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Introdução

Este original é pretendido apresentar os comandos usados ao pesquisar defeitos a conectividade
de rede, as gotas, e os erros CRC dentro da tela diferente UCS interconectam (FIs), o IOMs, e as
gerações dos adaptadores VIC. 

Pré-requisitos

Requisitos

 Este original supõe que você tem o conhecimento destes assuntos:

Cartão de interface virtual de Cisco UCS (VIC).●

Server das B-séries e da série C de Cisco UCS.●

Módulo de E/S do prolongamento da tela de Cisco UCS (IOM).●

Interconexão da tela de Cisco UCS (FI)●

Gerente do Cisco Unified Computing System (UCSM).●

Comando line interface(cli) do gerente do Cisco Unified Computing System (UCSM).●

Corte-através de e store and forward (guarda e passa adiante) Switches●

Stomps●

Componentes Utilizados

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



Versão 2.x e mais recente do Cisco UCS Manager●

Cisco UCS 6200, 6300, e interconexão da tela do 6400 Series.●

Cisco UCS 2200, módulo de E/S do prolongamento da tela do 2300 e 2400 Series.●

Cisco UCS 1200, 1300, e cartão de interface virtual do 1400 Series (VIC).●

 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 fundo sobre Corte-através de e store and
forward (guarda e passa adiante)

A interconexão da tela de Cisco UCS é a corte-através do interruptor, como o Switches Cisco
Nexus série 5000. Ele para a frente quadros ruins como bons quadros. Os quadros ruins obtêm
deixados cair pelo servidor de destino ou ao passar através de uma parte de equipamento de
rede de que não seja corte-através.

Nota: Uma verificação CRC é executada na extremidade do quadro para determinar mesmo
se um quadro se tornou corrompido.  Algum Switches deixará cair o quadro uma vez que
detecta um quadro é corrompido. O Switches completamente cortado faz a decisão de
encaminhamento antes que possa executar a verificação CRC. Devido a estes quadros que
falham uma verificação CRC será comutada ainda pela corte-através do interruptor.   O
outro Switches como o N7K é store and forward (guarda e passa adiante) Switches.  Store
and forward (guarda e passa adiante) o Switches olha o quadro inteiro antes de fazer uma
decisão de encaminhamento.  Store and forward (guarda e passa adiante) um interruptor
deixaria cair um quadro que falhasse uma verificação CRC. Se você experimenta erros CRC
em uma relação não significa que a relação é a fonte do problema.  Compreender a
arquitetura (corte completamente contra a loja para a frente) do Switches na topologia é
imperativa. Muitas vezes, você precisa de trabalhar para trás sua maneira à fonte do erro
CRC. Refira o seguinte artigo para mais detalhes aproximadamente corte-através de e store
and forward (guarda e passa adiante) o Switches:
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-5020-
switch/white_paper_c11-465436.html                                                                     

Razões para obter quadros e erros CRC ruins

Algumas das razões para obter quadros e erros CRC ruins podem ser:

Conexão física ruim; transceptor, cobre, fibra, adaptador, expansor de porta, etc….●

Violação MTU●

CRC ruim recebido “stomped” de vizinho corte-através do interruptor.●

Comportamento do modo de encaminhamento (Corte-
através de ou store and forward (guarda e passa adiante))

A tela UCS interconecta (similar ao nexo 5000) utiliza ambos corte-através de e store and forward
(guarda e passa adiante) o interruptor. O modo de encaminhamento é dependente da taxa de

/content/en/us/products/collateral/switches/nexus-5020-switch/white_paper_c11-465436.html
/content/en/us/products/collateral/switches/nexus-5020-switch/white_paper_c11-465436.html


dados do ingresso e da saída, segundo as indicações da tabela 1.

Nota: O switching cut-through pode ser executado somente quando a taxa de dados do
ingresso é equivalente a ou mais rapidamente do que a taxa de dados da saída.

Tabela 1: Comportamento do modo de encaminhamento (Corte-através de ou store and forward
(guarda e passa adiante)) para a interconexão da tela UCS

Interface de origem do
ingresso Interface de destino da saída Modo de encaminhamento

Ethernet de 10 Gigabit Ethernet de 10 Gigabit Corte-através
Ethernet de 10 Gigabit 1 Gigabit Ethernet Corte-através

1 Gigabit Ethernet 1 Gigabit Ethernet Store and forward (guarda e
passa adiante)

1 Gigabit Ethernet Ethernet de 10 Gigabit Store and forward (guarda e
passa adiante)

Ethernet de 10 Gigabit 40 Gigabit Ethernet Store and forward (guarda e
passa adiante)

40 Gigabit Ethernet Ethernet de 10 Gigabit Corte-através
40 Gigabit Ethernet 40 Gigabit Ethernet Corte-através
FCoE Fibre Channel Corte-através

Fibre Channel FCoE Store and forward (guarda e
passa adiante)

Fibre Channel Fibre Channel Store and forward (guarda e
passa adiante)

FCoE FCoE Corte-através

Comandos de transmissão principais ASIC para cartões UCS
FIs, de IOMs e VIC

A tabela 2 e 3 mostra os comandos diferentes que podem ser executados dos valores-limite
diferentes do Gerenciamento no UCS para determinar de aonde as gotas estão vindo e porque
estão ocorrendo.

