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Innledning 
 

I 2016 startet brytersektoren i datasenterbransjen overgangen til nye kapasiteter og egenskaper med innføringen av 25, 50 og 100 gigabit 

Ethernet-tilkobling. Denne nye Ethernet-tilkoblingen supplerer de tidligere Ethernet-standardene på 10 og 40 gigabit, med lignende 

kostnadspunkter og energieffektivitet, og representerer en økning i kapasiteten på rundt 250 prosent. 
 

Cisco lanserer en rekke nye bryterprodukter for datasentre for å hjelpe kundene å bygge datasenternettverk som yter bedre og er mer 
kostnadseffektive. Slik tilpasses datasentrene større programvarebelastninger og forskjellige typer tilkobling. For å støtte både den 
eksisterende og neste generasjons infrastruktur for datanettverk, støtter de nye Cisco®-bryterne både eksisterende og nye standarder for 
Ethernet-hastighet, inkludert 1, 10 og 40 Gbps og 25, 50 og 100 Gbps. 

 

Dette dokumentet beskriver maskinvarearkitekturen til de nye bryterplattformene i Cisco Nexus® 9000-seriens bryterprodukter, særlig 

bryterne for Cisco Nexus 9300-EX-plattformen. Disse bryterne er neste generasjon fastbrytere i Cisco Nexus 9000-serien. Den nye 

plattformen, basert på Cisco Cloud Scale ASIC, støtter kostnadseffektive nettskyskalerte distribueringer og et økende antall endepunkter 

samt nettskytjenester, med sikkerhet og telemetri av kablet grad. Plattformen er bygget på moderne systemarkitektur designet for å levere 

høy ytelse og dermed innfri behov under utvikling av høyt skalerbare datasentre og voksende virksomheter. Bryterne for Cisco Nexus 9300-

EX-plattformen tilbyr en lang rekke alternative grensesnitt for transparent migrering av eksisterende datasentre fra hastigheter på 

100 Mbps, 1 Gbps og 10 Gbps til 25 Gbps ved serveren, og fra hastigheter på 10 og 40 Gbps til 50 og 100 Gbps ved aggregeringslaget. 
 

Plattformen har kapasitet til å samle inn omfattende Cisco Tetration Analytics™-telemetriinformasjon ved linjehastighet på tvers av alle 

portene uten å legge til latens til pakkene og uten å ha negativ innvirkning på bryterytelsen. Denne telemetriinformasjonen eksporteres som 

standard hvert 100. millisekund direkte fra bryterens programspesifikke integrerte krets (ASIC). Denne informasjonen består av tre typer data: 
 

● Flytinformasjon: Denne informasjonen inneholder detaljer om endepunkter, protokoller, porter, tidspunktet flyten startet, hvor 

lenge flyten var aktiv osv. 

● Interpakkevariasjon: Denne informasjonen fanger opp alle interpakkevariasjoner innenfor flyten. Eksemplene inkluderer variasjon i 

Time to Live (TTL), IP og TCP-flagg, nyttelastvarighet osv. 

● Kontekstdetaljer: Kontekstinformasjon avledes utenfor pakkeoverskriften. Den inkluderer detaljer om variasjoner i utnytting av 

hurtigbuffer, pakkefall innenfor en flyt, forbindelse til tunnelendepunkter osv. 

Cisco Tetration Analytics-plattformen konsumerer disse telemetridataene, og ved bruk av ikke-overvåket maskinlæring og atferdsanalyse, 

kan den levere enestående inngående synlighet overalt i datasenteret i sanntid. Ved bruk av algoritmetilnærminger leverer Cisco Tetration 

Analytics-plattformen dyptgående innsikt i programmer og interaksjoner som muliggjør dramatisk forenklede operasjoner, en Zero Trust-

modell og migrering av programmer til enhver programmerbar infrastruktur. Hvis du vil finne ut mer, gå til 

https://www.cisco.com/go/tetration. 

Cisco tilbyr to driftsmoduser for brytere i Cisco Nexus 9000-serien. Organisasjonene kan bruke Cisco NX-OS-programvare for å distribuere 
bryterne i standardmiljøer for Cisco Nexus-brytere (NX-OS-modus). Organisasjonene kan også benytte en maskinvareinfrastruktur som er klar 
til å støtte Cisco Application Centric Infrastructure (Cisco ACI™)-plattformen, for å dra full nytte av en automatisert, policybasert, 
systemadministrert tilnærming (ACI-modus). 
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Oversikt over Cisco Nexus 9300-EX-plattformen 
 

Cisco Nexus 9300-EX-plattformen består av fastkonfigurerte brytere bygget med Ciscos nye Cloud Scale ASIC. 
 

Den innledende introduksjonen av Cisco Nexus 9300-EX-plattformen tilbyr følgende modeller: Cisco Nexus 93180YC-EX-, 93108TC-EX- og 

93180LC-EX-brytere (figur 1). Tabell 1 oppsummerer Cisco Nexus 9300-EX-plattformmodellene. 
 

