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Introdução

Este documento descreve técnicas de Troubleshooting para o hardware do nexo 7000 (N7K).

Debugando edições do chassi

Edições do fã

O comando seguinte indica o status de módulo do fã no interruptor.

O estado do fã pode ser um de? aprovação? ? falha? ou? ausente?.

 Aprovação? Todos os fãs que incluem o controlador do fã estão funcionando corretamente●

 Falha? Uns ou vários fãs ou o controlador do fã falharam. O software não pode determinar
se único fã, fãs múltiplos, ou todos os fãs falharam. Se pelo menos um fã falhou, este estado
está indicado. O seguinte mensagem do syslog da prioridade 1 é imprimido.

●

? Módulo do fã falhado?

 Ausente? O módulo do fã foi removido. Assim que o módulo do fã for removido, o software
começa uma contagem regressiva do minuto 5; se o módulo do fã não é reintroduzido dentro
do minuto 5, o interruptor inteiro é parada programada. O software lê um byte no Erasable
Programmable Read Only Memory da série eletricamente (SEEPROM) para determinar se o
módulo do fã esta presente. Se o módulo do fã é introduzido parcialmente ou o software é
incapaz de alcançar o SEEPROM no módulo do fã devido a toda a outra razão, o software
não pode distinguir este caso de uma remoção de módulo real do fã. O interruptor será
parada programada em 5 Min. Se o software detecta uma remoção os seguintes mensagens
do syslog da prioridade 0 estão imprimidos os segundos cada 5.

●

Nenhuma ação explícita é tomada pelo software em uma falha do ventilador da fonte de●



alimentação, outro que indica tal falha usando mensagens do syslog.

fonte de alimentação

O comando seguinte indica as fontes de alimentação instaladas, o sumário de uso da potência e
o status do fornecimento de energia no interruptor.

O comando assim como um exemplo de saída são fornecidos.

O status de fonte de alimentação pode ser um do seguinte.

 Aprovação? A fonte de alimentação está funcionando corretamente●

 Falha/parada programada? Ou a fonte de alimentação falhou ou é parada programada
usando o interruptor na fonte de alimentação. Sempre que uma fonte de alimentação falha, o
software imprime o seguinte mensagem do syslog da prioridade 2.

●

“Fonte de alimentação 1 falhada ou parada programada (número de série xxxx)”

 Parada programada? O software tem a parada programada a fonte de alimentação. O
software fechou a fonte de alimentação mais baixa da capacidade somente se detecta um par
combinado mal de fontes de alimentação e o modo é redundante ou há uma transição do
combinado ao modo redundante. Se ambas as fontes de alimentação são a mesma
capacidade ou o modo está combinado, o software nunca fechou uma fonte de alimentação.
O seguinte mensagem do syslog da prioridade 2 é imprimido que acompanha uma parada
programada da fonte de alimentação do software.

●

“Fonte de alimentação detectada 1. Isto reduz a potência redundante disponível ao sistema e
pode causar rompimentos do serviço (número de série xxxx)”

 Ausente? A fonte de alimentação é ausente e foi removida. O seguinte mensagem do syslog
da prioridade 2 é imprimido durante uma remoção da fonte de alimentação.

●

“Fonte de alimentação 2 removida (número de série xxxx)”

Falhas de fonte de alimentação
Cada fonte de alimentação tem um diodo emissor de luz que indica o estado das saídas de
energia. Este diodo emissor de luz é diretamente controlado pela fonte de alimentação e uma cor
vermelha indica uma falha de fonte de alimentação. Fazer a varredura do Syslog pôde mostrar
mensagens alternas sobre a falha de fonte de alimentação e a recuperação, uns problemas
relacionados de indicação mais adicionais da fonte de alimentação.

Temperatura ou calor

Cada cartão no chassi tem pelo menos 2 sensors de temperatura. Cada sensor de temperatura é
configurado com um menor e um ponto inicial principal. O comando seguinte com exemplo de
saída mostra como a informação de temperatura pode ser recuperada do interruptor.

