
Realtime switching-mechanismen in IPX/IGX-
switchsoftware 
  

Inhoud

Inleiding
Voorwaarden
Vereisten
Gebruikte componenten
Conventies
Real-time draaiing
Specifieke thema's
Comm-fiail-testthema I
Comm-Fail-testthema II
Comm-Fail-testthema III
Testschakelaar i
Comm-Break testthema II
Timer
Signaleringsdrempel voor TXR I
TXR-signaleringssleutel II (release 6.3)
Adaptieve spraakgateway
Reroute Bundling Throttle
Reroute Throttle
Down/Up Connection-thumbnail
Statistieken Verzamelveld
Connection-prioriteitsbelemmingsdrempel
diagnostische rotatie
Realtime profiel
Stand-by PCC Database Update Throttle (alleen release 6.3+)
Downloadtoken
Global Connection routing-firewall (release 6.3+)
Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document verklaart real-time koppelingsmechanismen in de Cisco/StrataCom IPX-
switchsoftware. Realtime draaiboeken beschrijven wat een slag is en waarom trotling nodig is. De
specifieke Middelen beschrijven specifieke mechanismen, hoe de real-time wordt verbeterd door
hun fijnafstemming, trade-offs, en release-specifieke standaardinstellingen.

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.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
meer informatie over documentconventies.

Real-time draaiing

Een real-time-terugdringing is een mechanisme dat de hoeveelheid werk regelt die door de PC-
kaart wordt verricht. Een kaartje maakt het de gebruiker mogelijk het werk in de loop der tijd te
verminderen of vlot te laten verlopen en bevrijdt de PC kaart om andere taken uit te voeren. Soms
heeft het beperken van het werk of de taken die door een specifiek mechanisme worden
uitgevoerd weinig nadelige gevolgen en is het verkieslijker in systemen waar de real time beperkt
is of dicht bij kritische niveaus ligt. In dit document worden dergelijke beperkingen toegelicht en
kan u helpen te evalueren welke taken het meest geschikt worden afgekort in een specifieke
netwerkomgeving om de beschikbare real time te vergroten.

Specifieke thema's

Comm-fiail-testthema I

Beschrijving

De test van de communicatiefout identificeert stammen die niet met succes een testpatroon in het
IPX-systeem kunnen passeren en bestaat uit het periodiek verzenden van netwerktestberichten
over elke stam binnen een knooppunt. Throtting wordt uitgevoerd met de minimale
configuratieparameters voor Comm Fail en Comm Fail. De parameter Comm Fail Interval
definieert de cyclustijd voor alle stammen binnen een knooppunt. Daarom levert een cyclustijd van
5 minuten voor een knooppunt met tien lijnen elke 30 seconden één Comm-Fail-testuitvoering op.
De Minimale parameter Comm Fail definieert de minimumperiode en overgaat de voormalige
parameter wanneer het berekende interval minder is.

De test voor communicatiefouten wordt gewijzigd in release 6.3 en is gepland om onafhankelijk op
elke romp te lopen. Bovendien wordt de Minimale parameter Comm Fail verplaatst door de Comm
Fail Multiplier-parameter, die beide worden gebruikt om een aangepast planningsalgoritme te
configureren. Trunks zonder een communicatiestoornis in uitvoering zijn gepland voor het testen
van elke Interval * Multiplier-milliseconden. Trunks met een communicatiestoornis die bezig is zijn
gepland voor het testen van elke tussenliggende milliseconden. Het verhogen van interval en het
vermenigvuldigen van configuratiewaarden verspreidt het werk in tijd.

trade-offs

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


Voor netwerken waar Comm-Breaks als informatie zijn geconfigureerd zijn de uitkomsten
minimaal. Een echt slechte lijn duurt langer om te diagnosticeren. Voor netwerken waar Comm-
Breaks leiden tot ontkoppeling, kan een niet-gediagnosticeerde slorf leiden tot een verklaring van
Comm-Break vóór de aangifte van Comm-Fail. De eerste storing duidt op het onvermogen om met
een ver knooppunt te communiceren om een onbekende reden en resulteert in ontrouting van de
verbinding, terwijl de laatste storing leidt tot onmiddellijke verbindingsomleiding (rond de
geïdentificeerde slechte stam).