Figur 1. Brytermodeller for Cisco Nexus 9300-EX-plattformen 
 

 
 

I samsvar med benevningskonvensjonen for Cisco Nexus 9000-serien, indikerer tegnene i produktnavnene for Cisco Nexus 9300-EX-

plattformen den støttende porthastigheten eller ytterligere maskinvarekapasitet: 
 

● Q: Innebygde 40 Gbps-porter i frontpanelet 
 

● Y: Innebygde 25 Gbps-porter i frontpanelet 
 

● C: Innebygde 100 Gbps-porter i frontpanelet 
 

● L: Innebygde 50 Gbps-porter i frontpanelet 
 

● T: 100 M, 1 GT og 10 GT 
 

● X (etter bindestreken): Cisco NetFlow og dataanalysekapasiteter 
 

Tabell 1. Brytermodeller for Cisco Nexus 9300-EX-plattformen (NX-OS-modus eller bladbrytere for ACI-modus) 

Modell Beskrivelse Cisco ASIC 

Cisco Nexus 93180YC-EX 48 x 10/25 Gbps fiberporter og 6 x 40/100 Gbps Quad Small Form-Factor 
Pluggable (QSFP28)-porter 

Cloud Scale blad og 
stamme-motor (LSE) 
ASIC 

Cisco Nexus 93108TC-EX 48 x 10 GBASE-T-porter og 6 x 40/100 Gbps QSFP28-porter Cloud Scale LSE ASIC 

Cisco Nexus 93180LC-EX 24 x 40/50 Gbps Enhanced QSFP (QSFP+)-porter og 6 x 40/100 Gbps 
QSFP28-porter 

Cloud Scale LSE ASIC 

 

Bryterne Cisco Nexus 93180YC-EX, 93108TC-EX og 93180LC-EX bruker alle samme CPU, systemminne, Solid-State Disk (SSD)-stasjoner osv. 

Se databladene for detaljert informasjon om maskinvarekarakteristika for brytere for Cisco Nexus 9300-EX-plattformen. 
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Cisco Nexus 93180YC-EX bryterarkitektur 
Cisco Nexus 93180YC-EX-bryteren (figur 2) er en 1-Rack-Unit (1RU)-bryter med latenstid på mindre enn 1 mikrosekund som støtter 

3,6 terabit per sekund (Tbps) båndbredde og mer enn 2,6 milliarder pakker per sekund (bpps). De 48 nedlinjeportene på 93180YC-EX kan 

konfigureres for å fungere som 1, 10 eller 25 Gbps-porter, som tilbyr distribusjonsfleksibilitet og investeringsbeskyttelse. Opplinjeportene 

støtter opptil seks 40 og 100 Gbps-porter, eller en kombinasjon av 10, 25, 40, 50 og 100 Gbps-tilkobling som tilbyr fleksible 

migrasjonsalternativer. Alle portene kobles til Cloud Scale LSE ASIC. 
 

Figur 2. Cisco Nexus 93180YC-EX-bryter 

 
 

Figur 3 viser maskinvarearkitekturen for Cisco Nexus 93180YC-EX. 
 

93180YC-EX er utstyrt med en firekjerners Intel® Ivy Bridge Gladden CPU og 24 GB med systemminne. CPU-en kobles til kontrollerhuben 

gjennom PCI Express (PCIe)-tilkoblinger. Kontrollerhuben tilbyr standard grensesnitt (SATA, USB, Ethernet osv.) for lagring, strøm, vifte og 

administrative I/O-komponenter. 93180YC-EX er utstyrt med en 64 GB mSATA SSD-stasjon. 
 

Konsollen og I/O-datterkortet inkluderer en tilkobling for RG-45-seriekonsollport og dobbelmedia Ethernet-administrasjonsporter som støtter 

enten 10/100/1000BASE-T eller 1 Gbps SFP for fibertilkoblinger. Kun én av disse administrative portene kan være aktiv om gangen. Bryteren 

vil automatisk velge den porten som har en aktiv koblingsstatus. Hvis begge koblingene er tilkoblet, vil koppergrensesnittet ha prioritet. 

Konsoll- og I/O-kortet inkluderer en USB 2.0-port. 
 

Videresendingskomponentene i dataplanet på 93180YC-EX inkluderer en enkel multiskive LSE ASIC. LSE ASIC har direktekoblinger til 

48 porter i frontpanelet i 1/10/25 Gbps-modus: port 1 til 48. Den har direktekoblinger til 6 opplinjeporter i 40/100 Gbps-modus: port 49 til 54. 
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Figur 3. Maskinvarearkitektur for Cisco Nexus 93180-YC-brytere 

 
 

Arkitektur for Cisco Nexus 93108TC-EX-brytere 
Cisco Nexus 93108TC-EX-bryteren (figur 4) er en 1RU-bryter som støtter 2,16 Tbps båndbredde og mer enn 1,5 bpps. De 48 10 GBASE-T-
nedlinjeportene på 93108TC-EX kan konfigureres til å fungere som 100 Mbps-, 1 Gbps- eller 10 Gbps-porter. Opplinjeportene støtter opptil 
seks 40 og 100 Gbps-porter, eller en kombinasjon av 10, 25, 40, 50 og 100 Gbps-tilkobling som tilbyr fleksible migrasjonsalternativer. 

