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Inleiding

Dit document legt uit wat Cisco Express Forwarding is en hoe het in Cisco 12000 Series Internet
Router wordt geïmplementeerd.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Overzicht

Cisco Express Forwarding (CEF)-switching is een gedeponeerde vorm van schaalbare switching
die bedoeld zijn om de problemen aan te pakken die gepaard gaan met vraagcaching. Met CEF-
switching, wordt de informatie die conventioneel opgeslagen is in een routecache opgesplitst over
verschillende gegevensstructuren. De CEF-code kan deze gegevensstructuren onderhouden in
Gigabit routeprocessor (GRP), en ook in slavenprocessors zoals de lijnkaarten in de 12000
routers. De gegevensstructuren die geoptimaliseerde raadpleging voor efficiënt pakkettransport
bieden omvatten:

De tabel Forwarding Information Base (FIB) - CEF gebruikt een FIB om op IP-
bestemmingspremies gebaseerde switching-beslissingen te maken. Het FIB is conceptueel
vergelijkbaar met een routingtabel of informatiebasis. Het handhaaft een spiegelbeeld van de
het verzenden informatie in de IP routingtabel. Wanneer het routeren of de
topologieveranderingen in het netwerk voorkomen, wordt de IP Routing Tabel bijgewerkt, en
deze veranderingen worden weerspiegeld in het FIB. Het FIB handhaaft de volgende-
hopadresinformatie die op de informatie in de IP routingtabel wordt gebaseerd.Omdat er een
één-op-één correlatie is tussen FIB-items en routingtabelitems, bevat de FIB alle bekende
routes en heft de noodzaak op voor het beheer van routecache dat gekoppeld is aan
switching paden zoals snelle switching en optimale switching.

●

Adjacency Table - knooppunten in het netwerk worden in de nabijheid genoemd als ze elkaar
met één hop over een verbindingslaag kunnen bereiken. Naast het FIB gebruikt CEF
nabijheidstabellen om Layer 2 adresinformatie voor te bereiden. De nabijheidstabel handhaaft
Layer 2 next-hop adressen voor alle FIB-ingangen.

●

CEF kan in één van twee modi worden ingeschakeld:

Central CEF mode - Wanneer CEF mode wordt toegelaten, de CEF FIB en nabijheidstabellen
op de routeprocessor liggen, en de routeprocessor voert de expressieve verzending uit. U
kunt de CEF-modus gebruiken wanneer de lijnkaarten niet beschikbaar zijn voor CEF-
switching, of wanneer u functies moet gebruiken die niet compatibel zijn met gedistribueerde
CEF-switching.

●

Gedistribueerde CEF (dCEF) modus - Als dCEF is ingeschakeld, behouden lijnkaarten
identieke exemplaren van het FIB en nabijheidstabellen. De lijnkaarten kunnen de
expresgroeve die door zichzelf wordt verstuurd uitvoeren, die de belangrijkste processor -
Gigabit Route Processor (GRP) - van betrokkenheid bij de switching-operatie verlicht. Dit is de
enige switchmethode die beschikbaar is op Cisco 12000 Series router.dCEF gebruikt een
IPC-mechanisme (Interproces Communication) om de synchronisatie van FIB's en
nabijheidstabellen op de routeprocessor en lijnkaarten te waarborgen.

●

Voor meer informatie over CEF-switching, zie Cisco Express Forwarding (CEF) Witboek.

CEF-activiteiten

Routing-tabellen bijwerken

Afbeelding 1 illustreert het proces waardoor een routeupdate pakket naar de Gigabit
routeprocessor (GRP) wordt verzonden en de resulterende UDP-berichten naar FIB-tabellen op
de lijnkaarten worden verzonden.

//www.cisco.com/en/US/tech/tk827/tk831/tk102/tsd_technology_support_sub-protocol_home.html


Voor de duidelijkheid komt de nummering van de volgende alinea's overeen met de nummering in
afbeelding 1. Het volgende proces vindt plaats tijdens de initialisering van de routekaart, of elk
moment dat de topologie van het netwerk verandert (wanneer routes worden toegevoegd,
verwijderd of gewijzigd). Het in figuur 1 weergegeven proces omvat vijf hoofdstappen:

Een IP-datagram wordt in de ingangsbuffers op de ontvangende lijnkaart (ingangslijnkaart)
geplaatst en de L2/L3-verzendmotor heeft toegang tot Layer 2 en Layer 3-informatie in het
pakket en stuurt deze naar de verzendende processor. De verzendende processor bepaalt
dat het pakket routinginformatie bevat. De verzendende processor stuurt de muiswijzer naar
de GRP virtuele-wachtrij (VOQ), die aangeeft dat het pakket in het buffergeheugen naar de
GRP moet worden verzonden.

