possa ser interfaces de saída múltiplas mandadas, usa determinadas chaves do
pacote e da entrada ao algoritmo de hashing para decidir a interface de saída. Segundo o
vendedor, o hardware, etc., algumas das opções abaixo podem ser consideradas picando:

Pilha do rótulo recebido sozinha.1.
Pilha do rótulo recebido e detalhes do cabeçalho IP (se o payload é IP).2.
Pilha do rótulo recebido, cabeçalho IP, e detalhes do encabeçamento do transporte.3.

Normalmente, os roteadores Cisco consideram uma combinação de pilha de rótulo e de
cabeçalho IP se a pilha é do tamanho inferior ou igual a 3 (com o IP como o payload).

Assume depois da topologia.

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/12_2sb/feature/guide/sb_mmtr.html


R1-R7 são Roteadores. Na topologia acima, há 3 rotas do trajeto dos custos iguais multi (ECMP)
do r1 ao R5 como abaixo,

PATH1: R1-R2-R3-R4-R5

PATH2: R1-R2-R6-R4-R5

PATH3: R1-R2-R6-R7-R5

Supõem há uma edição entre o R6 e o R7 (como erro de programação quebrado do protocolo de
distribuição de rótulo (LDP) ou da etiqueta, etc.) fazendo com que o tráfego do r1 ao R5 através
de PATH3 deixe cair. Se o sibilo LSP do r1 toma PATH1 ou PATH2, você pode terminar acima a
suposição de que o trajeto entre o r1 e o R5 é muito bem.

O sibilo LSP reserva ajustar o endereço de destino IP como qualquer da escala 127.0.0.0/8.
Quando uma opção simples for tentar manualmente enviar pacotes de ping múltiplos com
endereço de destino diferente, não há nenhuma garantia que todos os trajetos possíveis ECMP
estarão validados. Você precisa uma maneira que pergunte e valide todos os trajetos possíveis
entre a fonte e o destino. O traço Multipath da árvore LSP leverages? Codificação Multipath da
informação? definido na seção 3.3.1 do RFC4379 e ajuda-o a validar todos os trajetos ECMP.

Traço da árvore LSP - Como trabalha

Um sibilo regular ou o traceroute MPLS podem indicar que não há nenhuma falha segundo como
a carga-parte dos roteadores de trânsito os pacotes sobre o ECMP, porém o traço da árvore LSP
fornece um método melhor para validar que todos os trajetos estão funcionando realmente.  

No traço da árvore LSP, o roteador do iniciador envia a requisição de eco MPLS a cada salto
ajustando o TTL na etiqueta superior em uma maneira incremental (que parte de 1). A requisição
de eco levará a informação Multipath TLV que leva uma escala do endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT (dentro da escala 127.0.0.0/8) ou da escala da etiqueta da entropia.
Atualmente os dispositivos Cisco apoiam a opção do destino IP e assim que nosso exemplo será
detalhado com intervalo de endereço IP.

Cada trânsito LSR em receber o pacote de requisição responderá com todas as interfaces
enviadas ECMP e associará uma escala do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
(ou da etiqueta da entropia) do pedido para cada relação.

Traço da árvore LSP - Exemplo detalhado

Assume depois da topologia por exemplo abaixo.

Para a simplicidade, este exemplo usa uma escala de endereço de 127.0.0.0-127.0.0.200. Estão



aqui os detalhes de etapas em um traço da árvore LSP.

1) O iniciador (r1) envia a requisição de eco com detalhes abaixo:

Destino IP como 127.0.0.0●

Informação Multipath TLV que leva a escala de endereço como 127.0.0.0 a 127.0.0.200.●

O TTL da etiqueta superior será ajustado a 1.●

2) O R2 em receber o mesmos responderá para trás com informação Multipath para cada
interface de saída. Neste exemplo, responderá como abaixo:

Se o destino IP está dentro de 127.0.0.0 a 127.0.0.100, o pacote estará enviado ao R3.●

Se o destino IP está dentro de 127.0.0.101 a 127.0.0.200, o pacote estará enviado ao R6.●

3) O r1 realiza que há 2 trajetos possíveis ECMP e assim que precisa de enviar a requisição de
eco 2 com o TTL ajustado a 2. Dos vários testes, observou-se que o iniciador termina sempre fora
com o 1 trajeto antes de ir a em seguida. (Mas isto pôde ser verdadeiro para uma aplicação
específica).

