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Introdução

Este original descreve como pesquisar defeitos a herança de polícia do Qualidade de Serviço
(QoS) no roteador dos serviços da agregação de Cisco (ASR) 9000. Indica o comportamento de
roteador quando há o Differentiated Services Code Point (DSCP) que marca em uma
configuração da política de ingresso de uma porta física. Esta política é reforçada para todos os
subinterfaces da camada 2 e da camada 3 sob essa porta física.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Camada 2 Virtual Private Network (L2VPN) e configuração de serviço dos Ethernet em
ASR9000

●

    A agregação do 9000 Series de Cisco ASR presta serviços de manutenção ao roteador L2VPN
e ao manual de configuração dos serviços dos Ethernet

Configuração de Qualidade de Serviço em ASR9000●

    A agregação do 9000 Series de Cisco ASR presta serviços de manutenção ao manual de
configuração da Qualidade de Serviço modular do roteador

  

Componentes Utilizados
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A informação neste documento é baseada no ASR9000 Series de Cisco.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos usados neste original começaram com uma
configuração cancelada (do padrão). Se sua rede está viva, certifique-se de que você
compreende o impacto potencial do comando any.

Problema: Valor DSCP em mudanças QOS em One Direction

Os pacotes são observados em um sentido. Mostra o valor novo do Differentiated Services Code
Point (DSCP) em QOS quando passa com uma Conectividade ponto a ponto da camada 2 (L2)
em Cisco ASR 9000. A Conectividade L2 é configurada através dos pseudowires, que são
executados sobre a rede MPLS. Não há nenhuma configuração específica para mudar o valor
DSCP para alguns dos subinterfaces relacionados envolvidos nesta encenação. Os pacotes
originais enviam do usuário A, que é marcado como CS4, um valor DSCP. Contudo, os pacotes
recebidos pelo USER-b mostram o conjunto de valores DSCP como o AF41. Esta edição é
considerada em um sentido somente, isso é à B.

 

Topologia

Troubleshooting

Considere o fato de que os fluxos de tráfego sobre a conexão L2VPN, você precisam de
identificar onde a observação DSCP ocorre na rede.

A captura de pacote de informação é uma da maneira de confirmar onde e em que sentido o valor
DSCP é mudado. Nesta encenação, o tráfego é capturado dos ambos sentidos. Você pode ver a
edição que ocorre em um sentido de ASR01 a ASR02. Os valores DSCP mudam assim que
alcançar a ASR02. A captura de pacote de informação confirma que os valores DSCP estão
mudados depois que ele licença o roteador ASR01.

Conforme o manual de configuração da Qualidade de Serviço modular do roteador dos serviços
da agregação do 9000 Series de Cisco ASR, diversos métodos são executados para a
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identificação do fluxo de tráfego dentro de um roteador único, tal como o Access Control Lists
(ACLs), o fósforo do protocolo, a Precedência IP, o DSCP, o Multiprotocol Label Switching
(MPLS) que os bit experimentais (EXP) colocam em uns pacotes IP, ou o Classe de serviço
(CoS). 

A fim marcar o tráfego, ajuste a Precedência IP ou os bit DSCP no byte do tipo do IP de serviço
(ToS).

Verifique a configuração

A fim encontrar a causa de raiz, você pode verificar a configuração.

Etapa 1. Verifique a configuração L2VPN.

ASR01- Config:

==============

l2vpn

router-id 172.16.0.1

pw-class TEST

encapsulation mpls

protocol ldp

!

bridge group DSCP-TEST

bridge-domain DSCP-TEST

mtu 9216

interface Bundle-Ether100.2048

!

vfi DSCP-TEST

neighbor 172.16.0.2 pw-id 2048

pw-class TEST

!

 

ASR02- Config:

============

l2vpn

router-id 172.16.0.2

pw-class TEST

encapsulation mpls

protocol ldp

!

bridge group DSCP-TEST

bridge-domain DSCP-TEST

mtu 9216

interface GigabitEthernet0/2/0/30.2048

!

vfi DSCP-TEST

neighbor 172.16.0.1 pw-id 2048

pw-class TEST

Etapa 2. Verifique a configuração da interface.