1.

De lijnkaart geeft een verzoek aan de kloktijd en de plannerkaart (CSC) uit. De plannerkaart
geeft een subsidie uit en het pakje wordt over de switchfabric naar de GRP-router
verzonden.

2.

Het GRP verwerkt de routinginformatie. De R5000 (processor) op GRP werkt de netwerk
routingtabel bij. Afhankelijk van de routinginformatie in het pakket, kan Layer 3-processor
informatie over een link naar aangrenzende routers moeten doorgeven (als het interne
routingprotocol Open Kortste Pad First - OSPF) is. De processor genereert de IP-pakketten
met de link-state informatie en de interne update voor de FIB-tabellen. Daarnaast berekent
het GRP alle terugkerende routes die voorkomen wanneer ondersteuning wordt geboden
voor zowel een interieurprotocol als externe gateway-protocollen (bijvoorbeeld Border
Gateway Protocol - BGP).De vooraf berekende recursieve routeinformatie wordt op elke
lijnkaart naar de FIB's verzonden. Dit versnelt het expediteproces aanzienlijk, omdat de
Layer 3 processor op de lijnkaart zich kan concentreren op het verzenden van het pakket,
niet op het berekenen van de recursieve route.

3.

Het GRP stuurt interne updates naar FIB-tabellen op alle lijnkaarten, met inbegrip van die op
het GRP. De FIB-updates van de lijnkaarten worden bewaakt en doorgesneden. Het GRP
heeft een kopie van de FIB-tabel van elke lijnkaart, dus als er een nieuwe lijnkaart in het
chassis wordt ingebracht, daalt het GRP de laatste doorvoerinformatie naar de nieuwe kaart
zodra die kaart actief wordt.

4.

Het GRP wordt van de lijnkaarten op de hoogte gebracht wanneer een nieuwe buurrouter op
de 12000 router wordt aangesloten. De processor op de lijnkaart stuurt een pakje naar GRP
dat de nieuwe laag 2 informatie bevat (meestal Point-to-Point Protocol (PPP)-
headerinformatie). Het GRP gebruikt deze Layer 2-informatie om de nabijheidstabel op het
GRP en op de lijnkaarten bij te werken. Elke lijnkaart voegt deze laag 2 informatie aan elk
pakket toe aangezien het pakket van de 12000 router wordt verzonden. Een kopie van de
nabijheidstabel wordt op het GRP gehandhaafd voor initialiseringsdoeleinden.

5.

Afbeelding 1: Padbepaling en Layer 3 switchingdiagram



Packet-doorsturen voor alle lijnkaarten behalve OC48 en QOC12

Zodra de lijnkaarten genoeg vervoerinformatie hebben om het pad door de wisselstof
(bijvoorbeeld, de bestemming van de volgende hop) te bepalen, is de router 12000 klaar om
pakketten door te sturen. De volgende stappen omvatten de eenvoudige en snelle door de 12000
router gebruikte transporttechniek (zie afbeelding 1). Voor de duidelijkheid komt de letters van de
alinea overeen met de letters van figuur 1.

A. Een IP datagram wordt in de ingangsbuffers op de ontvangende lijnkaart (Rx-lijnkaart)
geplaatst, en de L2/L3 die motor aanstuurt heeft toegang tot Layer 2 en Layer 3 informatie in
het pakket en stuurt het naar de verzendende processor. De verzendende processor bepaalt
dat het pakket gegevens bevat en geen routingupdate is. Gebaseerd op de informatie van
Layer 2 en Layer 3 in de FIB-tabel, stuurt de verzendende processor de muiswijzer naar de
VOQ van de juiste lijnkaart om aan te geven dat het pakket in het buffergeheugen naar die
lijnkaart moet worden verzonden.

