
Use Wireshark para pesquisar defeitos soluções
OTV 
Índice

Introdução
Pré-requisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Descrição do problema
Formato de pacote de informação OTV
Topologia
Captura do pacote
Solução
Descodifique pacotes no VLAN 100
Descodifique pacotes em Vlan 200
Use Editcap para remover o encabeçamento OTV
Execute Editcap na plataforma Windows
Execute Editcap na plataforma do Mac OS
Conclusão

Introdução

Este documento demonstra o uso de Wireshark, uma captura de pacote de informação conhecida
do freeware e a ferramenta de análise, em pesquisar defeitos a solução de Cisco OTV. 

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Virtualização do transporte da folha de prova (OTV) em Series Switch do nexo●

Princípios da camada 2 Netwoks privado virtual do Multiprotocol Label Switching (MPLS)
(VPN)

●

Wireshark, um analisador de pacote livre e da aberta (https://www.wireshark.org)●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada na plataforma do 7000 Series Switch do nexo.

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

https://www.wireshark.org


potencial de qualquer comando.

Descrição do problema

Ao pesquisar  defeitos  questões  de  rede nos  ambientes  VPN,  uma das  técnicas  envolve  a
captação e a análise dos pacotes encapsulado. Contudo, em ambientes de rede de Cisco OTV
esta aproximação é encontrada com um determinado desafio. As ferramentas de análise de uso
geral  do  pacote,  como  Wireshark, um analisador  de  pacote  livre  e  da  aberta, não  podem
corretamente interpretar o índice do tráfego OTV-encapsulado. As ações alternativas daqui
laboriosas,  tais  como  a  extração  dos  dados  encapsulados  de  um  pacote  OTV,  são
exigidas geralmente para executar com sucesso a análise de dados.

Formato de pacote de informação OTV

   

O encapsulamento OTV aumenta o tamanho do MTU total do pacote por 42 bytes. Este é o
resultado do funcionamento do dispositivo de ponta OTV que remove o CRC e o 802.1Q coloca
do quadro original da camada 2 e adiciona um calço OTV (contendo igualmente a informação de
ID VLAN e de folha de prova) e um encabeçamento do IP externo.

Em soluções MPLS L2VPN, os dispositivos na rede do forro não têm bastante informação para
descodificar corretamente o payload do pacote de MPLS. Tipicamente, este não é um problema,
porque o encaminhamento de pacote em uma rede central MPLS está executado baseou em
etiquetas, consequentemente uma análise detalhada do índice dos pacotes de MPLS na rede do
forro não é exigida.

Contudo isto apresenta um desafio se a análise de dados de pacotes OTV é exigida pesquisando
defeitos e/ou monitorando finalidades.

As ferramentas de análise do pacote, tais como Wireshark, tentam descodificar os dados do
pacote que seguem o cabeçalho de MPLS aplicando regras regulares da análise gramatical do
pacote  de  MPLS.  Contudo,  desde  que  não  pode ter  a  informação  sobre  os  resultados  da
negociação da palavra de controle, que seriam executados normalmente entre o Roteadores da
extremidade principal e da extremidade traseira MPLS L2VPN, as quedas das ferramentas de
análise do pacote de volta ao comportamento da análise gramatical do padrão e aplicam-no aos
dados do pacote que seguem o cabeçalho de MPLS.



Nota: Em soluções MPLS L2VPN, tais como todo o transporte sobre MPLS (ÁTOMO), os
valores-limite do pseudowire negociam o uso do parâmetro da palavra de controle.  Uma
palavra de controle é um campo 4-byte opcional situado entre a pilha de rótulo MPLS e o
payload da camada 2 no pacote do pseudowire. A palavra de controle leva genérico e
mergulha a informação 2 payload-específica. Se o C-bit é ajustado a 1, a ponta de provedor
da propaganda (PE) espera que a palavra de controle a esta presente em cada pacote do
pseudowire no pseudowire que está sendo sinalizado. Se o C-bit é ajustado a 0, nenhuma
palavra de controle está esperada a esta presente.

Em consequência, o padrão Wireshark que analisa gramaticalmente o comportamento não pode
interpretar o índice de pacotes OTV corretamente, assim fazendo o processo de Troubleshooting
da rede OTV mais complexo.

Topologia

O seguinte é um diagrama da rede de uma rede simples OTV. O Roteadores no VLAN 100 e Vlan
200  estabelecem  adjacências  OSPF  e  EIGRP  entre  dois  DataCenters,  DataCenter1  e
DataCenter2, respectivamente. A interconexão de DataCenter (DCI) é executada com túnel OTV
entre o Switches N7k, mostrado no diagrama como AED1 e o AED2.

Nota: A solução de Cisco OTV usa o conceito do papel competente do dispositivo de ponta
(AED), atribuído ao dispositivo de rede que encapsulam e o tráfego dos decapsulates OTV
em uma site específico. 

O desafio considerado frequentemente em soluções do Tunelamento é verificar  se um tipo
particular dos pacotes da folha de prova (IGP, FHRP, etc.) a faz a determinados pontos na rede
do forro. O tráfego da folha de prova OSPF e EIGRP é usado como um exemplo.

Captura do pacote

Há umas formas múltiplas executar uma captura de pacote de informação na rede. Uma opção é
usar a característica do Switched Port Analyzer (SPAN) de Cisco, disponível no Cisco catalyst e
nas plataformas de switching do nexo de Cisco.

Como parte do processo de Troubleshooting, as capturas de pacote de informação em pontos



múltiplos podem precisar de ser executado. OTV juntam-se a relações e as relações na rede do
forro podem ser usadas como o ponto da captura de pacote de informação do PERÍODO.