Configuratie

Opdracht Parameter
Naam 6.1 6.2 6.3 Eenhede

n

tegenhange
r

Comm Fail-
interface

500
0

500
0

1000
0 msecs

Minimaal
Comm Fail 700 700 - msecs

Comm Fail-
multiplier - - 3 -

Comm-Fail-testthema II

Beschrijving

Het testpatroon voor communicatiefouten (de lading die in testpakketten wordt ingebracht) is
configureerbaar en kan worden verkort om het werk te verminderen. De standaardconfiguratie is
drie pakketten, die u kunt beperken tot twee pakketten of één pakket.

trade-offs

Korttere testpatronen zijn niet zo robuust. De trade-offs die Comm-Fail Test Throttle I beschrijft
zijn hier ook van toepassing.

Configuratie

Opdracht Parameter
Naam 6.1 6.2 6.3 Pakketten Eenheden

handig
None 30 30 30 3 bytes
None 16 16 16 2 bytes
None 2 2 2 1 bytes

Comm-Fail-testthema III

Beschrijving

De test voor communicatiefout kan worden uitgesteld van direct na overschakelingen of opnieuw
opbouwen met de configuratieparameter voor Comm Fail Delay. De werking van dit mechanisme
maakt het mogelijk dat lijnen de comm-fail status verlaten maar voer geen comm-fail status in tot



deze timer afloopt. Dit mechanisme is waardevol gebleken bij het omgaan met piekperiodes van
CPU-gebruik die doorgaans worden aangetroffen na overschakelingen of heropbouw waarbij
comm-defecten slechts vanwege een verstopt systeem vals worden aangegeven. Onjuiste
verklaring voegt systeemcongestie toe. Het initieert verbinding omleiden rond de veronderstelde
mislukte koffer. Dit zet de Comm-Fail-test toe om een bekende kwetsbare periode te vermijden en
te hervatten wanneer het real-time gebruik terugkeert naar normale niveaus.

trade-offs

Een slechte romp wordt niet gedetecteerd tot de timer afloopt.

Configuratie

Opdracht Parameter
Naam 6.1 6.2 6.3 Eenheden

tegenhanger Eindtijd voor
compressie - - 60 seconden

Testschakelaar i

Beschrijving

Soms kan een knooppunt binnen een netwerk niet met een ander knooppunt communiceren.
Knooppunten in deze staat worden als onbereikbaar voor elkaar beschouwd en trachten
voortdurend de communicatie te herstellen door middel van de CommunicatieBreak Test. Zodra
deze test voorbij is, wordt er een vloek van real-time intensieve database updates uitgewisseld
tussen de knooppunten en zal de verwerking terugkeren naar de normale. Verruiming van de tijd
tussen tests is een doeltreffend middel om het werk op te voeren dat nodig is om de bijgewerkte
gegevens te verwerken en is de reden achter de Comm-Break Test Throttle. Het draaien wordt
geregeld met de Comm-Break Test Delay en de Comm-Break Test Offset configuratieparameters.
Beide parameters worden gebruikt om het tijdsinterval tussen de aanvang van de Comm-Break-
test te configureren. De voormalige parameter wordt gebruikt wanneer veel knooppunten
onbereikbaar zijn en de laatste parameter wordt gebruikt wanneer weinig knooppunten
onbereikbaar zijn. U dient de standaardverhouding tussen de vertragingsduur voor Comm-Break
en de offset voor Comm-Break die in de configuratietabel hieronder weergegeven wordt, te
behouden. Om een andere op twee niveaus opgevoerde time-out optie te implementeren,
raadpleegt u Cisco/StrataCom Software Engineering.

trade-offs

Er zijn geen negatieve neveneffecten in netwerken waar de Comm-Break-verklaring informatief is.
Het herstel van ontkoppelde verbindingen naar de dienstverlening duurt langer in netwerken waar
de verklaring van Comm-Break uitmondt in ontrouting van de verbinding.