 
Figur 4. Cisco Nexus 93108TC-EX-bryter 

 
 

Unntatt forskjellen i konfigurasjonen av porten i frontpanelet, er maskinvarearkitekturen for 93108TC-EX lik den til 93180YC-EX. 
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Arkitektur for Cisco Nexus 93180LC-EX-bryter 
Cisco Nexus 93180LC-EX-bryteren er bransjens første 1RU-bryter med kapasitet på 50 Gbps. Den støtter 3,6 Tbps båndbredde og mer enn 

2.8 bpps på tvers av opptil 32 faste 40 og 50 Gbps QSFP+-porter eller opptil 18 100 Gbps-porter (figur 5). Det er koblet til 28 40 Gbps-porter 

via Gearbox. Det gir fleksibilitet, slik at for hver andre QSFP-kontakt, kan én port deaktiveres for å la den andre drive i en annen modus ved 

bruk av maler: For eksempel 18 x 100 Gbps-portmodus, 4 x 100 Gbps- og 28 x 40 Gbps-portmodus eller 6 x 100 Gbps- og 24 x 40 Gbps-

portmodus. 100 Gbps-portene støtter også gjennombruddsmodus på 2 x 50 Gbps, 4 x 25 Gbps og 4 x 10 Gbps. Sjekk utgivelsesmerknadene 

til programvaren for støttede maler. 
 

Unntatt forskjellene i konfigurasjonen av porten i frontpanelet ligner maskinvarearkitekturen til 93180LC-EX den for 93180YC-EX. 
 

Figur 5. Cisco Nexus 93180LC-EX-bryter 

 
 
Cisco-skyskala ASIC-er i Cisco Nexus 9300-EX-plattformen 

 

Bryterne for Cisco Nexus 9300-EX-plattformen er bygget med Ciscos Cloud Scale ASIC LSE. Cloud Scale ASIC produseres ved bruk av 

16 nanometer (nm)-teknologi, mens silikonvare-ASIC fremstilles ved bruk av 28 nm-teknologi. Produksjonen på 16 nm kan plassere flere 

transistorer i samme stansestørrelse sammenlignet med den som brukes for silikonvare. Dette har gjort det mulig for Cisco å bygge en 

enkelt bryter-på-en-chips (SoC) ASIC som tilbyr følgende fordeler: 
 

● Større båndbredde og økt porttetthet til lavere pris: Cisco Nexus 9300-EX-brytere tilbyr multihastighets 10 og 25 Gbps-porter til 

prisen for 10 Gbps-porter og 40 og 100 Gbps-porter til prisen av 40 Gbps-porter. Bryterne tilbyr også større båndbredde og økt 

porttetthet per rackenhet til en lavere pris per port. 

● Større bufferstørrelse: Cisco Nexus 9300-EX-brytere har større innvendige buffere (40 MB kontra 16 MB) pluss flere forsterkede 

kø- og trafikkbehandlingsfunksjoner som ikke finnes i det fleste av silikonbryterne for salg. 

● Større bordstørrelse: Cisco Nexus 9300-EX-brytere støtter opptil 256 000 MAC-adresseoppføringer i maskinvaren og 

256 000 IP-vertoppføringer – langt flere enn noen silikonbaserte brytere for salg. 

● Dyptgående synlighet og telemetriinformasjon: Ciscos Cloud Scale ASIC muliggjør synlighet til hver eneste pakke og hver eneste flyt 

uten noen negativ innvirkning på CPU-en til Cisco Nexus 9300-EX-bryterne. 

 

Cisco LSE ASIC-arkitektur i nettskyskala 
 

Cisco tilbyr tre typer Cloud Scale ASIC-er: Cisco ACI Spine Engine 2 (ASE2), ASE3 og LSE. Arkitekturene er ganske like, men de har ulik 

porttetthet, bufferkapasitet og skalerbarhet for videresending. Noen funksjoner er også forskjellige. LSE ASIC er et supersett med ASE2 og 

ASE3 og støtter 
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Cisco ACI-bladbryter- og Fabric Extender (FEX)-funksjoner. I likhet med de andre Cloud Scale ASIC-ene bruker LSE et flerskivet SOC-design. 

Bryterne for Cisco Nexus 9300-EX-plattformen er bygget med LSE ASIC. 
 

Hver ASIC har tre hovedkomponenter: 
 

● Skivekomponenter: Skivene utgjør undersystemene for bryterne. De inkluderer multimodus MAC-adresser, pakkeanalyser, 

oppslagskontroll for videresending, I/O-pakkebuffering, bufferregnskap, utdatakøordning, planlegging og komponenter for 

dataoverskriving. 

● I/O-komponenter: I/O-komponentene består av høyhastighets serialiserings-/deserialiserings (SerDes)-blokker. Disse varierer 

avhengig av totalt antall porter. De bestemmer den totale båndbreddekapasiteten til ASIC-ene. 

● Globale komponenter: De globale komponentene består av PCIe Generation 2 (Gen 2)-kontroller for register og Enhanced Direct 

Memory Access (EDMA)-tilgang og et sett med punkt-til-multipunkt-ledninger for sammenkobling av alle skivene. Komponentene 

inkluderer også de sentrale statistikktellermodulene og moduler for generering av kjerne- og MAC-adresseklokker. 

LSE ASIC monteres med to skiver. Hver skive har kapasitet til å støtte opptil 800 Gbps båndbredde for total på 1,6 Tbps ved 1,25 GHz. Hver 

skive har 40 porter uavhengig av hastigheten eller porttypene. Portens tilgjengelige hastighet er 1, 10, 25, 40, 50 og 100 Gbps. 
 

Tabell 2 sammenfatter porttettheten for LSE ASIC-en. Vær oppmerksom på at 10 Gbps-portene også støtter 1 Gbps. Vær også 

oppmerksom på at LSE ASIC yter ved linjehastighet for alle pakkestørrelser for seksten av de totalt atten 100 Gbps-portene. Hvis minimum 

pakkestørrelse er større enn 72 bits, kan ASIC-en yte ved linjehastighet for alle de atten 100 Gbps-portene. 
 