Solução

O motor da análise gramatical do padrão de Wireshark pode interpretar mal bytes primeiros de
pacotes OTV-encapsulados de uma folha de prova como se são parte de uma palavra de controle
da Borda-à-borda da emulation de Pseudowire (PWE3), que seja usada tipicamente em MPLS
L2VPN sobre uma rede de pacote comutado MPLS.

Nota: A palavra de controle da Borda-à-borda da emulation MPLS Pseudowire (PWE3) é
referida como a palavra de controle no resto deste documento.

Para assegurar a ferramenta de análise do pacote de Wireshark interpreta o índice de pacotes
OTV-encapsulados  corretamente,  ajuste  de  manual  ao  pacote  descodificam o  processo  é
precisado.

Nota: A etiqueta MPLS usada no encabeçamento OTV iguala o número vlan da folha de
prova + 32.

Descodifique pacotes no VLAN 100

Em primeiro de descodifique o processo, os pacotes OTV-encapsulados do indicador somente
que levam o índice de VLAN 100 OTV-prolongado. O filtro usado é o == 132 mpls.label, que
representa o VLAN 100.

Nota:  Para indicar OTV-encapsulou pacotes para um OTV excedente prolongado vlan
particular, usa o seguinte filtro do indicador de Wireshark: o número <<vlan do == mpls.label
estendeu sobre OTV> + 32>

O indicador OTV-encapsulou os pacotes para o VLAN 100, estendidos sobre OTV



À revelia Wireshark interpreta os primeiros quatro bytes do índice de pacotes MPLS L2VPN como
a palavra de controle. Isto precisa de ser corrigido para pacotes OTV-encapsulados. Para fazer
isto,  para  clicar  com o  botão  direito  no  campo  de  rótulo  MPLS  de  alguns  dos  pacotes,  e
escolheu descodifica como… a opção.

Clicar com o botão direito no campo de rótulo MPLS e escolha descodificam como… a opção

 A próxima etapa é dizer a Wireshark que o índice encapsulado não tem nenhuma palavra de
controle.



Escolha “a opção nenhum CW”

Uma vez que esta mudança foi submetida clicando o botão OK, a ferramenta de análise de
Wireshark indicará o índice de pacotes OTV-encapsulados corretamente.

Wireshark indica corretamente o índice de pacotes OTV-encapsulados



Descodifique pacotes em Vlan 200

Acima das etapas seja aplicável para OTV excedente prolongado vlan. Por exemplo, usando o
filtro de Wireshark para indicar somente pacotes de 200 vlan, nós conseguimos o seguinte output
na ferramenta de análise.

Indique os pacotes para 200 vlan, estendidos sobre OTV

 Uma vez que Wireshark é instruído não interpretar bytes primeiros do pacote de MPLS como a
palavra de controle picowatt, descodifique o processo pode terminar com sucesso.



WIreshark indica corretamente o tráfego de Vlan 200 como pacotes EIGRP

Use Editcap para remover o encabeçamento OTV

  

Tipicamente, as instalações de Wireshark vêm com uma edição Editcap chamado ferramenta do
pacote da linha de comando. Esta ferramenta pode permanentemente remover as despesas
gerais OTV dos pacotes capturados. Isto permite o indicador e a análise fáceis de pacotes
capturados na interface gráfica de usuário (GUI) de Wireshark, sem a necessidade de ajustar
manualmente o comportamento da análise gramatical de Wireshark. 

Execute Editcap na plataforma Windows

No  sistema  operacional  de  Windows,  editcap.exe  é  instalado  à  revelia  em  c:\Program
Files\Wireshark > no diretório.

Execute esta ferramenta com - Bandeira do C para remover as despesas gerais OTV e para
salvar o resultado em um arquivo .pcap.

c:\Users\cisco\Desktop> "c:\Program Files\Wireshark\editcap.exe" -C 42 otv-underlay-capture.pcap

otv-underlay-capture-no-header.pcap

c:\Users\cisco\Desktop>

Execute Editcap na plataforma do Mac OS

No sistema operacional do Mac OS, o editcap está disponível no dobrador de /usr/local/bin.



CISCO:cisco$ /usr/local/bin/editcap -C 42 otv-underlay-capture.pcap otv-underlay-capture-no-

header.pcap

CISCO:cisco$

Removendo o encabeçamento OTV do withEditcaptool capturado dos pacotes,  um perde a
informação de Vlan que é codificada como parte do cabeçalho de MPLS, que é por sua vez parte
de um calço OTV. Recorde usar 'o número <<vlan do == mpls.label estendido sobre filtro OTV> +
32>' Wireshark GUI antes de remover o encabeçamento OTV com o Editcaptool, se a análise do
tráfego somente de um detalhe Vlan é exigida.

Conclusão

Pesquisar  defeitos soluções de Cisco OTV exige uma boa compreensão da tecnologia,  da
perspectiva  plana  da  operação  do  plano  do  controle  e  do  encapsulamento  dos  dados.
Eficazmente aplicando o conhecimento, as ferramentas de análise do pacote do freeware tais
como Wireshark podem provar muito poderoso na análise do pacote OTV. Além do que várias
opções do indicador do pacote, a instalação típica de Wireshark oferece uma ferramenta da
edição do pacote que possa simplificar a análise do pacote. Isto reserva pesquisar defeitos para
ser centrado sobre as partes do conteúdo de pacote de informação que são as mais relevantes a
uma sessão de Troubleshooting particular. 
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