Configuratie

Opdracht Parameter
Naam 6.1 6.2 6.3 Eenhede

n
tegenhang Testvertragin 1000 3000 3000 msecs



er

g bij breuk 0 0 0
Comm-
Break
testoffset

10 10 10 -

Comm-Break testthema II

Beschrijving

De testpatroonlengte voor communicatie is Configureerbaar in 1-, 4- of 16-pakketberichten en kan
worden verkort om het werk te beperken.

trade-offs

Snellere testpatronen zijn niet zo robuust als langere patronen. Een regel kan onterecht worden
verklaard, en later slecht worden verklaard. Deze bijwerking is minimaal in netwerken met
informatie over Comm-Breaks.

Configuratie

Opdracht Parameter
Naam 6.1 6.2 6.3

nfst None Zie het
scherm

Zie het
scherm -

Timer

Beschrijving

Onmiddellijk na de PCC-omschakeling worden databases periodiek uitgewisseld of bijgewerkt per
knooppunt onder controle van het geschakelde knooppunt. De verlenging van de update
internogeen is de reden achter de vertragingstactiek van het programma van het Uitstellen van
updates. De draaiing wordt geregeld door de startvertraging bij de update en de parameters voor
de startvertraging bij de update per knooppunt. De parameter Beginvertraging bijwerken wijst een
wachttijd aan voordat het het eerste knooppunt bijwerkt en de parameter voor uitstel van bijwerken
per knooppunt specificeert de resterende wachttijden.

trade-offs

Weinigen. Gedistribueerde databases duren langer om met elkaar te verzoenen.

Configuratie

Opdracht Paramete
r Naam 6.1 6.2 6.3 Eenhede

n

tegenhange
r

Eerste
vertraging 1000 5000 5000 msecs



bijwerken
Vertragin
g per
knooppun
t
bijwerken

3000
0

3000
0

3000
0 msecs

Signaleringsdrempel voor TXR I

Beschrijving

Het netwerkcommunicatieprotocol kan worden aangepast aan de verwerking van berichten gericht
op één knooppunt parallel. De meeste StrataCom netwerken gebruiken knoop-aan-knoop
netwerkmededelingen, echter, netwerken die TXR signalering gebruiken kunnen meervoudig
vereisen. Het draaien wordt uitgevoerd met de configuratieparameter voor het NW-venster in het
schuifvenster. Standaard configuratie is gebaseerd op geen TXR-signalering.

trade-offs

Vervormde signalering met kiestoon kan vervormd raken wanneer dit nummer te laag is ingesteld.

Configuratie

Opdracht Parameter
Naam 6.1 6.2 6.3 Eenheden

tegenhanger
W-formaat
voor
schuifvenster

1 1 1
parallel
verwerkte
berichten

TXR-signaleringssleutel II (release 6.3)

Beschrijving

Time-out periodes voor de verwerking van netwerkcommunicatiemedia kunnen worden aangepast
in systemen met TXR-signalering. Deze timer controleert de non-event initiatie van de netwerk
behandelingsfunctie en wordt gebruikt om de netwerkverwerking in systemen met TXR-signalering
te verhogen. Het verhogen van de frequentie (het verminderen van de tijd-uit) van het functioneren
van de Network Handler wordt gedaan om te ondervragen voor de voltooiing van het inkomende
signaleringsbericht. Bij gebrek aan deze time-out initieert de Network Handler alleen wanneer er
wachtrijen zijn voor de uitgaande berichten. Standaard configuratie is gebaseerd op geen TXR-
signalering.

trade-offs

Geen in systemen zonder TXR-signalering.

Configuratie



Opdracht Parameter
Naam 6.1 6.2 6.3 Eenheden

tegenhanger NW HDR-
timer - - 50 msecs

Adaptieve spraakgateway

Beschrijving

De functie Adaptieve spraak kan worden aangepast aan specifieke netwerkomgevingen voor een
betere real-time. Deze optie probeert ongebruikte bandbreedte voortdurend te vertalen naar
spraakverbindingen van een hoger niveau. Dit proces wordt normalisatie genoemd.