4) O r1 envia agora a requisição de eco com detalhes abaixo:

Destino IP como 127.0.0.0●

Informação Multipath TLV que leva a escala de endereço como 127.0.0.0 a 127.0.0.100.●

O TTL da etiqueta superior será ajustado a 2.●

5) O R2 enviará o pacote ao R3 (porque o endereço de destino é 127.0.0.0). O R3 em receber o
mesmos responderá para trás com a mesma informação Multipath, porque há somente uma
interface de saída.

O mesmo guarda verdadeiro até que alcançar o R5.



6) Uma vez que o traço PATH1 está completo (após ter recebido a resposta da saída), o iniciador
perguntará agora PATH2. Isto é executado enviando a requisição de eco com os detalhes abaixo:

Destino IP como 127.0.0.101●

Informação Multipath TLV que leva a escala de endereço como 127.0.0.101 a 127.0.0.200●

O TTL do grupo de etiqueta superior a 2.●

7) O R2 enviará o pacote ao R6 (porque o endereço de destino é 127.0.0.101). O R6 em receber
o mesmos responderá para trás com informação Multipath como abaixo:

Se o destino IP está dentro de 127.0.0.101 a 127.0.0.150, o pacote estará enviado ao R4.●

Se o destino IP está dentro de 127.0.0.151 a 127.0.0.200, o pacote estará enviado ao R7.●

8) O r1 realiza que há um mais trajeto ECMP que faz os trajetos possíveis totais porque 3. r1
continuam a perguntar PATH2 enviando a requisição de eco seguinte com detalhes abaixo:

Destino IP como 127.0.0.101●

Informação Multipath TLV que leva a escala de endereço como 127.0.0.101 a 127.0.0.150●

O TTL do grupo de etiqueta superior a 3.●

9) O R2 enviará o pacote ao R6 (porque o destino é 127.0.0.101) e o R6 o enviará ao R4 (porque
o destino é 127.0.0.101). Doesn R4? t tem todo o trajeto ECMP e assim que responderá para trás
com a mesma informação Multipath. O próximo pacote alcançará a saída R5.

10) Desde que o traço PATH2 está completo, o r1 continuará a pergunta para PATH3. Isto é
executado enviando a requisição de eco com os detalhes abaixo:

Destino IP como 127.0.0.151●

Informação Multipath TLV que leva a escala de endereço como 127.0.0.151 a 127.0.0.200●

O TTL do grupo de etiqueta superior a 3.●

11) O R2 enviará o pacote ao R6, que por sua vez o enviará ao R7. O R7 responderá para trás
com a mesma informação Multipath TLV. O próximo pacote alcança o roteador de saída R5.

Depois que estas etapas estão completas, o r1 terá abaixo dos detalhes:

                        

  

Usando o endereço de destino dentro de 127.0.0.0 e de 127.0.0.100, o encaminhamento de
pacote será influenciado sobre PATH1 quando usar o endereço de outras escalas influenciará a
transmissão do pacote sobre trajetos respectivos.

12) Agora o iniciador enviará 3 pacotes de requisição de eco com grupo TTL a 255 e selecionará
o endereço de cada escala de modo que todos os trajetos sejam fim-a-fim validado.



O comando ser usado para o traço ECMP é <mask> multipath do <prefix> do IPv4 dos mpls do
traceroute. Seguir é um exemplo de saída.

R1#traceroute mpls multipath ipv4 10.1.5.5 255.255.255.255

Starting LSP Multipath Traceroute for 10.1.5.5/32

Codes: '!' - success, 'Q' - request not sent, '.' - timeout,

'L' - labeled output interface, 'B' - unlabeled output interface,

'D' - DS Map mismatch, 'F' - no FEC mapping, 'f' - FEC mismatch,

'M' - malformed request, 'm' - unsupported tlvs, 'N' - no label entry,

'P' - no rx intf label prot, 'p' - premature termination of LSP,

'R' - transit router, 'I' - unknown upstream index,

'l' - Label switched with FEC change, 'd' - see DDMAP for return code,

'X' - unknown return code, 'x' - return code 0

Type escape sequence to abort.