Tabell 2. LSE ASIC-portegenskaper 

ASIC 1 og 10 Gigabit Ethernet-
porter 

25 Gigabit Ethernet-porter 40 Gigabit Ethernet-porter 100 Gigabit Ethernet-porter 

LSE 80 72 36 18 
 

LSE videresendingstabell 
LSE ASIC-ene bruker en delt hash-tabell kjent som Unified Forwarding Table (UFT), for å lagre informasjon om lag 2- og lag 3-videresending. 

UFT-størrelsen er 544 000 oppføringer på LSE ASIC-ene. UFT partisjoneres inn i forskjellige regioner for å støtte MAC-adresser, IP-

vertsadresser, IP adress Longest-Prefix Match (LPM)-oppføringer og multikringastingsoppslag. UFT brukes også til informasjon om neste 

hopp og tilstøtende informasjon og Reverse-Path Forwarding (RPF)-kontrolloppføringer for multikringkastingstrafikk. 
 

UFT komponeres internt for flere delark. Hvert delark kan programmeres uavhengig for en bestemt videresendingstabellfunksjon. Denne 

programmerbare minnedelingen gir fleksibilitet til å imøtekomme en rekke distribusjonsscenarioer og øker effektiviteten for utnytting av 

minneressurser. 
 

I tillegg til UFT-en har ASIC-ene et 12 000-oppførings Ternary Content-Addressable Memory (TCAM) som kan brukes til videresending av 

oppslagsinformasjon. 
 

Med det programmerbare delte hash-tabellminnet kan videresendingsutgraving for forskjellige videresendingsfunksjoner på Cisco Nexus 

9300-EX-plattformen konfigureres i maskinvaren for å imøtekomme forskjellige distribusjonsscenarier i datasenternettverket. 

Bryteroperativsystemet, NX-OS, kan plassere en programvarekontroll på toppen av den fleksible maskinvaren for å støtte validerte delte 

videresendingstabellprofiler. 
 

Tabell 3 lister opp skalamalprofilene for videresending som angis av NX-OS. Du finner flere profiler i hvitboken over validert skalerbarhet for 

den relevante NX-OS-utgaven. 
 

Tabell 3. ASIC-tabellkapasitet 

Tabell Mal 1 Mal 2 

LPM IPv4-ruter 512 000* 768 000* 

LPM IPv6 (/64)-ruter 512 000* 768 000* 

LPM IPv6 (/65 til /127)-ruter 2 000 2 000 
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IPv4-vertruter 512 000* 768 000* 

IPv6-vertruter 24 000 24 000 

Multikringkasting 16 000 16 000 

MAC-adresser 96 000 16 000 
* Delte oppføringer 

 
LSE-bufferarkitektur 
Skivene i LSE ASIC-ene fungerer som undersystemer for bryterne. Hver skive har sitt eget bufferminne, som deles blant alle portene på 

denne skiven. Kun porter innenfor den skiven kan bruke den delte bufferplassen. 
 

For å kunne bruke bufferminneressursene effektivt organiseres råminnet i 208 bits celler, og flere celler kobles sammen for å lagre hele 

pakken. Hver celle kan inneholde enten en hel pakke eller del av en pakke (figur 6). 
 

Figur 6. LSE ASIC-buffer 
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Tabell 4 sammenfatter mengden bufferplass i LSE ASIC-en. 
 

Tabell 4. LSE ASIC-bufferkapasitet 

ASIC Antall 100 Gigabit 
Ethernet-porter 

Antall skiver Antall bufferceller per 
skive 

Bufferstørrelse per 
skive 

Total bufferstørrelse 

LSE 18 2 88 000 18,7 MB 37,4 MB 
 

LSE ASIC-er støtter 18 tjenesteklasser (CoS): 16 brukerdefinerte CoSs, 1 Cisco Switched Port Analyzer (SPAN)-tjenesteklasse og 1 CPU-

tjenesteklasse. Programvaren kan partisjonere bufferen til maksimalt fire poolgrupper. Dropp og ikke-dropp (aktivert med Priority Flow 

Control [PFC])-klasser har for eksempel forskjellige poolgrupper, og CPU- og SPAN-klasser har andre poolgrupper enn brukerdefinerte 

klasser. Et bestemt antall celler allokeres til hver samlegruppe, og disse deles ikke mellom poolgruppene. Denne tilnærmingen hjelper til 

med å garantere bufferressurser for hver poolgruppe for trafikktypene som gruppen betjener. 

 
Bufferallokering 
Bulkminnet til pakkebufferen kan partisjoneres statisk av programvare til inndata- og utdatabehandling gjennom bryterkonfigurasjonen. 

Cisco Nexus 9300-EX-plattformen bruker som standard klassebasert utgangskø, slik at de fleste buffercellene allokeres til utgangskøen. 

Hvis PFC er aktivert, vil bryteren imidlertid bruke inngangskøer for ikke-dropp-klassene for å håndtere pauseoperasjoner. Med denne 

konfigurasjonen dedikeres flere bufferceller til inngangskøen. Denne konfigurasjonsbaserte bufferpartisjoneringen mellom inngangs- og 

utgangskøer øker de effektive bufferressursene for køstrategien som anvendes på bryteren. 
 

Figur 7 viser standard per-skive-buffertilordning på LSE. Den viser at de fleste bufferceller allokeres til utgangspoolgruppene, unntatt 

for en minimum bufferallokering til inngangsbufferen. 
 