De frequentie van normalisatiepogingen en het aantal spraakverbindingen dat per poging wordt
genormaliseerd, vormen de Adaptieve spraakregelaar. Dit onderwerp bevat de
configuratieparameters voor Normalization Interval, Max Number to Normalised en de
instellingsintervalconfiguratie. De parameter Normalisatie Interval is de tijd tussen pogingen om
verbindingen te normaliseren. Het Max Aantal te normaliseren parameter is het maximum aantal
verbindingen per normalisatie-poging dat de genormaliseerde modus kan invoeren. Het Settling
Interval is de tijd na een mislukking van de romp, gedurende welke geen normalisatie pogingen
worden gedaan. Dit geeft alle knooppunten een kans om zonder concurrentie door de adaptieve
stemeigenschap voor hoofdbandbreedte te bewegen.

trade-offs

None. Normalisatie is slechts een marginale verbetering ten opzichte van een reeds
hoogwaardige spraakverbinding.

Configuratie

Opdracht Parameter Naam 6.
1

6.
2

6.
3 Eenheden

cnfcmpar
m

Normalisatie-
interface 2 2 2 minuten

Max. aantal te
normaliseren 5 5 5 Aansluitinge

n
Settlement Interval 4 4 4 minuten

Reroute Bundling Throttle

Beschrijving

Het maximum aantal verbindingen dat in één poging kan worden routeerd wordt gevormd met de
Maximum aantal configuratieparameter van de bundel. Het routeren van veel kleine
verbindingsbundels heeft het effect van het vloeien van het routingwerk over een langere periode.
Een betere taakverdeling is ook een voordeel met kleine bundels.

trade-offs



Aansluitingen die groter zijn dan de bundelgrootte die routing vereist worden vertraagd. Dit kan in
orde zijn met bepaalde connectietypen. Men zou moeten nadenken over het type verkeer dat in
een netwerk wordt routeerd en de netwerkprotocollen die worden ondersteund.

Configuratie

Opdracht Parameter
Naam 6.1 6.2 6.3 Eenheden

cnfcmparm Max.
routingbundel 24 24 24 Aansluitingen

Reroute Throttle

Beschrijving

Rerouting kan worden gedraaid met de parameters Reroute Timer en Reset Timer on Line. De
voormalige parameter specificeert een time-out die begint wanneer een verbinding wordt routed,
en verbiedt de verbinding om routing kandidatuur te bereiken tot deze is verlopen. De laatste
parameter is een aan/uit-schakelaar; de Reroute Timer wordt overspoeld wanneer een lijn niet
voldoet de drijfveer is voor het ontkoppelen van de verbinding. Dit gaspedaal kan worden
beschouwd als een trage omleiding in netwerken die op voorkeurroutes te maken hebben met
intermitterende storing in de romp (bijvoorbeeld netwerken die slechte weersomstandigheden
ervaren zoals elektrische stormen).

Opmerking: De verbindingen worden niet langer onttrokken door uitval van endpoints (verwijderd
kaarten, FAILED-kaarten, enzovoort.) in release 6.2 of later, en daarom wordt de Reroute Timer
niet geïnitialiseerd voor dergelijke uitval.

trade-offs

Aansluitingen kunnen langer dan gewenst blijven.

Configuratie

Opdracht Parameter
Naam 6.1 6.2 6.3 Eenheden

cnfcmparm

Reroute-timer 0 0 0 seconden
Timer op
lijnfout
terugzetten

Ja Ja Ja Ja/Nee

Down/Up Connection-thumbnail

Beschrijving

De verbindingen worden gedempt en geüpload in configureerbare bundelgrootte met een
interbundeltijd. De MAX Down/Up Per Pass en Down/Up Timer configuratieparameters geven het
aantal verbindingen per bundel en de tijd die moet verstrijken voordat de volgende bundel wordt



geüpload/geteld. Kleine bundels en lange interbundelperioden kunnen worden ingevoerd om het
werk in de loop der tijd te vergemakkelijken in netwerken die deze functie vaak gebruiken.

trade-offs

None.