O ? Entrada? o sensor é colocado na entrada do fluxo de ar e é o indicador o mais crítico da
temperatura do cartão. Todas as ações do software são tomadas baseadas em uma violação
principal da temperatura do sensor da entrada.



 Todas as violações de limiar menores e violações de limiar principais em sensores da NON-
entrada

●

Estes conduzem a um mensagem do syslog, ao evento do callhome e a uma armadilha de
Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP). As seguintes mensagens da prioridade 1
ou 2 são imprimidas no Syslog?

“Módulo 1 relatado o alarme de temperatura principal (temperatura 76)" do sensor-deslocamento
predeterminado 1

 Violação principal do limiar de temperatura em uma placa de linha no sensor da entrada●

A placa de linha é imediatamente parada programada com o seguinte mensagem do syslog da
prioridade 0 -

O “módulo 1 pôs abaixo de devido ao alarme de temperatura principal”

 Violação principal do limiar de temperatura em um supervisor redundante no sensor da
entrada

●

O supervisor redundante é imediatamente parada programada. Isto conduzirá a um switchover ou
a fechar à espera, segundo o supervisor particular que violou o ponto inicial. O seguinte
mensagem do syslog da prioridade 0 é indicado -

O “módulo 1 pôs abaixo de devido ao alarme de temperatura principal”

 Falha do sensor de temperatura●

Às vezes, os sensors de temperatura falham e tornam-se inacessíveis. Nenhuma ação explícita
do software é tomada para esta circunstância. O seguinte mensagem do syslog da prioridade 4 é
imprimido?

Do “sensor de temperatura módulo 1 falhado?

Debugando edições do módulo do supervisor

Interruptor/supervisor restaurado/reload

Debugar um interruptor/uma restauração nivelada/reload do supervisor envolve tipicamente olhar
em debuga/informação de registro armazenado na memória de acesso aleatório permanente
(NVRAM) nos supervisores. Há 3 tipos de debuga/informação de registro atual no NVRAM que
pôde guardar alguma informação importante.

1.1 Razão de reinicialização
As razões de reinicialização são armazenadas no supervisor NVRAM em cada supervisor. Cada
supervisor armazena sua própria razão de reinicialização. Depois que o interruptor vem apoio, as
razões de reinicialização podem ser despejadas usando o seguinte comando cli. Um exemplo de
saída é fornecido.

Até as últimas 4 razões de reinicialização salvar e são indicados. Uma razão de reinicialização
contém:

 Timestamp de quando a restauração/reload ocorreu●



 Razão para restaurar/que recarrega o cartão●

 Preste serviços de manutenção que restaurar causada do chapéu/reload? se algum●

 Versão de software que estava sendo executado naquele tempo●

Às vezes uma razão de reinicialização de? Desconhecido? é indicado. As razões de
reinicialização que são desconhecidas ao software ou além do controle de software são
categorizadas como? Desconhecido?. Estes incluem tipicamente:

 Algum ciclo da potência do interruptor? incluindo ciclo controlado da potência das fontes de
alimentação ou de uma restauração das fontes de alimentação causadas por um pulso
aleatório ou por uma falha de energia da potência

●

 Botão reset do painel dianteiro restaurado no supervisor●

 Algumas outras falhas do hardware que fazem com que o CPU/DRAM/IO restaure ou
pendure

●

1.2 Syslog NVRAM
Os mensagens do syslog que são a prioridade 0, 1 e 2 são registrados igualmente no NVRAM do
supervisor. Depois que o interruptor vem em linha alternativo, os mensagens do syslog no
NVRAM podem ser indicados usando o comando seguinte. O comando e um exemplo de saída
são indicados abaixo.

Fazer a varredura do Syslog NVRAM pôde fornecer um pouco mais de informação na falha
particular que causou o interruptor/reload do supervisor/restaurado.