Det brukes tre utgangsbuffere: 
 

● Brukerdefinerte klasser 
 

● CPU 
 

● SPAN 
 

Innenfor poolgruppen for de brukerdefinerte klassene kan opptil 16 poolgrupper opprettes og vedlikeholdes: to for hver CoS (én for 

enkeltkringkastingstrafikk og én for multikringskastingstrafikk i hver klasse). 
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Figur 7. Standard bufferallokeringer på LSE ASIC-er 

 
 

LSE støtter PFC. PFC leverer tapsfri semantikk for trafikk i ikke-dropp-klassene ved bruk av per-klasse og per-port pausemekanismen for 

oppstrømsenhetene. LS ASIC-er håndterer pause ved bruk av en inngangsbuffer og kan støtte opptil tre ikke-dropp-klasser. I konstruksjoner 

med et stort antall porter er bruk av en inngangsbuffer til å håndtere pause mest effektivt, fordi bufferstørrelsen må kunne tilpasse 

pauselatensperiodene for kun inngangsporten. Hvis pausebufferen implementeres ved en utgangsport, må det delte minnet håndtere de 

verst tenkelige tilfellene for alle portene på bryteren. 
 

Når PFC aktiveres på Cisco Nexus 9300-EX-plattformen, tilordner bryteren en viss buffermengde til inngangskøen på hver ASIC-skive. Denne 

inngangsbufferen deles over alle portene i skiven og partisjoneres per pool og per port. En pool er en innvendig konstruksjon, og 

programvarekonfigurasjonen definerer tilordningen av klasser til pooler. 
 

Figur 8 viser bufferallokeringen på ASIC-er når PFC er aktivert. Et stort antall bufferceller reserveres for inngående ikke-dropp-køer. 
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Figur 8. Bufferallokering med PFC på LSE ASIC-er 

 
 

Intelligent bufferadministrasjon 
LSE ASIC-er har innebygde intelligente funksjoner for bufferadministrasjon, primært Approximate Fair Drop (AFD) og Dynamic Packet 

Prioritization (DPP), for aktiv købehandling. De intelligente bufferfunksjonene legger per-flyt-kontroll til eksisterende unngåelse av 

trafikkork og trafikkorkbehandlingsmekanismer for å levere en bedre programytelse. 

 
Tilnærmet rettferdig forkasting 
AFD er en flytoppmerksom tidlig forkasting-mekanisme som signaliserer nettverkskork til TCP. Før AFD var Weighted Random Early 

Discard (WRED) den primære teknologien for trafikkorksignalisering, også kjent som Active Queue Management (AQM). WRED anvender 

tidlig forkasting-bufferterskel for hver klassebaserte vektede kø, men den har ikke flytoppmerksomhet innenfor en klasse. Den må derfor 

behandle all trafikk likt og dropper pakker tilfeldig for alle flyter. Denne tilfeldige forkastingsprosessen kan gi skadelige pakkedropp til 

kortlevde små (mus-)flyter, som er mer sensitive til pakketap, mens lengelevende store (elefant-)flyter potensielt tar opp det meste av 

bufferen. Flytfullføringstiden for musflytene kan som med dette reduseres dramatisk, og elefantflytene klarer heller ikke å oppnå 

rettferdighet dem imellom. 
 

I motsetning til dette tar AFD hensyn til informasjon om flytstørrelse og dataankomsthastigheter før det tas en dropp-beslutning. 

Algoritmen kan derfor beskytte pakketapsensitive musflyter og gi rettferdighet til konkurrerende elefantflyter. 
 

Ved bruk av en Elephant Trap (ETRAP) kan AFD differensiere kortlevde musflyter fra lengelevende elefantflyter innenfor en gitt trafikklasse 

og sende kun elefantflyter til AFD-ens tidlig forkasting-funksjon. Flyten kan defineres ved bruk av flere parametere, men det er vanlig å bruke 

5-tuppelen. AFD bruker en hashtabell til å spore alle de aktive flytene og måte bitantallet ved inngang. En brukerkonfigurerbar bit-

antallbasert ETRAP-terskel distribueres for å bestemme om flyten er musflyt eller elefantflyt. Flyten er en musflyt hvis den sender færre bits 

enn ETRAP-terskelen i løpet av levetiden. Etter at bit-antallet for en flyt overskrider ETRAP-terskelen, anses flyten som en elefantflyt. Den 

flyttes til elefantflyttabellen for videre sporing og underlegges AFD-dropp-beslutninger. 
 

AFD har også intelligens til å anvende rettferdige forkastinger blant elefantflytene basert på dataankomsten, når bufferterskelen for AFD-ens 

tidlig forkast-terskel overstiges. Algoritmen har to hovedelementer. 
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Ett element er hastighetsmåling: ETRAP måler ankomsthastigheten for hver flyt i elefantflyttabellen på inngangsporten, og den målte 

ankomstraten bæres inn i pakkeoverskriften når pakkene videresendes internt til utgangsporten. 
 

