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Introdução

Este original descreve o comportamento diferente quando o protocolo da monitoração da rede
simples (SNMP) anda ou obtém está dirigido a uma interconexão de 6200 telas (FI) comparada a
6454 FI. Os firewall stateful podem obstruir respostas físicas IP às caminhadas SNMP do Virtual
ips (VIP) em FI 6200 quando a edição não for considerada em FI 6454.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Ferramenta da caminhada SNMP instalada no server com Conectividade ao domínio do
gerenciador de sistema do Unified Computing (UCSM).

●

6248 FI e 6454 FI●

Componentes Utilizados

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

Ferramenta da caminhada SNMP instalada no server com Conectividade ao domínio do
gerenciador de sistema do Unified Computing (UCSM).

●

6248 FI com firmware UCSM 4.0(4e)●

6454 FI com firmware UCSM 4.0(4f)●

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.



Produtos Relacionados 

Este documento também pode ser usado com as seguintes versões de hardware e software:

Algum software da caminhada ou da votação da 3ª parte SNMP●

6296 FI●

Informações de Apoio 

Os Firewall entre server FI e de coletores/caminhada SNMP podem ser ajustados para a
inspeção stateful, isto significam que quando um pedido é enviado de um determinado IP address
a resposta está permitida somente desse mesmo IP address. A tela interconecta o uso um IP
virtual (VIP) a que o FI preliminar responda. A inspeção stateful do Firewall pode obstruir
respostas SNMP na?a geração FI como os 6248 se o SNMP obtém ou a caminhada está pedida
do VIP como nesse modelo FI a resposta vem do IP físico do FI preliminar. O Firewall com
inspeção stateful permite somente respostas do IP visado assim que os pacotes são obstruídos.
Geração FI dos testes na 4o como a resposta 6454 com que IP é pedido o VIP ou um ou outro IP
físico responderá se são o IP visado.

A ação alternativa para a?a geração FI como os 6248 e os 6296 é visar o IP físico do FI
preliminar ou alterar as regras do Firewall para permitir respostas de um ou outro IP físico do FI
se um pedido é feito do VIP.

Teste um comportamento diferente das mostras da saída de
6200 e de 6400 FI quando o VIP é SNMP votado

FI 6248 com o firmware 4.0.4e UCSM

Linha de comando server da caminhada SNMP Output:

[SNMP Walk Server]$ snmpwalk -c 'xxx' 172.16.0.52 <<< SNMP Walk of the Physical IP of FI

snmpwalk: No securityName specified <<<<<<<<<<<<<<<<< No network errors so successful reply

[SNMP Walk Server]$ snmpwalk -c 'xxx' 172.16.0.53 <<< SNMP Walk of the Virtual IP

snmpwalk: Timeout <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Network Error

Captura de pacote de informação FI:

FI-B(nxos)# ethanalyzer local interface mgmt capture-filter "host 10.0.45.154" limit-captured-

frames 0

Capturing on eth0

2020-01-06 11:44:00.739413 10.0.45.154 -> 172.16.0.52 SNMP get-request <<< SNMP Walk of the

Physical IP of FI

2020-01-06 11:44:01.274570 172.16.0.52 -> 10.0.45.154 SNMP report <<<<<<<< FI replies with

Physical IP of Primary FI

FI-B(nxos)# ethanalyzer local interface mgmt capture-filter "host 10.0.45.154" limit-captured-

frames 0

Capturing on eth0

2020-01-06 11:44:50.886972 10.0.45.154 -> 172.16.0.53 SNMP get-request <<< SNMP Walk of the



Virtual IP

2020-01-06 11:44:50.887350 172.16.0.52 -> 10.0.45.154 SNMP report <<<<<<<< FI Replies with the

IP of the Primary FI Physical IP Stateful Firewall may block this reply

2020-01-06 11:44:51.886878 10.0.45.154 -> 172.16.0.53 SNMP get-request

2020-01-06 11:44:51.887223 172.16.0.52 -> 10.0.45.154 SNMP report

2020-01-06 11:44:52.887808 10.0.45.154 -> 172.16.0.53 SNMP get-request

2020-01-06 11:44:52.888161 172.16.0.52 -> 10.0.45.154 SNMP report

2020-01-06 11:44:53.888741 10.0.45.154 -> 172.16.0.53 SNMP get-request

2020-01-06 11:44:53.889087 172.16.0.52 -> 10.0.45.154 SNMP report

2020-01-06 11:44:54.889477 10.0.45.154 -> 172.16.0.53 SNMP get-request

2020-01-06 11:44:54.889816 172.16.0.52 -> 10.0.45.154 SNMP report

2020-01-06 11:44:55.890280 10.0.45.154 -> 172.16.0.53 SNMP get-request

2020-01-06 11:44:55.890623 172.16.0.52 -> 10.0.45.154 SNMP report

FI 6454 com firmware 4.0.4d UCSM

Linha de comando server da caminhada SNMP Output:

[SNMP Walk Server]$ snmpwalk -c 'fgING$df' 172.16.0.94 <<< SNMP Walk of the Physical IP of FI

snmpwalk: No securityName specified <<<<<<<<<<<<<<<<< No network errors so successful reply

[SNMP Walk Server]$ snmpwalk -c 'fgING$df' 172.16.0.93 <<< SNMP Walk of the Virtual IP

snmpwalk: No securityName specified <<<<<<<<<<<<<<<<< No network errors so successful reply

Captura de pacote de informação FI:

stha99u11-B(nx-os)# ethanalyzer local interface mgmt capture-filter "host 10.0.45.154" limit-

captured-frames 0

Capturing on mgmt0

2020-01-06 12:01:31.866959 10.0.45.154 -> 172.16.0.94 SNMP get-request <<< SNMP Walk of the

Physical IP of FI

2020-01-06 12:01:31.868620 172.16.0.94 -> 10.0.45.154 SNMP report 1.3.6.1.6.3.15.1.1.4.0 <<< FI

replies from Physical IP no issues with Stateful Firewall

2020-01-06 12:01:47.647205 10.0.45.154 -> 172.16.0.93 SNMP get-request <<< SNMP Walk of the

Virtual IP

2020-01-06 12:01:47.648800 172.16.0.93 -> 10.0.45.154 SNMP report 1.3.6.1.6.3.15.1.1.4.0 <<< FI

replies from Physical IP no issues with Stateful Firewall

Informações Relacionadas 

Guia do monitoramento de sistema do Cisco UCS Manager, liberação 4.0●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/System-Monitoring/4-0/b_UCSM_GUI_System_Monitoring_Guide_4-0/b_UCSM_GUI_System_Monitoring_Guide_4-0_chapter_0111.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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