1.3 Exceptionlog do módulo
O exceptionlog do módulo é um log do wraparound de todos os erros e condições excepcionais
em cada módulo. Algumas exceções são catastróficas, alguns afetam parcialmente determinadas
portas em um módulo, outro são para finalidades de advertência. Cada entrada de registro tem o
dispositivo particular que registrou a exceção, o nível da exceção, código de erro, as portas
afetadas, timestamp. O log da exceção é armazenado no NVRAM no supervisor e pode ser
indicado usando o seguinte comando cli. Um exemplo de saída é fornecido abaixo.

O exceptionlog fornece a informação crítica para pesquisar defeitos erros e condições de
exceção. Alguns dos identificadores de dispositivo estão listados abaixo.

No chassi Multilayer do switch de dados (MDS), os módulos do supervisor são trazidos acima um
pouco de diferentemente do que os módulos da placa de linha. Quando dois supervisores estam
presente no sistema e o sistema é conectados, um dos supervisores transformar-se-á active e o
outro apoio. O supervisor ativo traz-acima e o supervisor em standby traz-acima é diferente e é
discutido aqui.

O supervisor ativo traz-acima

Se não há nenhum supervisor ativo no sistema, o supervisor por que as botas acima optarão o
supervisor ativo. Um processo chamado? gerenciador de sistema? é responsável para carregar
todos os componentes de software em uma maneira ordenada no supervisor. Um dos primeiros
componentes de software que é executado no supervisor é? gerente da plataforma?. Este
componente carregará todos os driveres de núcleo e apertos de mão com? gerenciador de
sistema?. No sucesso, o gerenciador de sistema irá adiante e começará o resto dos processos
baseados na dependência interna entre processos.



Do gerente do módulo? a perspectiva s, supervisor é apenas como um outro módulo da placa de
linha com diferenças sutil. Quando o gerente da plataforma indica ao gerente do módulo que o
supervisor está ACIMA, o gerente do módulo não espera o registro. Em lugar de, informa todos os
componentes de software que o supervisor está acima (igualmente sabido como a sequência de
inserção do Sup). Todos os componentes configurarão o supervisor. Se qualquer componente
volta com uma falha, o supervisor estará recarregado.

O supervisor em standby traz-acima

Se há um supervisor ativo no sistema, o supervisor que está carreg acima optará o estado de
supervisor em standby. O supervisor em standby precisa de espelhar o estado do supervisor
ativo. Isto é conseguido por? gerenciador de sistema? no active, iniciando um gsync
(sincronização global) do estado de supervisor ativo ao supervisor em standby. Todos os
componentes no apoio são sincronizados uma vez com o aquele do supervisor ativo, gerente do
módulo são informados que o supervisor em standby está acima.
o Módulo-gerente irá agora adiante e informará todos os componentes de software no supervisor
ativo para configurar o supervisor em standby (igualmente conhecido como a sequência de
inserção à espera do Sup). Todos os erros de qualquer componente durante a sequência de
inserção à espera do Sup conduzirão à repartição do supervisor em standby

Repartição do supervisor ativo

O MDS mantém o lote de debuga a informação durante o tempo de execução. Mas, sempre que
um supervisor recarrega muita da informação debugar é perdida. Porém toda a informação crítica
é armazenada na ram não temporária, que pode ser usada para reconstruir a falha. Quando as
repartições de um supervisor ativo, a informação que está armazenada em seu nvram não
puderem ser obtidas até que vier apoio outra vez. Uma vez que o supervisor vem apoio outra vez,
os comandos seguintes podem ser usados para despejar o log persistente

Nvram de registro da mostra de Switch#
 Razão de reinicialização do sistema da mostra de Switch#
 Exceção-log interno do módulo show de Switch#

Exemplo 1: Repartição do supervisor ativo (devido ao impacto do processo do supervisor)
Neste exemplo, um processo do supervisor causado um crash (serviço? xbar?) que causas o
supervisor ativo a ser recarregado. Quando o supervisor vem apoio outra vez, a informação
armazenada na razão de reinicialização dá uma indicação de transparência, para a repartição do
supervisor.