Além do que os comandos específicos ASIC mencionados na tabela 2, o comando seguinte pode
ser executado do shell UCS FI NXOS para procurar erros na rota de recepção das relações:

    “mostre erros dos contadores de interface”

Tabela 2: Os ASIC de transmissão principais comandam para UCS FIs e IOMs

UCS
FI/IOM

Nome
principal
FW ASIC

Comandos Propósito

A tela de Cisco UCS interconecta

Fim--vida e
Fim--venda
do 6100
Series

Gatos (nxos) # gatos internos do
hardware da mostra

Este comando
mostra internals de
Gatos ASIC e
informação do



1Cisco UCS
(Gen1 FIs
61xx))

direcionador. A
terceira coluna
mostra quantas
portas/relações são
traçadas a cada
ASIC.

todo-portas internas dos gatos
do hardware do #show (dos
nxos)

Este comando
mostra a informação
do direcionador
para todas as portas
+ porta do painel
dianteiro ao
mapeamento ASIC.

6200
Series de
Cisco UCS
(Gen2 FIs
62xx)

Carmel

(nxos) # carmel interno do
hardware da mostra

Este comando
mostra os internals
de Carmel ASIC e a
informação do
direcionador. a 5a
coluna mostra
quantas
portas/relações são
traçadas a cada
Carmel ASIC.

(nxos) # todo-portas internas
do carmel do hardware da
mostra

Este comando
mostra a informação
do direcionador
para todas as portas
e portas física do
painel dianteiro ao
mapeamento ASIC.

centro de detecção e de
controlo interno do carmel do
hardware da mostra 2(nxos)#

Este comando
mostra a informação
se algum quadro foi
recebido ou
transmitido com
erros CRC ou
stomped para todas
as portas.

(nxos) # ASIC-erros da
informação do fwm da
plataforma da mostra X

Este comando
mostra os registros
não zero do erro
das razões da gota
de Carmel (onde X
é o número de
Carmel ASIC de 0-
4).

(nxos) # informação e1/X pif
do fwm da plataforma da
mostra | grep asic

Usando este
comando você pode
traçar sua relação à
identificação
“global_asic_num”
de Carmel ASIC
(onde X é o número



de interface).

(nxos) # informação e1/X pif
do fwm da plataforma da
mostra | gota do grep

Este comando
mostra que o
número de quadros
e dele filtra para o
contador de queda
para uma
determinada
interface. (onde X é
o número de
interface).

(nxos) # detalhe interno das
todo-portas do carmel do
hardware da mostra | egrep -
porta i “Carmel|centro de
detecção e de
controlo|frame_error”

Este comando filtra
para contadores de
erro do CRC e de
frame para todas as
portas.

6300
Series de
Cisco UCS
(Gen 3 FIs
63xx)

Trident2
(Broadcom
ASIC)

(nxos) # porta-informação
interna da informação de
BCM-USD do hardware da
mostra

Este comando
mostra que o
mapeamento entre
cada porta física a
uma porta dianteira
em Broadcom ASIC
e este mapeamento
são diferentes entre
6332 e 6332-16UP
FIs.

(nxos) # dianteiro-porta dura X Este comando



indiscard-stats da interface
interna da mostra

mostra a porta
contadores internos
do descarte para
uma determinada
porta dianteira em
Broadcom ASIC
depois que o
mapeamento é feito
usando o comando
precedente.

Cisco UCS
6400 (Gen
4 FIs 64xx)

Homewood
ASIC

O FI # conecta nxos
(nx-ósmio) # módulo de
contadores asic 1 da interface
interna do hardware da mostra

Este comando
mostra a razão para
as gotas da
transmissão se
relatado na relação

FI # módulo 1 do anexo
o tah interno do hardware da
mostra module-1# opõe 0 asic

Este comando
mostra a informação
de contadores
diferente usando a
biblioteca ASIC
Há somente um
ASIC dentro deste
modelo tão sempre
ASIC número 0 da
interconexão da tela
UCS

FI # módulo 1 do anexo
módulo de contadores interno
0 da gota-razão do tah do
hardware da mostra module-
1#

Este comando
mostra as razões da
gota e o número de
pacotes descartado

Gen 4 FIs
de Cisco
UCS 64108

Cisco ASIC
celestial

O FI # conecta nxos
(nx-ósmio) # módulo de
contadores asic 1 da interface
interna do hardware da mostra