LLL!

Path 0 found,

output interface Et0/0.12 nexthop 10.1.12.2

source 10.1.12.1 destination 127.0.0.4

LL!

Path 1 found,

output interface Et0/0.12 nexthop 10.1.12.2

source 10.1.12.1 destination 127.0.0.2

L!

Path 2 found,

output interface Et0/0.12 nexthop 10.1.12.2

source 10.1.12.1 destination 127.0.0.0

Paths (found/broken/unexplored) (3/0/0)

Echo Request (sent/fail) (9/0)

Echo Reply (received/timeout) (9/0)

Total Time Elapsed 27 ms

Note que acima da saída mostra que há 3 trajetos e todos os trajetos estão funcionando muito
bem. Usar o botão verboso dentro acima do comando alistará todos os saltos como abaixo:

R1#traceroute mpls multipath ipv4 10.1.5.5 255.255.255.255 verbose

Starting LSP Multipath Traceroute for 10.1.5.5/32

Codes: '!' - success, 'Q' - request not sent, '.' - timeout,

'L' - labeled output interface, 'B' - unlabeled output interface,

'D' - DS Map mismatch, 'F' - no FEC mapping, 'f' - FEC mismatch,

'M' - malformed request, 'm' - unsupported tlvs, 'N' - no label entry,

'P' - no rx intf label prot, 'p' - premature termination of LSP,

'R' - transit router, 'I' - unknown upstream index,

'l' - Label switched with FEC change, 'd' - see DDMAP for return code,

'X' - unknown return code, 'x' - return code 0

Type escape sequence to abort.

LLL!

Path 0 found,

output interface Et0/0.12 nexthop 10.1.12.2

source 10.1.12.1 destination 127.0.0.4

0 10.1.12.1 10.1.12.2 MRU 1500 [Labels: 22 Exp: 0] multipaths 0

L 1 10.1.12.2 10.1.23.3 MRU 1500 [Labels: 23 Exp: 0] ret code 8 multipaths 2

L 2 10.1.23.3 10.1.34.4 MRU 1500 [Labels: 22 Exp: 0] ret code 8 multipaths 1

L 3 10.1.34.4 10.1.45.5 MRU 1500 [Labels: implicit-null Exp: 0] ret code 8 multipaths 1

! 4 10.1.45.5, ret code 3 multipaths 0

LL!

Path 1 found,

output interface Et0/0.12 nexthop 10.1.12.2

source 10.1.12.1 destination 127.0.0.2

0 10.1.12.1 10.1.12.2 MRU 1500 [Labels: 22 Exp: 0] multipaths 0

L 1 10.1.12.2 10.1.26.6 MRU 1500 [Labels: 16 Exp: 0] ret code 8 multipaths 2

L 2 10.1.26.6 10.1.46.4 MRU 1500 [Labels: 22 Exp: 0] ret code 8 multipaths 2



L 3 10.1.46.4 10.1.45.5 MRU 1500 [Labels: implicit-null Exp: 0] ret code 8 multipaths 1

! 4 10.1.45.5, ret code 3 multipaths 0

L!

Path 2 found,

output interface Et0/0.12 nexthop 10.1.12.2

source 10.1.12.1 destination 127.0.0.0

0 10.1.12.1 10.1.12.2 MRU 1500 [Labels: 22 Exp: 0] multipaths 0

L 1 10.1.12.2 10.1.26.6 MRU 1500 [Labels: 16 Exp: 0] ret code 8 multipaths 2

L 2 10.1.26.6 10.1.67.7 MRU 1500 [Labels: 17 Exp: 0] ret code 8 multipaths 2

L 3 10.1.67.7 10.1.57.5 MRU 1500 [Labels: implicit-null Exp: 0] ret code 8 multipaths 1

! 4 10.1.57.5, ret code 3 multipaths 0

Paths (found/broken/unexplored) (3/0/0)

Echo Request (sent/fail) (9/0)

Echo Reply (received/timeout) (9/0)

Total Time Elapsed 29 ms