Se há supervisor em standby no sistema, o supervisor em standby transformar-se-á agora
supervisor ativo. Indicar a informação de syslog no supervisor em standby igualmente fornecerá a
mesma informação (embora não que explicitamente como? mostre a razão de reinicialização do
sistema?)

Exemplo 2: Repartição do supervisor ativo (devido à falha do diagnóstico de runtime)
Neste exemplo, o supervisor em slot-6 é ativo e o árbitro no supervisor relata um erro fatal.
Quando todo o dispositivo de hardware relata um erro fatal, o módulo que contém o dispositivo
está recarregado. O supervisor ativo é recarregado neste caso. Se há um supervisor em standby,



o supervisor em standby tomará sobre. Os mensagens do syslog no supervisor em standby e no
log da exceção terão a informação para identificar o origem de erro.

Além, quando o sup recarregado vier em linha outra vez? mostre a razão de reinicialização do
sistema? conterá a informação relevante demasiado. O módulo 6 (que era o supervisor ativo) foi
recarregado neste caso pela seiva 48 com código de erro 0x80000020. O processo que possui
esta seiva pode ser obtido pelo comando? mostre a sistema a descrição interna da seiva 48 do
sup dos mts? qual diz que o processo era xbar-gerente.

Exemplo 3: O Sup à espera não veio Online
Neste exemplo, o supervisor ativo é em serviço e o sup à espera é obstruído no sistema. De
qualquer modo? módulo show? não indica que o módulo veio nunca acima

Contudo se você entra ao console do sup à espera, diz que é à espera

Como discutido mais cedo, quando o sup à espera são introduzidos no sistema, a configuração e
o estado de todos os componentes do supervisor ativo é copiada sobre ao apoio (gsync). Até que
este processo estiver completo, o supervisor ativo não considera o supervisor em standby esta
presente. Para verificar se este processo está completo, você poderia emitir o comando seguinte
no supervisor ativo. A saída do comando indica que sincronização em andamento (e
provavelmente é terminado nunca).

A razão mais provável pela qual isto poderia ter acontecido é, se um dos componentes de
software no apoio não sincronizou seu estado com o supervisor ativo. Para verificar que
processos não sincronizaram, você pode emitir o comando seguinte no supervisor ativo e a saída
indica que muitos componentes de software não terminaram o gsync.

Além, olhando o supervisor em standby nós vemos que o componente de software xbar esteve
reiniciado 23 vezes. Isto olha como a causa mais provável de que o apoio não veio acima.

Exemplo 3: O Sup à espera está no estado conectados
Neste exemplo, o sup à espera é introduzido no entalhe 6.? módulo show? o comando emitido no
supervisor ativo, Sup à espera das mostras está no estado conectados.

Neste exemplo? mostre o registro? não dá nenhuma informação valiosa e nenhum faz? exceção-
log interno do módulo show?. Contudo como todas as transições de estado para um módulo dado
são armazenadas no gerente do módulo nós podemos olhar os transistions do estado do gerente
do módulo para figurar para fora o que é errado. Os transistions do estado interno são como
segue

Olhar o deslocamento predeterminado acima 92 dos logs, indica que o supervisor está no estado
falho e o evento provocado é LCM_EV_LC_INSERTED_SEQ_FAILED. (Sequência de inserção
falhada). Indo acima os logs para encontrar porque a sequência de inserção falhou, nós podemos
ver que a sequência de inserção falhou mesmo após uma resposta de
MTS_SAP_XBAR_MANAGER (deslocamento predeterminado 73 e deslocamento predeterminado
74). Isto indica que há algo erradamente com configuração xbar quando o sup à espera é
introduzido. Mais eliminação de erros pode ser feita olhando os logs internos do componente
falho (neste caso, o componente xbar)
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