Det andre hovedelementet i AFD er beregningen av rettferdig hastighet: AFD-algoritmen beregner dynamisk en rettferdig per-flyt-

hastighet på en utgangsport ved bruk av en tilbakemeldingsmekanisme basert på hvor mye belegg det er ved utgangsportkøen. Når pakken 

med elefantflyt går inn i utgangsportkøen, sammenligner AFD-algoritmen den målte ankomsthastigheten for flyten med den beregnede 

rettferdige andelen. Hvis ankomstraten for en elefantflyt er mindre enn rettferdig per-flyt-rate, droppes ikke pakken. Hvis ankomstraten 

imidlertid overskrider beregnet rettferdig per-flyt-rate på utgangsporten, vil pakker droppes fra den flyten proporsjonalt med den andelen 

som flyten overskrider rettferdig hastighet. Dropp-sannsynligheten beregnes ved bruk av den rettferdige hastigheten og den målte 

flythastigheten. Alle elefantflyter oppnår dermed den rettferdige hastigheten. AFD-parametrene for utgangskøene konfigureres ved bruk 

av profiler. På samme måte som med WRED, kan profilen konfigureres for å merke en pakke med Explicit Congestion Notification (ECN) i 

stedet for å droppe den. 
 

Figur 9 viser den generelle effekten av AFD. Ved å sende inn kun elefantflyter til tidlig forkasting-algoritmen kan AFD forhindre uønskede 

pakkedropp i musflytene og bevare nok bufferhøyde til å gi rom for topper forårsaket av et stort antall samtidige musflyter (innkringkasting 

og mikrotopp-trafikk). Blant lengelevende elefantflyter anvendes AFD-algoritmen for rettferdig tidlig forkasting basert på 

dataankomsthastigheten. 
 

Figur 9. AFD-flytbasert på tidlig forkasting 

 
 

Dynamisk pakkeprioritering 
DPP kan gi signifikante latensfordeler for kortlevde små flyter under nettverkskork ved automatisk å gi prioritet til de første få pakkene fra 

hver flyt. 
 

Etter hvert som en trafikkflyt krysser utgangskøen, måles pakkeantallet og kontrolleres mot en brukerkonfigurerbar pakketellerbasert 

prioriteringsterskel. Hvis antallet pakker mottatt i en flyt er lavere enn prioriteringsterskelen, prioriteres pakkene for å omgå resten av køen. 

Hvis pakkeantallet for flyten overskrider terskelen, vil de overskytende pakkene i flyten ikke lenger prioriteres. Fordi kortlevde små flyter, 

som mikrotoppflyter, består av svært få pakker per flyt, vil de ikke overstige terskelen, og hele den lille flyten prioriteres deretter. 
 

For lengelevende store flyter, etter at de første få pakkene aksepteres av terskelen, går resten av flyten gjennom den normale 

kødanningsprosessen. 
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Som vist i figur 10, danner DPP hovedsakelig en ekspressbane for de kortlevde små flytene, og lar lengelevende større flyter gå i den vanlige 

banen. Denne tilnærmingen gjør det mulig for små flyter å ha prioritet, både i bryteren og nettverket, for å redusere antallet dropp og 

redusere latensperioden. 
 

Fordi små flyter i de fleste datasenteranvendelsene er mer sensitive til pakketap og lang latens enn lengelevende store flyter, 

forbedrer prioriteringen av små flyter den generelle programytelsen. 
 

Flytprioritering kan anvendes i kombinasjon med AFD-algoritmen for å droppe rettferdig blant de lengelevende store flytene og prioritere de 

små flytene med tilstrekkelig bufferplass, for å gi plass til et stort antall samtidige små flyter (innkringkasting og mikrotopptrafikk). Denne 

tilnærmingen reduserer den gjennomsnittlige kølengden uten å øke antallet tidsavbrudd for små flyter, noe som gir betydelig forbedring av 

ytelsen. 
 

Figur 10. Dynamisk pakkeprioritering 

 
 
Unikast pakkevideresending på Cisco Nexus 9300-EX-plattformen 

 
Videresende pipelines på LSE ASIC-er 
Videresending av unikastpakke på Cisco Nexus 9300-EX-plattformen foretrekkes av LSE ASIC-motoren for videresending i nettverket. LSE 

ASIC har to skiver. Hver skive representerer et bryterundersystem med både en inngående videresendende pipeline og en utgående 

videresendende pipeline. Den videresendende inngående pipelinen på hver skive består av en I/O-komponent, inngående 

videresendingskontroller og inngående databanekontroller. Utgående videresendende pipeline består av utgående databanekontrolleren, 

utgående videresendingsbanekontrolleren og en annen I/O-komponent. Alle skivene kobles til et kringkastingsnettverk som leverer punkt-

til-multipunkt-tilkoblinger fra hver skive. Det muliggjør alle-til-alle-tilkobling mellom skivene. Kringkastingsnettverket leverer nok 

båndbredde til å støtte videresending med full linjehastighet mellom alle skivene samtidig. 
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Figur 11 viser videresendingspipelines på en Cisco Nexus 9300-EX-plattformbryter. Når pakken går inn i en bryter på Cisco Nexus 9300-EX-

plattformen, går den gjennom en inngående pipeline på skiven som den inngående porten ligger på, krysser det interne ASCI-

kringkastingsnettverket for å komme over på utgangsskiven, og deretter går den gjennom utgangspipelinen til utgangsskiven. 
 

Figur 11. Videresendingspipelines på Cisco Nexus 9300-EX-plattformen 

 
 

Inngående pipeline: inngående videresendingskontroller 
Den inngående videresendingskontrolleren mottar pakken fra inngangsportens MAC-adresse, analyserer pakkeoverskriftene og utfører en 

serie med oppslag for å bestemme om pakken skal aksepteres eller ikke, og hvordan den skal videresendes til tiltenkt destinasjon. Den 

genererer også instruksjoner til databanen for å lagre og plassere pakken i kø. Fordi Ciscos neste generasjon ASIC-brytere er gjennomskårne 

brytere, uføres inngående oppslag for videresending mens pakken lagres i pausebufferblokken. Den inngående videresendingskontrolleren 

utfører flere oppgaver i sekvensen som vises i figur 11: 
 

● Analyse av pakkeoverskrift 
 

● Lag 2-oppslag 
 

● Lag 3-oppslag 
 

● Behandling av inngående Access Control List (ACL) 
 

● Klassifisering av inngående trafikk 
 

● Generering av videresendingsresultater 

 
Analyse av pakkeoverskrift 
Når pakken går inn gjennom en frontpanelport, går den gjennom inngangspipelinen, og det første trinnet er analyse av pakkeoverskriften. 

Den fleksible pakkeanalysatoren analyserer de første 128 bitsene av pakken for å trekke ut og lagre informasjon som f.eks. lag 2-overskriften, 

EtherType, lag 3-overskriften og TCP IP-protokollen. Denne informasjonen brukes til senere pakkeoppslag- og prosesseringslogikk. 

 
Videresendingsoppslag for lag 2 og lag 3 
Når pakken går gjennom den inngående pipelinen, underkastes den oppslag for lag 2-brytere og lag 3-ruting. Videresendingsprosessen 

undersøker først destinasjon-MAC-adresser (DMAC) for pakken for å fastsette om pakken må brytes (lag 2) eller rutes (lag 3). Hvis DMAC 

matcher bryterens egen ruter-MAC-adresse, går pakken videre til oppslagslogikken for lag 3-ruting. Hvis DMAC ikke tilhører bryteren, 

utføres et oppslag for lag 2-brytere basert på DMAC og VLAN ID. Hvis det finnes en match i MAC-adressetabellen, sendes pakken til 

utgangsporten. Hvis det ikke finnes noen match for DMAC og VLAN-kombinasjonen, videresendes pakken til alle porter i samme VLAN. 
 

I lag 3-oppslagslogikken brukes Destination IP-adressen (DIP) for søk i vertstabellen for lag 3. Denne tabellen lagrer 

videresendingsoppføringer for direkte tilkoblede verter og lærte /32-vertruter. Hvis DIP-en matcher en oppføring i vertstabellen, indikerer 

oppføringen destinasjonsporten, MAC-adresse for neste hopp og utgangs-VLAN. Hvis det ikke finnes noen match for DIP i vertstabellen, 

utføres et LPM-oppslag i LPM-rutingtabellen. 
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Inngående ACL-behandling 
I tillegg til behandling av videresendingsoppslag, gjennomgår pakken inngående ACL-behandling. ACL TCAM sjekkes for inngående ACL-

matcher. Hver ASIC har en inngående ACL TCAM-tabell på 4000 oppføringer per skive for å støtte system inne i ACL-ene og de 

brukerdefinerte inngående ACL-ene. Disse ACL-ene inkluderer Port ACL-er (PACL-er), rutede ACL-er (RACL-er) og VLAN ACL-er (VACL-er). 

ACL-oppføringer lokaliseres til skiven og programmeres kun når det er nødvendig. Denne tilnærmingen gjør best mulig bruk av ACL TCAM i 

Cisco Nexus 9300-EX-plattformbryteren. 

 
Klassifisering av inngående trafikk 
Cisco Nexus 9300-EX-plattformbrytere støtter inngående trafikklassifisering. På et inngående grensesnitt kan trafikken klassifiseres 

basert på adressefeltet, IEEE 802.1q CoS- og IP-presendens eller Differentiated Services Code Point (DSCP) i pakkeoverskriften. Den 

klassifiserte trafikken kan tilordnes én av de åtte Quality-of-Service (QoS)-gruppene. QoS-gruppene identifiserer internt trafikklassene 

som brukes for senere QoS-prosesser, når pakkene krysser systemet. 

 
Resultatgenerering for inngående videresending 
Det siste trinnet i pipelinen for inngående videresending er innsamling av alle metadataene for videresendingen som er generert tidligere i 

pipelinen, og overføre disse til nedstrømsblokker gjennom databanen. En 64 bits intern overskrift lagres sammen med den innkommende 

pakken i pakkebufferen. Denne interne overskriften inkluderer 16 bits med iETH (intern kommunikasjonsprotokoll)-overskriftinformasjon, 

som legges til på toppen av pakken når pakken overføres til den utgående databanekontrolleren gjennom det kringkastede nettverket. 

Denne 16 bits iETH-overskriften fjernes når pakken går ut av porten i frontpanelet. De øvrige 48 bitsene med intern overskriftplass brukes 

kun til å overføre metadata fra den inngående videresendingskøen til den utgående videresendingskøen, og forbrukes av den utgående 

videresendingsmotoren. 

 
Inngående pipeline: Inngående databanekontroller 
Den inngående databanekontrolleren utfører inngående regnskapsfunksjoner, adgangsfunksjoner og flytkontroll for ikke-dropp CoS. Den 

inngående adgangskontrollmekanismen bestemmer om en pakke skal gis adgang til minnet. Denne beslutningen baseres på mengden 

bufferminne som er tilgjengelig og mengden bufferplass som allerede brukes av den inngående porten og trafikklassen. Den inngående 

databanekontrolleren videresender pakken til den utgående databanekontrolleren gjennom det kringkastede nettverket. 

 
Kringkastingsnettverk og sentral statistikkmodul 
Kringkastingsnettverket er et sett med punkt-til-multipunkt-ledninger som muliggjør tilkobling mellom alle skivene på ASCI-en. Den 

inngående databanekontrolleren har en punkt-til-multipunkttilkobling til de utgående databanekontrollerne på alle skivene, inkludert sin 

egen skive. Den sentrale statistikkmodulen kobles til kringkastingsnettverket. Den sentrale statistikkmodulen leverer statistikk for pakke-, 

bit- og atomteller. 

 
Utgående pipeline: utgående databanekontroller 
Den utgående databanekontrolleren fører utgangsbufferregnskap, gjennomfører pakkekøordning, planlegging og 

multikringkastingsreplikasjon. Alle portene deler dynamisk utgangsbufferressursen. Detaljene for dynamisk bufferallokering beskrives 

tidligere i dette dokumentet. 
 

Den utgående databanekontrolleren utfører også pakkeforming. I samsvar med designprinsippet for enkelhet og effektivitet bruker Cisco 

Nexus 9300-EX-plattformen en enkel utgangskøarkitektur. Dersom det er kork ved utgangsporten, plasseres pakkene i kø direkte i bufferen 

for utgangsskiven. Det er ingen Virtual output Queues (VoQ) på inngangsskiven. Denne tilnærmingen forenkler systemet for 

bufferbehandling og iverksetting av køordning i stor grad. 
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En Cisco Nexus 9300-EX-bryter kan støtte opptil 10 trafikklasser på utgangen, 8 brukerdefinerte klasser som er identifisert av QoS-gruppe-

ID-ene, en trafikklasse for CPU-kontroll og en SPAN-trafikklasse. Hver brukerdefinerte klasse kan ha en unikastkø og en multikastkø per 

utgangsport. Denne tilnærmingen hjelper til med å sikre at ingen enkeltport kan forbruke mer enn den rimelige andelen av bufferminnet og 

forårsake buffermangel for andre porter. 

 
Utgående pipeline: utgående videresendingskontroller 
Den utgående videresendingskontrolleren mottar den innkommende pakken med tilknyttede metadata fra bufferbehandleren og er 

ansvarlig for alle pakkeoverskrivingsoperasjoner og anvendelse av utgangspolicy. Den trekker ut intern overskriftsinformasjon og 

forskjellige pakkeoverskriftfelt fra pakken, utfører en serie med oppslag og genererer overskrivingsinstruksjonene. 

 

Multikast pakkevideresending på Cisco Nexus 9300-EX-plattformen 
 

Multikastpakker går gjennom samme inngående og utgående videresendingspipelines som unikastpakkene på en Cisco Nexus 9300-EX-

plattformbryter, bortsett fra at oppslag av multikast-videresending bruker multikasttabeller, og multikastpakker går gjennom en 

replikasjonsprosess i flere trinn for videresending til flere destinasjonporter. 
 

LSE ASIC-en består av to skiver som er sammenkoblet av et ikke-blokkerende internt kringkastingsnettverk. Når en multikastpakke 

ankommer ved en port i frontpanelet, utfører ASIC-en et videresendingsoppslag. Dette oppslaget løser lokale mottakende porter på den 

samme skiven som inngangsporten og leverer en liste over tiltenkte mottakende skiver som har mottakende porter i multikastgruppen for 

destinasjonen. Pakken replikeres på de lokale portene og én kopi av pakken sendes til det interne kringkastingsnettverket, med bitvektoren 

i den interne overskriften satt til å indikere de tiltenkte mottakende skivene. Kun de tiltenkte mottakende skivene godtar pakken utenfor 

kablingen av kringkastingsnettverket. Skivene uten mottakende porter for denne gruppen vil ganske enkelt forkaste pakken. Den 

mottakende skiven utfører så lokalt oppslag av lag 3-replikasjon eller lag 2-forgrening og replikasjon for videresending av en kopi av pakken 

til hver av dens lokale mottakende porter. 
 

Figur 12 viser prosessen for multikastvideresending. 
 

Figur 12. Prosessen for multikastvideresending 
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Konklusjon 
 

Cisco Nexus 9300-EX-plattformbrytere er neste generasjon fastbrytere i Cisco Nexus 9000-serien. Den nye plattformen, basert på Ciscos 

Cloud Scale ASIC, støtter kostnadseffektive nettskyskalerte distribueringer og et økende antall endepunkter samt nettskytjenester med 

sikkerhet og telemetri av kablet grad. Plattformen er bygget på en moderne systemarkitektur designet for å levere høy ytelse for å innfri 

behov under utvikling av høyt skalerbare datasentre og voksende virksomheter. Bryterne for Cisco Nexus 9300-EX-plattformen tilbyr en 

lang rekke alternative grensesnitt for transparent migrering av eksisterende datasentre fra hastigheter på 100 Mbps, 1 Gbps og 10 Gbps til 

25 Gbps ved serveren, og fra hastigheter på 10 og 40 Gbps til 50 og 100 Gbps ved aggregeringslaget. Plattformen kan samle inn omfattende 

Cisco Tetration Analytics™-telemetriinformasjon ved linjehastighet over alle portene uten tilføring av latens til pakkene eller negativ 

innvirkning på bryterytelsen. 

 

For mer informasjon 
 

Klikk her hvis du vil lære mer om bryterne i Cisco Nexus 9000-serien. 
Eller bestill en telefonsamtale med en Cisco-ekspert. 
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