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Introdução

Quando um interruptor causa um crash, é às vezes útil obter uma cópia completa da imagem de
memória (chamada um dump principal) para identificar a causa do impacto. Os dumps principais
são geralmente muito úteis a seu representante de suporte técnico.

Problema

Dado a complexidade de um sistema de switching virtual (VSS) o pode ser difícil capturar um
dump principal. Este documento mostra como recuperar um dump principal usando o File
Transfer Protocol (FTP) de um Catalyst 6500 VSS.

Solução

Este guia supõe depois da configuração física:

1) É necessário excluir uma relação em cada interruptor no VSS da parada programada durante a
detecção duplo-ativa como abaixo.

2) Configurar dois exemplos da transmissão da rota virtual (VRF), um para cada interruptor no



VSS como abaixo. Isto é necessário porque ambo o Switches no VSS conecta a uma sub-rede
comum.

3) Configurar o username, a senha, e a interface de origem para o FTP. Configurar endereços IP
de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT em relações e configurar-las como parte dos VRF como
a mostra abaixo. Os endereços MAC precisam de ser mudados para impedir a conexão do
flapping no dispositivo adjacente.

4) Se o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor FTP está diretamente
na sub-rede conectada, diga 10.1.1.3, a seguir nenhuma configuração de rota é exigida. Contudo
se o servidor FTP não está diretamente na sub-rede conectada, configurar uma rota dentro de
cada VRF a fim alcançar o servidor FTP.

5) Verifique a Conectividade ao servidor FTP com um sibilo originado do exemplo respectivo VRF.

6) Configure depois dos detalhes no VSS para o generationon do dump principal.

AVISO: Quando esta configuração esta presente, em um evento de um impacto no VSS,
interruptor ativo permanece acima até que o dump principal esteja escrito. O interruptor à espera
VSS não tomará sobre o papel ativo até que o dump principal esteja escrito completamente. Este
será um mínimo de diversos minutos, e poderia ser muito mais segundo o tempo de resposta de
rede, lugar do servidor FTP, etc. que escreve a um servidor FTP pode tomar uma quantidade
estendida de tempo segundo o tamanho do arquivo, e do retardo de rede.