Este comando
mostra a razão para
as gotas da
transmissão se
relatado na relação

FI # módulo 1 do anexo
o tah interno do hardware da
mostra module-1# opõe 0 asic

Este comando
mostra a informação
de contadores
diferente usando a
biblioteca ASIC
Há somente um
ASIC dentro deste
modelo tão sempre
ASIC número 0 da
interconexão da tela
UCS



FI # módulo 1 do anexo
módulo de contadores interno
0 da gota-razão do tah do
hardware da mostra module-
1#

Este comando
mostra a razão para
as gotas da
transmissão se
relatado na relação

Cisco UCS
mini
(interconex
ão de 6324
telas)

Monticello
ASIC

(nxos) # status de porta interno
de mtc-USD do hardware da
mostra

Este comando
mostra o estado das
portas para o
Monticello ASIC.
(nxos) # inband-mtc
interno do hardware
da mostra?
            O
ASIC mostra a
informação de
Monticello ASIC
            informação i
nband do
direcionador de
Monticello da
mostra da
informação
            estatísticas i
nband do
direcionador de
Monticello da
mostra stats

Note por favor o
mapeamento
de KRs para as
lâminas dentro
do UCS mini
seguem um
mapeamento
de porta
diferente
comparado a
um chassi com
o UCS IOMs,
referem o TAC

●



para mais
detalhes.

Módulos de E/S do prolongamento da tela de Cisco UCS (IOMs)

1Cisco UCS
2100 IOM
(Gen1)

Sequoia
vermelha

O FI # conecta o <chassis ID>
IOM
Sequoia vermelha sts do
software de plataforma da
mostra Fex-1#

Este comando
mostra o status da
interface do HIFs e
do NIFs dentro da
sequoia vermelha
ASIC e que HIFs é
usado por cada
lâmina.

Cisco UCS
2200 IOM
(Gen2)

Woodside

O FI # conecta o <chassis ID>
IOM
woodside sts do software de
plataforma da mostra fex-1#

Este comando
mostra o status da
interface do HIFs e
do NIFs dentro do
Woodside ASIC e
que HIFs é usado
por cada lâmina.
Nota: Há duas
numerações para o
HIFs, um está
usado quando
pesquisar defeitos
do IOM (após a
conexão a IOM) e
do outro é usada
quando
pesquisando
defeitos o mesmos
HIF e corredor os
comandos dos nxos
UCSM.
Por exemplo
números dos usos
HIF da lâmina 1 28-
31 você pode usar
estes números após
a conexão a IOM e
executar os
comandos
relacionados àquele
HIF. Quando estes
corresponderem a
Eth1/1/1 - 4 dos
nxos UCSM
conforme o detalhe
da mostra FEX.

O FI # conecta o <chassis ID>
IOM
taxa do woodside do software
de plataforma da mostra fex-

Este comando
mostra as taxas de
pacote de
informação para



1# portas ativas HIF ou
NIF.

O FI # conecta o <chassis ID>
IOM
[NIx/HIx] do rmon 0 do
woodside do software de
plataforma da mostra fex-1#   
exemplo você pode filtrar
alguns contadores de erros
usando o grep para todo o
NIFs como abaixo:
nif_all do rmon 0 do woodside
do software de plataforma da
mostra fex-1# | egrep - i

Este comando
mostra os tamanhos
recebida e de
pacote transmitido
para um
determinado HIF ou
NIF e tipos de
pacote como o
unicast, a
transmissão, ou o
Multicast.
A coluna de Diff é
útil ao fazer o
Troubleshooting
vivo como ela
restaura-o em
seguida cada vez
executa o comando
mostrar-lhe se os
pacotes estão
incrementando
quando você
executa o comando
outra vez.
Você pode
igualmente verificar
se a coluna de Diff
está mostrando
pacotes novos para
o seguinte:
 RX_CRC_NOT_ST
OMPED
 RX_CRC_STOMPE
D
 TX_FRM_ERROR

O FI # conecta o <chassis ID>
IOM
o woodside do software de
plataforma da mostra fex-1#
deixa cair 0 [NIx/HIx]

Este comando
mostra os
contadores de
queda para um
determinado NIF ou
HIF.

O FI # conecta o <chassis ID>
IOM
operação do woodside do
software de plataforma da
mostra fex-1#

Este comando
mostra o controle
administrativo, o
MAC, e o status
físico, além do que
SFP detectados
dentro do NIFs.

O FI # conecta o <chassis ID>
do iom
woodside sfp 0 ni0 do software

Este comando
mostra os detalhes
do transceptor



de plataforma da mostra fex-
1#
woodside sfp 0 ni1 do software
de plataforma da mostra fex-
1#
woodside sfp 0 ni2 do software
de plataforma da mostra fex-
1#
woodside sfp 0 ni3 do software
de plataforma da mostra fex-
1#

dentro das portas
do woodside IOM
NIF.
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