Há uma política de serviços do ingresso configurada no bundle interface 100, que seja conectada
aos utilizadores finais e leve o tráfego múltiplo para serviços diferentes L2VPN. A fim diferenciar o
tráfego, configurar relações secundárias e use o VLAN original para cada tipo de tráfego.



ASR01- Interface Configuration:

================================

RP/0/RSP0/CPU0:ASR1# show running-config interface gigabitEthernet 0/1/0/4

Thu Jun 1 13:17:37.642 AEST

interface GigabitEthernet0/1/0/4

description "TO User-A-TEST"

bundle id 100 mode active

mtu 9192

!

RP/0/RSP0/CPU0:ASR1# show running-config interface Bundle-Ether100.2048

Thu Jun 1 13:17:43.438 AEST

interface Bundle-Ether100.2048 l2transport

encapsulation dot1q 2048 second-dot1q any

mtu 9216

! 

RP/0/RSP0/CPU0:ASR1# show running-config interface gigabitEthernet 0/1/0/4.2048

Thu Jun 1 13:17:43.438 AEST

interface GigabitEthernet0/1/0/4.2048 l2transport

encapsulation dot1q 2048 second-dot1q any

mtu 9216

!

RP/0/RSP0/CPU0:ASR1# show running-config interface Bundle-Ether100

Thu Jun 1 13:20:43.438 AEST

interface Bundle-Ether100

description "To User-A"

mtu 9216

service-policy input INPUT   <<< ========================

service-policy output OUTPUT

bundle maximum-active links 1 

 

ASR02: Interface Configuration:

============================

 

RP/0/RSP0/CPU0:ASR2#show running-config interface gigabitEthernet 0/2/0/30.2048

Thu Jun 1 15:25:06.742 AEST

interface GigabitEthernet0/2/0/30.2048 l2transport

encapsulation dot1q any

rewrite ingress tag push dot1q 2048 symmetric

mtu 9216

monitor-session span ethernet

!

 

RP/0/RSP0/CPU0:ASR2#show running-config interface gigabitEthernet 0/2/0/30

Thu Jun 1 15:25:00.516 AEST

interface GigabitEthernet0/2/0/30

description "To User-B"

mtu 9216

monitor-session span ethernet

speed 1000

transceiver permit pid all

!

Etapa 3. Verifique a configuração da política de serviços.

A configuração indica que há um mapa de política para o tráfego de vídeo que combina o pacote
marcado como CS4 e o observa ao AF41.

Além disso, esta política é configurada para um outro serviço L2VPN com a etiqueta diferente
VLAN. Contudo, aplica-se no bundle interface principal que afeta todo o tráfego de ingresso que
está conforme esta circunstância.



policy-map INPUT

class CS4

set dscp af41

!

class-map match-any CS4

description Video Traffic

match cos 4

end-class-map

!

policy-map OUTPUT

class DSCP

set cos 4

priority level 2

police rate percent 33

conform-action transmit

exceed-action drop

!

class-map match-any DSCP

description Video Traffic

match dscp af41

end-class-map

Recreie o cenário de teste no LABORATÓRIO 

Você pode recrear a mesma encenação no LABORATÓRIO e verificar como esta configuração da
política de serviços impacta valores DSCP do tráfego de entrada. 

Etapa 1. Configurar a encenação similar sem nenhuma política de serviços e capture o pacote no
destino.

O valor DSCP é ajustado a CS4 para o tráfego de entrada e permanece mesmo no destino.
  

Ethernet II, Src: XeroxCor_00:0a:00 (00:00:01:00:0a:00), Dst: CiscoInc_e2:05:be

(18:ef:63:e2:05:be)

    Destination: CiscoInc_e2:05:be (18:ef:63:e2:05:be)

    Source: XeroxCor_00:0a:00 (00:00:01:00:0a:00)

    Type: IPv6 (0x86dd)

Internet Protocol Version 6, Src: 2020::1, Dst: 2020::2

    0110 .... = Version: 6

    .... 1000 0000 .... .... .... .... .... = Traffic class: 0x80 (DSCP: CS4, ECN: Not-ECT) <<

============



    .... .... .... 0000 0000 0000 0000 0000 = Flow label: 0x00000

    Payload length: 20

Etapa 2. Aplique a mesma política de serviços na direção de ingresso da relação conectada ao
gerador de tráfego.