Configuratie

Opdracht Parameter
Naam 6.1 6.2 6.3 Eenheden

cnfcmpar
m

Max.
terug/omho
og per
pagina

50 50 50 Aansluiting
en

Up-timer 3000
0

3000
0

3000
0 msecs

Statistieken Verzamelveld

Beschrijving

Statistieken worden verzameld met de schakelaars Statistiek Steekproef, Frp Port Sampling en
Conn Sampling Aan/uit. Deze drie switches controleren de berichtenactiviteit van CBUS en
worden gebruikt om statistische verzameling uit te schakelen tijdens piekperiodes van realtime
gebruik, zoals software-upgrades.

trade-offs

Statistieken gaan verloren terwijl de bemonstering wordt uitgeschakeld.

Opmerking: StrataView+ moet opnieuw worden gestart nadat deze parameters zijn ingeschakeld.

Configuratie

Opdra
cht Parameter Naam 6.

1
6.
2

6.
3 Eenheden

aan1 /
uit1

Conn-
bemonstering

Aa
n

Aa
n

Aa
n

Aan/uit-
schakelaar

on2 /
off2

Statistische
steekproef

Aa
n

Aa
n

Aa
n

Aan/uit-
schakelaar

FRP-
poortbemonstering

Aa
n

Aa
n

Aa
n

Aan/uit-
schakelaar

Connection-prioriteitsbelemmingsdrempel

Beschrijving



De System-Wide Priority Bumping functie probeert voortdurend verbindingen te leggen op basis
van een COS-systeem (Class-of-Service) waarin aan elke verbinding een numerieke waarde
(COS) wordt toegekend die zijn prioriteit ten opzichte van andere verbindingen vaststelt.
Aansluitingen met hoge COS kunnen diegenen met een lage COS tegen elkaar indrukken en de
gewenste route opnieuw bezetten. Deze optie wordt gewikkeld in vier configuratieparameters,
waaronder het aantal verwerkte verbindingen per doorloop, de tijd tussen het onklaar maken van
verwerking, de tijd tot de volgende COS-verwerking en de tijd tussen mislukte kandidaatlanden.

De eerste parameter specificeert het aantal kandidaat-verbindingen per doorloop, waarbij een
doorloop bestaat uit meerdere substappen voor elke COS. De volgende stappen zijn:

Kandidaatverbindingen met de geselecteerde COS worden geïdentificeerd.1.
Lagere COS-aansluitingen worden tegen elkaar gegooid.2.
Hogere COS-verbindingen worden routeerd.3.
Deze functie wacht voordat de volgende COS gestart wordt.4.

De tweede en derde parameters geven de duur van de wachttijden tussen de passages en de
COS-verwerking aan. De laatste parameter geeft de wachttijd aan die moet verstrijken voordat
een verbinding die geen route heeft voltooid, opnieuw de kandidatuur voor een bobbel kan
bereiken. Verlenging van de termijnen en vermindering van het aantal aansluitingen per passer
maken de stoot in de loop der tijd vlot.

trade-offs

De gewenste toestand van routed and non-routed connecties duurt langer om te bereiken.

Configuratie

Opdracht Parameter
Naam 6.1 6.2 6.3 Eenheden

cnfcmpar
m

Aantal
aansluitingen..
..

200
0

200
0

200
0

Aansluitinge
n

Tijd tussen idle
rekken... 60 60 60 Aansluitinge

n
Tijd naar
volgende
COS-
verwerking

45 45 45 Aansluitinge
n

Tijd tussen
mislukte
kaart....

10 10 10 Aansluitinge
n

diagnostische rotatie

Beschrijving

Background Diagnostics en Selfest executie kunnen minder vaak worden uitgevoerd als ze
worden uitgeschakeld. Tests zijn afzonderlijk en per kaarttype te configureren.



trade-offs

Een defect dat kan worden gediagnosticeerd kan langer duren om te identificeren of kan niet
worden geïdentificeerd.

Configuratie

Opdrac
ht

Paramete
r Naam 6.1 6.2 6.3

nftstpar
m

inschakel
en

Ingeschak
eld

Ingeschak
eld

Ingeschak
eld

time-out Zie het
scherm

Zie het
scherm

Zie het
scherm

Realtime profiel

Beschrijving

Realtime wordt voortdurend bewaakt door het Real Time Profiler, dat regelmatig toonaangevende
real-time indicatoren snapt en ze in het geheugen opslaat voor weergave. Deze periode, die wordt
aangeduid als de Interval Time, kan worden verhoogd om de werklast van PCC's te verminderen.

trade-offs

De informatie wordt weergegeven in minder gegevenspunten - verlies van resolutie.