●

B. De planner van de lijnkaart geeft een verzoek uit aan de planner. De planner geeft een
subsidie uit en het pakje wordt van het buffergeheugen over het overschakelmateriaal naar de
lijnkaart (Tx-lijnkaart) verzonden.

●

C. De X lijnkaart buffert de inkomende pakketten.●

D. De Layer 3 processor en de bijbehorende toepassingsspecifieke geïntegreerde
schakelingen (ASIC’s) op de TX-lijnkaart hechten Layer 2-informatie (een PPP-adres) aan elk
verzonden pakket. Het pakket wordt voor elke poort op de lijnkaart gedupliceerd (indien
nodig).

●

E. De TX lijnkaartzenders verzenden het pakket over de vezelinterface.●

Het voordeel van dit eenvoudige doorvoerproces is dat de meeste datatransmissie-taken kunnen
worden uitgevoerd in ASIC's, waardoor de 12000 kan opereren tegen gigabit-tarieven. Bovendien
worden de gegevenspakketten nooit naar de Filippijnse afdeling verzonden.

Packet Forwarding voor OC48 en QOC12 lijnkaarten

Wanneer de lijnkaarten genoeg vervoerende informatie hebben om het pad door de switchfabric te
bepalen (bijvoorbeeld, de bestemming van de volgende hop), is de router 12000 klaar om



pakketten door te sturen. De volgende stappen vormen de eenvoudige en hyper-fast door middel
van sturen techniek die door de 12000 wordt gebruikt (zie afbeelding 2). Voor de duidelijkheid
komt de letters van de alinea overeen met de letters van figuur 2.

A. Een IP-datagram (geen routing update, Internet Control Message Protocol (ICMP), en IP-
pakketten met opties) wordt in de lijnkaart ontvangen en gaat door Layer 2-verwerking.
Gebaseerd op de informatie op laag 2 en 3 in de lokale FIB tabel, bepaalt de Fast Packet
Processor de bestemming van het pakket en wijzigt u de pakketheader. Gebaseerd op de
bestemming, wordt het pakket dan in de van de aangewezen lijnkaart VOQ geplaatst.

●

B. In het zeldzame geval waar de Fast Packet Processor niet op juiste wijze het pakket kan
doorsturen, wordt het pakket verwerkt door de verzendende processor. De verzendende
processor, gebaseerd op de Layer 2- en Layer 3-informatie in de lokale FIB-tabel, stuurt de
muiswijzer naar de VOQ van de betreffende lijnkaart, om aan te geven dat het pakket in het
buffergeheugen naar die lijnkaart moet worden verzonden.

●

C. Zodra het pakket in de juiste VOQ is, geeft de planner van de lijnkaart een verzoek aan de
planner uit. De planner geeft een subsidie uit en het pakje wordt van het buffergeheugen over
het overschakelmateriaal naar de lijnkaart (Tx-lijnkaart) verzonden.

●

D. De X lijnkaart buffert de inkomende pakketten.●

E. Layer 3 processor en bijbehorende ASIC's op de X lijnkaart hechten Layer 2 informatie
(een PPP adres) aan elk verzonden pakket. Het pakket wordt voor elke poort op de lijnkaart
gedupliceerd (indien nodig).

●

F. De TX lijnkaartzenders verzenden het pakket over de vezelinterface.●

Het voordeel van het nieuwe verzendingsproces is dat het de kaart specifiek optimaliseert voor
snellere snelheden, zoals de OC48/STM16.

Afbeelding 2: Packet-switching voor snellere lijnkaarten

Gerelateerde informatie

Cisco 12000 Series internetrouterarchitectuur - chassis●

Cisco 12000 Series Internet Router Architecture - switchfabric●

//www.cisco.com/warp/customer/63/arch12000-chassis.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/warp/customer/63/arch12000-swfabric.html?referring_site=bodynav


   

Cisco 12000 Series internetrouterarchitectuur - routeprocessor●

Cisco 12000 Series internetrouterarchitectuur - lijnkaartontwerp●

Cisco 12000 Series Internet Router Architecture - Geheugendetails●

Cisco 12000 Series Internet Router Architecture - Onderhoudsbus, Voedingseenheid en
Blowers en Alarmkaarten

●

Cisco 12000 Series Internet Router Architecture - softwareOverzicht●

Cisco 12000 Series Internet Router Architecture - Packet Switching●

Technische ondersteuning - Cisco-systemen●
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