Etapa 3. Gerencia dois tipos de tráfego. Um com conjunto de valores DSCP a CS4 e segundo
com algum outro valor DSCP.

O pacote capturado após ASR02 indica:

Quando o valor DSCP do tráfego de entrada é ajustado a CS4, o pacote recebido no
destino mostra o valor DSCP como o AF41. Contudo, se você ajusta algum outro valor DSCP,
que não fizer mach os critérios da política de serviços, o valor DSCP do pacote permanece o
mesmo quando chega no destino.

Ethernet II, Src: XeroxCor_00:0a:00 (00:00:01:00:0a:00), Dst: CiscoInc_e2:05:be

(18:ef:63:e2:05:be)

    Destination: CiscoInc_e2:05:be (18:ef:63:e2:05:be)

    Source: XeroxCor_00:0a:00 (00:00:01:00:0a:00)

    Type: IPv6 (0x86dd)

Internet Protocol Version 6, Src: 2020::1, Dst: 2020::2

    0110 .... = Version: 6

    .... 1000 1000 .... .... .... .... .... = Traffic class: 0x88 (DSCP: AF41, ECN: Not-ECT) <<

============

    .... .... .... 0000 0000 0000 0000 0000 = Flow label: 0x00000

    Payload length: 20

  

 Solução

A política de serviços do ingresso configurada no bundle interface (empacote 100) no dispositivo
ASR01 reescreve os valores DSCP para os pacotes que combinam seus critérios. Procura pelo
valor CS4 e observa-o com AF41. Consequentemente, você deve remover a política de serviços
do ingresso para resolver esta edição.

Configurar o original da classificação de pacote de informação do serviço do QoS
modular descreve a herança de polícia. Quando um mapa de política é aplicado em uma porta
física, a política está reforçada para todos os subinterfaces da camada 2 e da camada 3 sob essa
porta física.

Este é o comportamento da marcação do padrão em ASR 9000:

Quando o VLAN etiqueta ou etiquetas MPLS está adicionado em um ingresso ou em uma
interface de saída, o valor padrão para o CoS e o EXP move-se para aquelas etiquetas e
etiquetas. O valor padrão pode então ser overwritten baseado no mapa de política. O valor
padrão para CoS e EXP é baseado em um campo confiado no pacote no ingresso ao sistema. O
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roteador executa uma confiança implícita de determinados campos baseados no tipo da
transmissão do tipo de pacote e da interface de ingresso (camada 2 ou camada 3).

Àrevelia, o roteador não altera a Precedência IP ou o DSCP sem um mapa de política que está
sendo configurado.

Este é o comportamento padrão do roteador: 

Em um ingresso ou em uma interface de camada 2 da saída, tal como o xconnect ou o
domínio de Bridge, o valor ultraperiférico de CoS é usado para todo o campo que obtiver
adicionado na interface de ingresso. Se há uma etiqueta VLAN que obtenha adicionado
devido a uma reescrita da camada 2, o valor ultraperiférico entrante de CoS é usado para a
etiqueta nova VLAN. Se uma etiqueta MPLS é adicionada, o valor de CoS está usado para os
bit EXP na etiqueta MPLS.

●

Em uma relação do ingresso ou da camada 3 da saída (distribuída ou etiqueta tornada mais
pesada para pacotes IPv4 ou de IPv6), os três DSCP e os bit de precedência são
identificados no pacote recebido. Para pacotes de MPLS, a etiqueta ultraperiférica do bit EXP
é identificada, e este valor é usado para todo o campo novo que obtiver adicionado na
interface de ingresso. Se uma etiqueta MPLS é adicionada, a seguir a precedência
identificada, o valor DSCP, ou MPLS EXP estão usados para os bit EXP na etiqueta
recentemente adicionada MPLS. 

●
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