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Introdução

Este documento descreve o método usado a fim identificar um módulo afetado por uma
verificação de paridade em um Cisco Catalyst 6500 Series Switch.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Supervisor Engine 720 em Cisco Catalyst 6500 Series Switch●

Verificação de paridade da lógica de alvo local (LTL)●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada nos Cisco Catalyst 6500 Series Switch que executam o
Supervisor Engine 720.

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 sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Pedido da verificação de paridade LTL

Você pôde encontrar este fazer logon um Catalyst 6500 Series Switch:

O log indica uma verificação de paridade na memória estática de acesso aleatório da tabela de
deslocamento predeterminado da porta ASIC/port (SRAM) usada por alguns dos módulos do
Catalyst 6500 Series.

/c/pt_br/support/docs/switches/catalyst-6500-series-switches/116135-trouble-6500-parity-00.html


Identifique o módulo afetado

A fim identificar o módulo que encontrou a verificação de paridade, transforme o número
hexadecimal visto no log em um decimal. Neste caso, 0x33C9 traduz ao decimal 13,257.

Recolha a saída do módulo do resultado de diagnóstico da mostra todo o comando detail no
interruptor, e na busca para 13,257. É alistado como o deslocamento predeterminado LTL para
um dos módulos.

Por exemplo:

6500#show diagnostic result module all detail

Module 1: CEF720 8 port 10GE with DFC SerialNo : XXXXXXXXXX

  Overall Diagnostic Result for Switch 1 Module 1 : PASS

  Diagnostic level at card bootup: minimal

  Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)

  ___________________________________________________________________________

    1) TestOBFL ------------------------> .

<snip>

    15) TestLtlFpoeMemoryConsistency ----> .

          Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)

          Total run count -------------> 2889738

          Last test testing type ------> Health Monitoring

          Last test execution time ----> Mar 15 2013 02:06:57

          First test failure time -----> n/a

          Last test failure time ------> n/a

          Last test pass time ---------> Mar 15 2013 02:06:57

          Total failure count ---------> 0

          Consecutive failure count ---> 0

      LTL PARITY

          Ltl index -------------------> 13257

          Rbh value -------------------> 255

<snip>

Rolo através da saída a fim descobrir o módulo que traça a este LTL, que é o módulo de que o
log veio.

Informações Relacionadas



   

Testes do diagnóstico on-line - Manual de configuração do Cisco IOS Software, liberação
12.2SX

●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/12.2SX/configuration/guide/diagtest.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/12.2SX/configuration/guide/diagtest.pdf
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav

