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Inledning 
 

Under 2016 inledde branschen för datacenterswitchar ett skifte till ny kapacitet och nya funktioner med lanseringen av Ethernet-

anslutningar med 25, 50 och 100 Gigabit. Den nya Ethernet-anslutningen kompletterar tidigare Ethernet-standarder med 10 och 40 Gigabit, 

med liknande kostnadspunkter och effektivitet, men representerar ungefär 250 procents kapacitetshöjning. 
 

Cisco lanserar ett antal nya switchprodukter för datacenter för att kunderna ska få hjälp att skapa högre prestanda och mer 
kostnadseffektiva datacenternätverk som kan hantera större arbetsbelastningar och olika typer av anslutningar. De nya Cisco®-switcharna 
hanterar både befintliga och nya standard-Ethernet-hastigheter, inklusive 1, 10 och 40 Gbit/s samt 25, 50 och 100 Gbit/s, för att stödja både 
den befintliga och nästa generationens nätverksinfrastruktur för datacenter. 

 

I det här dokumentet beskrivs maskinvaruarkitekturen för de nya switcharnas plattformar i Cisco Nexus® 9000-seriens produktfamilj: i 

synnerhet Cisco Nexus 9300-EX-plattformsswitcharna. De här switcharna är nästa generationens fasta switchar i Cisco Nexus 9000-serien. 

Den nya plattformen, baserad på Cisco Cloud Scale ASIC, stöder kostnadseffektiva distributioner av molnskalning, ett ökat antal slutpunkter 

och molntjänster med säkerhet och telemetri. Plattformen är byggd på modern systemarkitektur som har utformats för att ge hög prestanda 

så att de allt större behoven i mycket skalbara datacenter och växande företag kan tillgodoses. Cisco Nexus 9300-EX-plattformsswitchar 

erbjuder en rad olika gränssnittsalternativ för transparent migration av befintliga datacenter från 100 Mbit/s, 1 Gbit/s och 10 Gbit/s med 

hastigheter på upp till 25 Gbit/s vid servern, och från hastigheter som 10 Gbit/s och 40 Gbit/s till 50 och 100 Gbit/s i samlingslagret. 
 

Plattformen har kapacitet att samla in omfattande telemetriinformation med Cisco Tetration Analytics™ i linjehastighet över alla portar utan 

att orsaka latens för paketen eller negativt påverka switchprestanda. Den här telemetriinformationen exporteras var 100:e millisekund som 

standard direkt från switchens ASIC (Application-Specific Integrated Circuit). Informationen består av tre typer av data: 
 

● Flödesinformation: Den här informationen innehåller detaljer om slutpunkter, protokoll, portar, när flödet startar, hur länge flödet 

var aktivt o.s.v. 

● Variation mellan paket: Den här informationen fångar alla variationer mellan paket inom flödet. Exemplen inkluderar variation i TTL 

(time to live), IP och TCP-flaggor, nyttolastlängd o.s.v. 

● Kontextinformation: Kontextinformation härleds utanför pakethuvudet. Den innehåller information om variation i buffertanvändning, 

paketsläpp inom ett flöde, association med tunnelslutpunkter o.s.v. 

Cisco Tetration Analytics-plattformen använder telemetridata, och genom att använda oövervakad maskininlärning och beteendeanalys kan 

det ge en oöverträffat genomgripande översikt över allt i ditt datacenter i realtid. Genom att använda algoritmmetoder kan Cisco Tetration 

Analysis-plattformen ge djup insikt i program och interaktioner, vilket möjliggör dramatiskt förenklad drift, en Zero-Trust-modell och 

migration av program till alla programmerbara infrastrukturer. Mer information finns i https://wwwcisco.com/go/tetraration. 

Cisco erbjuder två driftslägen för Cisco Nexus 9000-seriens switchar. Organisationer kan använda Cisco NX–OS-programvara för att 

distribuera switchar i miljöer för vanliga Cisco Nexus-switchar (NX-OS-läge). Organisationer kan också använda en maskinvaruinfrastruktur 
som är redo att stödja Cisco ACI™ (Cisco Application Centric Infrastructure) för att utnyttja en automatisk, policybaserad 
systemhanteringsteknik (ACI-läge). 
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Översikt över Cisco Nexus 9300-EX-plattformen 
 

Cisco Nexus 9300-EX-plattformen består av konfigurationer med fasta switchar som har konstruerats med Ciscos nya Cloud Scale ASIC. 
 

Den inledande lanseringen av Cisco Nexus 9300-EX-plattformen erbjuder följande switchmodeller: Cisco Nexus 93180YC-EX, 93108TC-EX 

och 93180LC-EX (bild 1). Tabell 1 sammanfattar Ciscos Nexus 9300-EX-plattformsmodeller. 
 

Bild 1. Switchmodeller för Cisco Nexus 9300-EX-plattformen 
 

 
 

Enligt namngivningsreglerna för Cisco Nexus 9000-serien indikerar bokstäverna i produktnamnen för Cisco Nexus 9300-EX-plattformen 

hanterade porthastigheter eller ytterligare maskinvarukapacitet: 
 

● Q: Inbyggda främre portar på 40 Gbit/s 
 

● Y: Inbyggda främre portar på 25 Gbit/s 
 

● C: Inbyggda främre portar på 100 Gbit/s 
 

● L: Inbyggda främre portar på 50 Gbit/s 
 

● T: 100 M, 1 GT och 10 GT 
 

● X (efter bindestreck): Funktioner för Cisco NetFlow och dataanalys 
 

Tabell 1. Switchmodeller för Cisco Nexus 9300-EX-plattformen (NX-OS-läge eller bladswitchar för ACI-läge) 

Modell Beskrivning Cisco ASIC 

Cisco Nexus 93180YC-EX 48 x 10/25-Gbit/s fiberportar och 6 x 40 /100-Gbit/s instickbara Quad Small 
Form-portar (QSFP28) 

LSE-motorns (leaf-
and-spine engine) 
ASIC för molnskalning 

Cisco Nexus 93108TC-EX 48 x 10 G BASE-T-portar och 6 x 40/100-Gbit/s QSFP28-portar LSE ASIC för 
molnskalning 

Cisco Nexus 93180LC-EX 24 x 40/50 Gbit/s förstärkta QSFP-portar (QSFP+) och 6 x 40/100 Gbit/s 
QSFP28-portar 

LSE ASIC för 
molnskalning 

 

Cisco Nexus 93180YC-EX-, 93108TC-EX- och 93180LC-EX-switchar använder samma processor, systemminne, SSD-hårddisk (Solid State) 

o.s.v. Detaljerad information om maskinvaruegenskaper för Cisco Nexus 9300-EX-plattformens switchar finns i databladen. 
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Cisco Nexus 93180YC-EX-switcharkitektur 
Cisco Nexus 93180YC-EX-switch (bild 2) är en rackenhetswitch (1RU) med latens på mindre än 1 mikrosekund som stöder 3,6 terabit per 

sekund (Tbit/s) bandbredd och mer än 2,6 miljarder paket per sekund (Mbit/s). De 48 nedre länkportarna på 93180YC-EX kan konfigureras till 

att fungera med portar med 1, 10 eller 25 Gbit/s, vilket ger distributionsflexibilitet och investeringsskydd. Överordnade länkar kan stödja upp 

till sex portar med 40 och 100 Gbit/s eller en kombination av anslutningar med 10, 25, 40, 50 och 100 Gbit/s, som erbjuder flexibla 

migrationsalternativ. Alla portar är anslutna till Cloud Scale LSE ASIC. 
 

Bild 2. Cisco Nexus 93180YC-EX-switch 

 
 

Bild 3 visar Cisco Nexus 93180YC-EX-maskinvaruarkitektur. 
 

93180YC-EX är utrustad med en fyrkärnig Intel® Ivy Bridge Gladden-processor och 24 GB systemminne. Processorn är ansluten till 

styrenheten via PCI Express-anslutningar (PCIe). Styrenhetens hubb ger standardgränssnitt (SATA, USB, Ethernet o.s.v.) till I/O-

komponenter för lagring, ström, fläkt och hantering. 93180YC-EX är utrustad med en mSATA SSD-disk på 64 GB. 
 

Konsolen och I/O-styrkortet omfattar en port för seriell RG-45-konsolportanslutning och dubbla portar för Ethernet-hantering som stöder 

antingen 10/100/1000 BASE-T eller 1 Gbit/s SFP för fiberanslutningar. Endast en av de två hanteringsportarna kan vara aktiva samtidigt. 

Switchen väljer automatiskt port med en aktiv länkstatus. Om båda länkarna är anslutna, har gränssnittet för koppar prioritet. Konsolen och 

I/O-kortet har en USB 2.0-port. 
 

Komponenterna för vidarebefordran på dataplanet på 93180YC-EX omfattar en enda ASIC för LSE med flera skikt. ASIC för LSE har 

direktanslutningar till 48 främre panelportar i läge 1/10/25 Gbit/s: portarna 1–48. Den har direktanslutningar till sex portar för överordnade 

länkar i läge 40/100 Gbit/s: portarna 49–54. 
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Bild 3. Cisco Nexus 93180-switchens maskinvaruarkitektur 

 
 

Cisco Nexus 93108TC-EX-switcharkitektur 
Cisco Nexus 93108TC-EX-switch (bild 4) är en 1RU-switch som stöder 2,16 Tbit/s bandbredd och mer än 1,5 Mbit/s. De 48 10GBASE-T-
portarna för underordnande länkar på 93108TC-EX kan konfigureras för att fungera med portar med 100 Mbit/s, 1–Gbit/s eller 10 Gbit/s. Den 
överordnade länken kan stödja upp till sex portar med 40 och 100-Gbit/s eller en kombination av anslutningar med 10, 25, 40–50 och 
100 Gbit/s, vilket erbjuder flexibla migrationsalternativ. 

 
Bild 4. Cisco Nexus 93108TC-EX-switch 

 
 

Förutom den främre panelportens konfigurationsdifferenser är maskinvaruarkitekturen för 93108TC-EX lik maskinvaruarkitekturen för 
93180YC-EX. 
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Cisco Nexus 93180LC-EX-switcharkitektur 
Cisco Nexus 93180LC-EX-switchen är branschens första 1RU-switch som hanterar 50 Gbit/s. Den har stöd för 3,6 Tbit/s bandbredd och mer än 

2.8 Mpp/s över upp till 32 fasta portar med 40 och 50-Gbit/s QSFP+ eller upp till 18 fasta portar med 100 Gbit/s (bild 5). 28 portar med 

40 Gbit/s är anslutna via Gearbox, vilket ger flexibilitet så att en port kan inaktiveras för två QSFP-anslutningar för att tillåta den andra att 

användas i ett annat läge med mallar: till exempel portar i läge med 18 x 100 Gbit/s, 4 x 100 Gbit/s och portar i läge 28 x 40 Gbit/s eller portar i 

läge 6 x 100 Gbit/s och portar i läge med 24 x 40-Gbit/s. Porten med 100 Gbit/s stöder även brytläge med 2 x 50 Gbit/s, 4 x 25 Gbit/s och 

4 x 10 Gbit/s. Läs programvarans versionsinformation för detaljer om mallar som stöds. 
 

Förutom den främre panelportens konfigurationsskillnader har 93180LC-EX och 93180YC-EX liknande maskinvaruarkitektur. 
 

Bild 5. Cisco Nexus 93180LC-EX-switch 

 
 
ASIC:er för Ciscos molnskalning i Cisco Nexus 9300-EX-plattformen 

 

Cisco Nexus 9300-EX-plattformsswitchar är byggda med Cisco Cloud Scale ASIC LSE. Cloud Scale ASIC tillverkas med 16 nm-teknik 

(nanometer), medan ASIC:er i standardprodukter tillverkas med 28 nm-teknik. I tillverkningarna med 16 nm finns plats för fler transistorer i 

samma formstorlek än för de som används i standardprodukter. Det har gjort det möjligt för Cisco att bygga en enskild Switch-on-Chip (SoC) 

ASIC som erbjuder följande fördelar: 
 

● Högre bandbredd och större portdensitet till ett lägre pris: Cisco Nexus 9300-EX-switchar erbjuder portar med flera hastigheter och 

25 Gbit/s för priset av portar med 10 Gbit/s och portar med 40 och 100-Gbit/s för priset av portar med 40 Gbit/s. Switcharna erbjuder 

även högre bandbredd och större portdensitet per rackenhet, till en lägre kostnad per port. 

● Större buffertstorlek: Cisco Nexus 9300-EX-switchar har större interna buffrar (40 MB jämfört med 16 MB) plus flera utökade kö- och 

trafikhanteringsfunktioner som inte finns i de flesta standardswitchar. 

● Större tabellstorlek: Cisco Nexus 9300-EX-switchar stöder upp till 256 000 MAC-adressposter i maskinvara och 256 000 IP-

värddatorer – mycket mer än med standardswitchar. 

● Djup insyn och telemetriinformation: Cisco Cloud Scale ASIC ger insyn i alla paket och alla linjeflöden utan negativ inverkan på 

processorn för Cisco Nexus 9300-EX-switchar. 

 

Arkitektur för Cisco Cloud Scale LSE ASIC 
 

Cisco erbjuder tre typer av ASIC:er för Cloud Scale: Cisco ACI Spine Engine 2 (ASE2), ASE3 och LSE. De har liknande arkitekturer men skiljer 

sig åt i porttäthet, buffertkapacitet, skalbarhet för vidarebefordran och vissa funktioner. LSE-motorns ASIC:er är en superuppsättning av 

ASE2 och ASE3 och har stöd för Funktioner för Cisco ACI-bladswitch och FEX (Fabric Extender). Precis som andra ASIC:er för Cloud Scale 

används flera kärnor med LSE. Cisco Nexus 9300-EX-plattformsswitchar är konstruerade med ASIC för LSE. 
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Varje ASIC har tre huvudkomponenter: 
 

● Skivkomponenter: Skivorna utgör switchsystemen. De omfattar multiläge för MAC-adresser, paketfördelare, styrenhet för 

sökning av vidarebefordran, I/O-paketbuffring, buffertberäkning, utdataköer, schemaläggning och utdatakomponenter för 

omskrivning. 

● I/O-komponenter: I/O-komponenterna består av SerDes-kretsblock (serializer/deserializer) med hög hastighet. Dessa varierar efter 

antalet portar. De fastställer den totala bandbredden för ASIC:er. 

● Globala komponenter: De globala komponenterna består av en styrenhet för andra generationens PCI:er för registrering och 

förbättrad åtkomst till direktminne (EDMA) och en uppsättning kablar för punkt-till-flerpunkt för att koppla samman alla skivor. 

Komponenterna omfattar även de centrala statistikregistren och modulerna för att generera kärn- och MAC-adressklockor. 

ASIC:er för LSE monteras med två skivor där varje skiva kan stödja upp till 800 Gbit/s bandbredd, för totalt 1,6 Tbit/s med 1,25 GHz. Varje 

skiva har 40 portar oberoende av portens hastighet eller typ. Portens tillgängliga hastigheter är 1, 10, 25, 40, 50 och 100 Gbit/s. 
 

Tabell 2 sammanfattar porttätheten för LSE-motorns ASIC:er. Observera att portarna med 10 Gbit/s också stöder 1 Gbit/s. Observera även 

att LSE-motorns ASIC:er fungerar med linjehastighet för alla paketstorlekar för 16 av totalt 18 100-Gbit/s-portar. Om det minsta 

paketformatet är större än 72 byte kan ASIC fungera med linjehastighet för alla 100-Gbit/s-portar. 
 

Tabell 2. Portegenskaper för LSE-motorns ASIC:er 

ASIC Ethernet-portar med 1 
och 10 Gigabit 

Ethernet-portar med 
25 Gigabit 

Ethernet-portar med 
40 Gigabit 

Ethernet-portar med 
100 Gigabit 

LSE 80 72 36 18 
 

Vidarebefordranstabell för LSE 
LSE-motorns ASIC:er använder en delad hashtabell som kallas Unified forwarding Tabell (UFT) för att lagra information om vidarebefordran 

av lager 2 och lager 3. UFT-storleken är 544 000 poster på LSE-motorns ASIC:er. UFT är partitionerad i olika regioner för att stödja MAC-

adresser, IP-värdadresser, LPM för IP-adresser (Longest-Prefix Match) och multicast-sökningar. UFT används också för information om nästa 

steg och närhet samt bakåtspårning (RPF) för multicast-trafik. 
 

UFT består internt av flera plattor. Varje platta kan programmeras oberoende för en viss tabellfunktion för vidarebefordran. Den här 

programmerbara minnesdelningen ger flexibilitet för att hantera en rad olika distributionsscenarier och ökar effektiviteten i 

minnesresursutnyttjandet. 
 

Utöver UFT har ASIC:er ett TCAM-minne (Ternary Content-Addressable Memory) med 12 000 poster som kan användas för vidarebefordran 

av sökinformation. 
 

Med det programmerbara delade hashtabellminnet, kan skapande av vidarebefordranstabell för olika vidarebefordransfunktioner på 

Cisco Nexus 9300-EX-plattformen konfigureras i maskinvara för att hantera olika distribueringsscenarion i datacenternätverket. 

Operativsystemet för switchen, NX-OS, kan placera en programvarukontroll ovanpå den flexibla maskinvaran för att stödja vanliga 

validerade tabellprofiler. 
 

Tabell 3 visar en lista över uppsättningen skalningsmallprofiler för NX-OS. Mer information om ytterligare profiler finns i databladet om 

validerad skalbarhet för den specifika NX-OS-versionen. 
 

Tabell 3. Kapacitet för ASIC-tabell 

Tabell Mall 1 Mall 2 

LPM IPv4-rutter 512 000* 768 000* 

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

LPM IPv6-rutter (/65–127) 2 000 2 000 

IPv4-värdrutter 512 000* 768 000* 
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Tabell Mall 1 Mall 2 

IPv6-värdrutter 24 000 24 000 

Multicast 16 000 16 000 

MAC-adresser 96 000 16 000 
*Delade poster 

 
LSE-buffertarkitektur 
Skivorna i LSE-motorns ASIC:er fungerar som delsystem av switchen. Varje skiva har ett eget buffertminne som delas mellan alla portar på 

skivan. Endast portar inom den skivan kan använda det delade buffertutrymmet. 
 

För att effektivt använda buffertminnesresurserna är det fullständiga minnet organiserat i celler med 208 byte, och flera celler är 

sammankopplade för att lagra hela paketet. Varje cell kan innehålla antingen ett helt paket eller en del av ett paket (bild 6). 
 

Bild 6. ASIC-buffert för LSE 
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Tabell 4 sammanfattar mängden buffertutrymme i ASIC för LSE. 
 

Tabell 4. ASIC-buffertkapacitet för LSE 

ASIC Antal Ethernet-portar 
med 100 Gigabit 

Antal skivor Antal buffertceller per 
skiva 

Buffertstorlek per 
skiva 

Total buffertstorlek 

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

ASIC:er för LSE stöder 18 tjänstklasser (CoS): 16 användardefinierade tjänstklasser, 1 Cisco Switched Port Analyzer-tjänstklass (SPAN) och 1 

processortjänstklass. Programvaran kan partitionera bufferten till högst fyra poolgrupper. Exempelvis klasserna för släpp eller icke-släpp 

(aktiverat med Priority Flow Control [PFC]) har olika poolgrupper, och klasser för processor och SPAN har andra poolgrupper än 

användardefinierade klasser. Ett visst antal celler tilldelas varje poolgrupp och de delas inte mellan poolgrupper. Den här metoden hjälper till 

att garantera buffertresurser för varje poolgrupp för de trafiktyper som gruppen tillhandahåller. 

 
Bufferttilldelning 
Bulkminnet för paketbuffert kan vara statiskt partitionerad av programvaran i indata- och utdataprocesser via switchkonfigurationen. Som 

standard använder Cisco Nexus 9300-EX-plattformen klassbaserade utgångsköer, så de flesta buffertceller tilldelas till utgångskön. Om PFC 

är aktiverat används switchen dock för att klasser för icke-släpp ska hantera paus-åtgärder. I den här konfigurationen är fler buffertceller 

dedikerade till ingångskön. Den här konfigureringsbaserade buffertpartitioneringen mellan ingångs- och utgångsköerna ökar effektiva 

buffertresurser för den köstrategi som används på switchen. 
 

Bild 7 visar standardfördelningen per skiva i LSE-bufferten. Den visar att de flesta buffertceller tilldelas till utgångspoolgrupperna, utom för 

en minsta bufferttilldelning för ingångsbufferten. 
 

Tre poolgrupper för utgångsbuffert används: 
 

● Användardefinierade klasser 
 

● Processor 
 

● SPAN 
 

Inom poolgruppen för användardefinierade klasser kan upp till 16 pooler skapas och underhållas: två för varje CoS (en för unicast-trafik och 

en för multicast-trafik i varje klass). 
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Bild 7. Tilldelning av standardbuffert på LSE-motorns ACSI:er 

 
 

LSE stödjer PFC. PFC tillhandahåller förlustfri semantik för trafik i klasser för icke-släpp utan att använda paus-mekanismen per-klass och 

per-port för överordnade enheter. ASIC:er för LSE hanterar paus funktionen med en ingångsbuffert och kan stödja upp till tre klasser för 

icke-släpp. I en design med ett stort antal portar är användningen av en ingångsbuffert för att hantera paus-funktionen mer effektiv, 

eftersom buffertstorleken endast måste anpassas efter paus-funktionen vid indataporten. Om paus-bufferten implementeras vid 

utdataporten måste det delade minnet hantera det värsta fallet för summan av alla portar på switchen. 
 

När PFC är aktiverad på Cisco Nexus 9300-EX-plattformen tilldelar switchen en viss mängd buffert till utgångskön på varje ASIC-skiva. 

Ingångsbufferten delas över alla portar i skivan och partitioneras per pool och per port. En pool är en intern konstruktion och 

programvarukonfigurationen definierar mappning av klasser till pooler. 
 

Bild 8 visar bufferttilldelningen på ASIC när PFC är aktiverad. Ett större antal buffertceller är reserverade för ingångsköer för icke-släpp. 
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Bild 8. Buffert med PFC på LSE-motorns ASIC:er 

 
 

Intelligent bufferthantering 
ASIC:er för LSE har inbyggda funktioner för intelligent bufferthantering, främst AFD (Approximate Fair Drop) och DPP (Dynamic Packet 

Prioritization) för aktiv köhantering. De intelligenta buffertfunktionerna lägger till en styrning per flöde till de befintliga mekanismerna för 

undvikande av överbelastning och hantering av överbelastning för att ge bättre programprestanda. 

 
Verkligt avfärdande 
AFD är en flödesmedveten mekanism för tidigt avfärdande som signalerar nätverksöverbelastning till TCP. Innan AFD var WRED (Weighted 

Random Early Discard) den primära tekniken för signalering om överbelastning, även känt som AQM (Active Queue Management). WRED 

tillämpar ett tröskelvärde för tidigt avfärdande i varje klassbaserad viktad kö, men det finns ingen flödesmedvetenhet inom en klass. Därför 

måste alla trafikflöden behandlas lika och släpper paket slumpmässigt för alla flöden. Den här slumpmässiga avfärdandeprocessen kan ge 

upphov till skadliga paketsläpp till kortlivade småflöden (musflöden), vilket är känsligare för paketförlust, samtidigt som det fortfarande 

finns långlivade flöden (elefantflöden) som upptar största delen av bufferten. Till följd av detta kan slutförandetiden för musflöden påverkas 

drastiskt, och elefantflöden kan inte heller uppnå rättvis fördelning mellan sig själva. 
 

AFD tar däremot hänsyn till information om flödesstorlekar och dataankomsthastigheter innan det fattas beslut om att släppa paket. Därför 

kan algoritmen skydda musflöden som är känsliga för paketförlust och tillhandahålla rättvis fördelning i konkurrerande elefantflöden. 
 

Med hjälp av ETRAP (Elephant Trap) kan AFD differentiera ett kortvarigt musflöde från ett långvarigt elefantflöde inom en given trafikklass 

och endast skicka elefantflöden till funktionen för tidigt avfärdande i AFD. Ett flöde kan definieras med flera parametrar, men vanligtvis 

används femtupeln. AFD använder en hashtabell för att spåra alla aktiva flöden och mäta antalet byte vid ingången. En 

användarkonfigurerbar byte-antal-baserad ETRAP-tröskel distribueras för att bestämma om ett flöde är ett musflöde eller elefantflöde. Ett 

flöde är ett musflöde om det sänder färre byte än ETAP-tröskeln under dess livslängd. När ett byte-antal för ett flöde överskrider ETAP-

tröskeln anses flödet vara ett elefantflöde, och det flyttas till elefantflödestabellen för ytterligare spårning och undergår beslut om släpp i 

AFD. 
 

AFD har dessutom den intelligens som används för att tillämpa rättvisa avfärdanden bland elefantflöden baserat på deras 

dataankomsthastighet när bufferttröskelvärdet för tidigt avfärdande i AFD överskrids. Algoritmen har två huvudsakliga element. 
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Ett element är hastighetsmätning: ETRAP mäter ankomsthastigheten för varje flöde i flödestabellen på ingångsporten, och den uppmätta 

ankomsthastigheten anges i pakethuvudet när de vidarebefordras internt till utgångsporten. 
 

Det andra huvudelementet för AFD är den verkliga beräkningen: AFD-algoritmen beräknar dynamiskt en verklig hastighet per flöde på en 

utgångsport med hjälp av en feedbackmekanism baserad på utgångsportens köbeläggning. När ett paket i ett elefantflöde går in i 

utgångsportskön, jämför AFD-algoritmen den uppmätta ankomsthastigheten i flödet med den beräknade verkliga hastigheten. Om 

ankomsthastigheten för ett elefantflöde är mindre än hastigheten per flöde släpps inte paketet. Men om ankomsthastigheten överskrider 

den beräknade hastigheten per flöde, släpps paket från det flödet i förhållande till den mängd som flödet överskrider den verkliga 

hastigheten. Sannolikhet för släpp beräknas med den verkliga hastigheten och den uppmätta flödeshastigheten. Till följd av det uppnår alla 

elefantflöden den verkliga hastigheten. AFD-parametrarna för utdataköer konfigureras med profiler. Profilen, liksom WRED, kan 

konfigureras för att markera ett paket med ECN (Explicit Congestion Notification) istället för att släppa det. 
 

Bild 9 visar den totala effekten av AFD. Genom att endast skicka elefantflöden till algoritmen för tidigt avfärdande kan AFD förhindra 

oönskade paketsläpp i musflöden och bevara tillräckligt buffertutrymme för att hantera plötsliga toppar orsakade av ett stort antal 

musflöden (incast- och microburst-trafik). Bland långvariga elefantflöden tillämpar AFD-algoritmen verkligt tidigt avfärdande baserat på 

dataankomsthastigheten. 
 

Bild 9. Flödesbaserad AFD med tidigt avfärdande 

 
 

Dynamisk paketprioritering 
DPP kan tillhandahålla betydande latensfördelar för kortvariga små flöden under nätverksöverlastning genom att automatiskt prioritera de 

första paketen från varje flöde. 
 

Eftersom ett trafikflöde sträcker sig över en utgångskö mäts dess paketantal och kontrolleras mot en användarkonfigurerbar tröskel för 

paketbaserad prioritering. Om antalet paket som har tagits emot i ett flöde ligger under prioriteringströskeln, prioriteras paketen för att 

kringgå resten av kön. Om paketantalet för flödet överstiger tröskelvärdet, prioriteras inte de överflödiga paketen längre. Eftersom 

kortlivade små flöden, t.ex. microburst-flöden, består av mycket få paket per flöde, överstiger de inte tröskeln och därför prioriteras hela det 

lilla flödet. 
 

För långlivade stora flöden går flödet, utöver det ursprungliga antalet paket som tillåts av tröskeln, igenom en normal köprocess. 
 

Som visas i bild 10 skapar DPP i huvudsak en uttrycklig fil för kortlivade små flöden och lämnar långlivade stora flöden i den normala filen. 

Med den här metoden kan små flöden prioriteras både i switchen och nätverket för att minska antalet släpp och latens. 
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Eftersom små flöden i de flesta datacentertillämpningar är känsligare för paketförlust och lång latens än långlivade stora flöden, ökas 

programprestandan generellt när små flöden prioriteras. 
 

Flödeprioritering kan användas i kombination med AFD-algoritmen för att släppa rättvist fördelat bland de långlivade flödena och prioritera 

det lilla flödet med tillräckligt buffertutrymme för att tillgodose ett stort antal samtidiga små flöden (incast- och microburst-trafik). Den här 

metoden minskar den genomsnittliga kölängden utan att öka antalet timeouter för mindre flöden, vilket ger en betydande 

prestandaförbättring. 
 

Bild 10. Dynamisk paketprioritering 

 
 
Vidarebefordran av unicast-paket på Cisco Nexus 9300-EX-plattformen 

 
Vidarebefordran av pipelines på ASIC:er för LSE 
Vidarebefordran av Unicast-paket på Cisco Nexus 9300-EX-plattformen utförs av ASIC i nätverksvidarebefordransmotorn LSE. ASIC för LSE 

har två skivor. Varje skiva representerar ett växlande system med både en pipeline för ingångsvidarebefordran och en pipeline för 

utgångsvidarebefordran. Pipeline för ingångsvidarebefordran på varje skiva består av en I/O-komponent, en styrenhet för ingående 

vidarebefordran och styrenhet för ingående datasökväg. Pipeline för utgångsvidarebefordran består av en styrenhet för utgående sökväg, 

styrenhet för utgående vidarebefordran och en ytterligare I/O-komponent. Alla skivor är anslutna till ett sändningsnätverk som 

tillhandahåller anslutningspunkter från en-punkt-till-flera-punkter från varje skiva, vilket möjliggör alla anslutningar mellan skivor. 

Sändningsnätverket ger tillräckligt med bandbredd för att stödja vidarebefordran av full linjehastighet vid vidarebefordran mellan alla skivor 

samtidigt. 
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Bild 11 visar pipeline för vidarebefordran på en Cisco Nexus 9300-EX-plattformsswitch. När ett paket går in i en Cisco Nexus 9300-EX-

plattformsswitch går den igenom ingångspipeline på skivan där ingångsporten sitter, passerar det interna sändningsnätverket för ASIC för 

att komma till utgångsskivan och går sedan igenom utgångspipeline på utgångsskivan. 
 

Bild 11. Pipeline för vidarebefordran på Cisco Nexus 9300-EX-plattformen 

 
 

Ingångspipeline: styrenhet för vidarebefordran av indata 
Den vidarebefordringsstyrenhet som tar emot paketet från portens MAC-adress, tolkar pakethuvudena och utför en rad sökningar för att 

bestämma om paketet ska accepteras och hur det ska vidarebefordras till avsedd destination. Den genererar även instruktioner till 

datasökvägen för att lagra paketet och placera det i kö. Eftersom nästa generationens ASIC-switchar från Cisco är genomströmningsswitchar 

utförs sökning för indatavidarebefordran medan paketet lagras i buffertblocket för paus-funktionen. Styrenheten för vidarebefordran av 

indata utför flera uppgifter i sekvensen som visas i bild 11: 
 

● Tolkning av pakethuvud 
 

● Sökning efter lager 2 
 

● Sökning efter lager 3 
 

● Ingångsbearbetning av ACL (Access Control List) 
 

● Klassificering av ingångstrafik 
 

● Vidarebefordra resultatgenerering 

 
Tolkning av pakethuvud 
När ett paket går igenom en frontpanelport går det igenom ingångspipeline och det första steget är tolkning av pakethuvud. Den flexibla 

pakettolken tolkar paketets första 128 byte för att extrahera och spara information, t.ex. lager 2-huvudet, EtherType, lager 3-huvudet och 

TCP IP-protokoll. Den här informationen används för efterföljande paketsökning och bearbetningslogik. 

 
Sökning av vidarebefordran för lager 2 och lager 3 
Eftersom paketet går genom ingångspipeline, genomförs sökning efter växling för lager 2 och routning för lager 3. Först undersöker 

vidarebefordransprocessen destinations-MAC-adressen (DMAC) för att avgöra om paketet behöver växlas (lager 2) eller routas (lager 3). Om 

DMAC stämmer överens med switchens egen router-MAC-adress, skickas paketet till sökning av routningslogik för lager 3. Om DMAC inte 

tillhör switchen kan en sökning av lager 2-växling baserad på DMAC och VLAN-ID utföras. Om en matchning hittas i MAC-adresstabellen 

skickas paketet till utgångsporten. Om det inte finns någon matchning för kombinationen DMAC och VLAN skickas paketet till alla portar i 

samma VLAN. 
 

Inuti sökningslogiken för lager 3 används destinations-IP-adressen (DIP) för sökningar i värdtabellen för lager 3. Den här tabellen lagrar 

poster för direktanslutna värdar och har lärt sig /32 värdrutter. Om DIP matchar en post i värdtabellen anger posten destinationsporten, 

därefter MAC-adress och utgångs-VLAN. Om ingen matchning för DIP hittas i värdtabellen, utförs en LPM-sökning i LPM-routningstabellen. 
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ACL-bearbetning vid ingång 
Utöver att vidarebefordra sökningsbearbetning genomgår paketet ACL-bearbetning vid ingång. ACL TCAM kontrolleras för att identifiera 

ACL-matchningar. Varje ASIC har ett integrerat ACL TCAM-tabell vid ingång med 4 000 poster per skiva för att stödja systemets interna 

ACL:er och användardefinierade ingångs-ACL:er. ACL:erna omfattar port-ACL (PACL), routad ACL (RACL) och VLAN ACL (VLAN ACL). ACL-

poster lokaliseras till skivan och är endast programmerad där det behövs. Den här metoden ger bäst användning av ACL TCAM i Cisco Nexus 

9300-EX-plattformsswitchen. 

 
Klassificering av ingångstrafik 
Cisco Nexus 9300-EX-plattformsswitchar stöder klassificering för ingångstrafik. På ett ingångsgränssnitt kan trafiken klassificeras baserat på 

adressfältet, IEEE 802.1q CoS och IP-prioritet eller DSCP (Differentiated Services Code Point) i pakethuvudet. Den klassificerade trafiken kan 

tilldelas en av de åtta klasstjänstgrupperna (QoS). QoS-grupperna identifierar internt de trafikklasser som används för efterföljande QoS-

processer när paket passerar systemet. 

 
Vidarebefordran av resultatgenerering vid ingång 
Det slutliga steget i vidarebefordran av ingångspipeline är att samla in alla metadata för vidarebefordran som genererades tidigare i pipeline 

och skicka till efterföljande block genom datasökvägen. Ett internt sidhuvud med 64 byte lagras tillsammans med inkommande paket i 

paketbufferten. Det här interna huvudet inkluderar 16 byte av huvudinformation för iETH (interna kommunikationsprotokoll) som läggs till 

längst upp på paketet när paketet överförs till styrenheten för utdatasökvägen via sändningsnätverket. iETH-huvudet med 16 byte försvinner 

när paketet åker igenom den främre panelporten. Övriga 48 byte av internt huvudutrymme används endast för att skicka metadata från kön 

för indatavidarebefordran till utdatavidarebefordran och förbrukas av motorn för utdatavidarebefordran. 

 
Ingångspipeline: styrenhet för indatasökväg 
Styrenheten för indatasökväg utför funktioner för ingångsredovisning, tillträdesfunktioner och flödeskontroll för klasser för icke-släpp. 

Kontrollmekanismen för ingångstillträde avgör om ett paket bör tillåtas in i minnet. Det beslutet grundas på mängden tillgängligt 

buffertminne och mängden buffertutrymme som redan används av ingångsporten och trafikklassen. Styrenheten för indatasökvägen 

vidarebefordrar paketet till styrenheten för utdatasökvägen via sändningsnätverket. 

 
Sändningsnätverk och central statistikmodul 
Sändningsnätverket är en uppsättning kablar för punkt till flera punkter som tillåter anslutning mellan alla skivor på ASIC. Styrenheten för 

indatasökvägen har en anslutning från en-punkt-till flera-punkter till styrenheter för utdatasökvägar på alla skivor, inklusive sin egen skiva. 

Den centrala statistikmodulen är ansluten till sändningsnätverket. Den centrala statistikmodulen tillhandahåller paket, byte och 

atomstatistik. 

 
Utgångspipeline: styrenhet för utdatasökväg 
Styrenhet för utdatasökväg hanterar buffertredovising vid utgång, kö för paket, schemaläggning och multicast-replikering. Alla portar delar 

utgångsbuffertresursen dynamiskt. Detaljerad information om den dynamiska bufferttilldelningen beskrivs tidigare i det här dokumentet. 
 

Styrenheten för utmatningsdatasökvägen utför även paketformning. Efter designprincipen för enkelhet och effektivitet använder Cisco 

Nexus 9300-EX-plattformen en enkel köarkitektur vid utgång. I händelse av portträngsel vid utgång placeras paket direkt i kö i bufferten på 

utgångsskivan. Det finns inga virtuella utgångsköer (VoQ) på ingångsskivan. Den här metoden förenklar systembufferthantering och 

köimplementering avsevärt. 
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En Cisco Nexus 9300-EX-switch kan stödja upp till 10 trafikklasser vid utgång, 8 användardefinierade klasser som identifieras av grupp-ID:n 

för QoS, en trafikklass för processorkontroll och en SPAN-trafikklass. Varje användardefinierad klass kan ha en unicast-kö och en multicast-

kö per utgångsport. Den här metoden hjälper till att säkerställa att ingen port kan förbruka mer än dess verkliga andel av buffertminnet och 

orsaka underskott för andra portar. 

 
Utgångspipeline: styrenhet för vidarebefordran av utdata 
Styrenheten för vidarebefordran av utdata tar emot indatapaket och tillhörande metadata från bufferthanteraren och är ansvarig för alla 

omskrivningsåtgärder för paket och tillämpning av utgångspolicyn. Den extraherar intern huvudinformation och olika pakethuvudfält från 

paketet, utför en rad sökningar och genererar omskrivningsanvisningar. 

 

Vidarebefordran av multicast-paket för Cisco Nexus 9300-EX-plattformen 
 

Multicast-paket går igenom samma pipeline för vidarebefordran vid ingång och utgång som unicast-paket på en Cisco Nexus 9300-EX-

plattformsswitch, förutom att sökning av multicast-vidarebefordran använder multicast-tabeller och multicast-paket går igenom en 

multicast-replikeringsprocess och skickas till flera destinationsportar. 
 

ASIC för LSE består av två skivor som är sammankopplade av ett icke-blockerande internt sändningsnätverk. När ett multicast-paket 

kommer fram till en frontpanelport, utför ASIC en vidarebefordransssökning. Den här sökningen hittar lokala mottagarportar på samma 

skiva som ingångsporten och tillhandahåller en lista över avsedda mottagande skivor som har mottagarportar i multicast-gruppen. Paketet 

replikeras på lokala portar och en kopia av paketet skickas till det interna sändningsnätverket, med bitvektorn i den interna 

sidhuvuduppsättningen inställd på att ange avsedd mottagarskiva. Endast den avsedda mottagarskivan accepterar paketet från kabeln till 

sändningsnätverket. Skivorna utan mottagarportar för den här gruppen avfärdar helt enkelt paketet. Mottagarskivan utför sedan en lokal 

replikering av lager 3 eller en fan-out-sökning eller replikering av lager 2 för att vidarebefordra en kopia av paketet till alla lokala 

mottagarportar. 
 

Bild 12 visar multicast-processen för vidarebefordran. 
 

Bild 12. Process för multicast-vidarebefordran 
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Slutsatser 
 

Cisco Nexus 9300-EX-plattformsswitchar är nästa generationens fasta Cisco Nexus 9000-switchar. Den nya plattformen, baserad på Cisco 

Cloud Scale ASIC, stöder kostnadseffektiva molnskalningsdistributioner, ett ökat antal slutpunkter och molntjänster med direktansluten 

säkerhet och telemetri. Plattformen är byggd på en modern systemarkitektur som utformats för att ge höga prestanda och uppfylla behoven 

i mycket skalbara datacenter och växande företag. Cisco Nexus 9300-EX-plattformsswitchar erbjuder en rad olika gränssnittsalternativ för 

transparent migrering av befintliga datacenter från 100 Mbit/s, 1 Gbit/s och 10 Gbit/s med hastigheter på upp till 25 Gbit/s vid servern, och 

från hastigheter som 10 Gbit/s och 40 Gbit/s till 50 och 100 Gbit/s i samlingslagret. Plattformen kan samla in omfattande 

telemetriinformation med Cisco Tetration Analytics med linjehastighet över alla portar utan att orsaka latens för paketen och eller negativt 

påverka switcharnas prestanda. 

 

Mer information 
 

Klicka här för mer information om Cisco Nexus 9000-seriens switchar. 
Eller boka ett samtal med en Cisco-expert. 
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