Configuratie

Opdracht Parameter
Naam 6.1 6.2 6.3 Eenheden

cnfparm Interfacetstijd 20 20 20 seconden

Stand-by PCC Database Update Throttle (alleen release 6.3+)

Beschrijving

De stand-by PCC database updates worden getemperd met de Standby Update Timer en de Stby
Updts Per Pass configureerbare parameters. De parameter Standby Update Timer bepaalt de tijd
tussen elke update van de database en de parameter Stby Updts Per Pass bepaalt het aantal
databases dat per pass wordt bijgewerkt. Om de werklast te verzachten, moet de periode worden
verlengd en moet het aantal overgedragen databases per doorloop worden verminderd.

trade-offs

Een onverwachte omschakeling of heropbouw kan resulteren in verlies van configureerbare
informatie (bijvoorbeeld verbindingen, stammen, configureerbare parameters). Het gebruik van dit
gaspedaal vergroot een venster op kwetsbaarheid. Dit risico heeft in het verleden echter weinig



echte problemen opgeleverd.

Configuratie

Opdracht Parameter
Naam 6.1 6.2 6.3 Eenheden

tegenhanger

Timer voor
standby-update - - 10 seconden

Stby Uploads
per pass - - 30 databases

Downloadtoken

Beschrijving

Het downloaden van de gegevens is afhankelijk van de configuratieparameters van de Rmt Blk
Freq, Rmt Blk Size, LCL Blk Freq en LCL Blk Size. Afstandsparameters verwijzen naar het
downloaden van meerdere knopen en de lokale parameters verwijzen naar het actieve gebruik
van de Standby PC-downloads en naar het actieve PCC-downloaden van StrataView+.

Vergroot de blokfrequentie (lees time-out) en verlaag de blokgrootte om het werk over een langere
periode te spreiden.

trade-offs

Het downloaden duurt langer.

Configuratie

Opdrach
t

Parameter
Naam 6.1 6.2 6.3 Eenhede

n

cnfdlpar
m

Rmt Blk Freq 100 100 100 msecs
RMT-
blusformaat

0x40
0

0x40
0

0x40
0 bytes

LCL Blk Freq 100 100 100 msecs
LCL-
bladformaat 400 400 400 bytes

Global Connection routing-firewall (release 6.3+)

Beschrijving

Mondiale verbindingsrouting wordt getemperd met de Gateway ID Timer en de configureerbare
parameters van de GLCON Alloc Timer. Deze parameters minimaliseren twee van de drie stappen
die nodig zijn om mondiale verbindingen te leiden. Mondiale verbinding routing stappen omvatten
Gateway Identification, GLCON toewijzing en routing.



   

Het verstrijken van de gateway ID Timer initieert een zoekopdracht om gateways te identificeren
voor tot het maximum aantal Routing Bundle (zie Compparm) van ontkoppelde mondiale
verbindingen per pass. De knooppunten van de gateway om het knooppunt in te gaan en te
verlaten worden voor elke verbinding geïdentificeerd bij een netwerk hoofdknooppunt. Verleng
deze time-out om het routingwerk over een langere periode te vergemakkelijken.

GLCON-toewijzing op timer start de toewijzing van GLCON-gegevensstructuren aan
toegangknooppunten die in de vorige stap zijn geïdentificeerd. Verleng deze time-out om het
routingwerk over een langere periode te vergemakkelijken.

trade-offs

Mondiale verbindingen duren langer om te leiden.

Configuratie

Opdracht Parameter
Naam 6.1 6.2 6.3 Eenheden

tegenhanger

Timer van
gateway-ID - - 30 seconden

GLCON
Alloc Timer - - 30 seconden

Gerelateerde informatie

Gids voor nieuwe namen en kleuren voor WAN-switchingproducten●

Downloads - WAN-switchingsoftware (alleen geregistreerde klanten)●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps525/products_tech_note09186a0080094bd2.shtml?referring_site=bodynav
http://tools.cisco.com/support/downloads/go/Redirect.x?mdfid=274259371&referring_site=bodynav
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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