
FabricPath Proxy Layer 2 Learning en MAC-
adresproxy 
  

Inhoud

Inleiding
Voorwaarden
Vereisten
Gebruikte componenten
Achtergrondinformatie
Functievoordelen
Configureren
Netwerkdiagram
Verifiëren
Problemen oplossen
Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft de Proxy L2 Learning of de Proxy MAC Learning optie toegevoegd in
release 6.2(2), waarmee u de MAC-schaalbaarheid kunt verhogen in een FabricPath-domein.
Deze optie maakt het mogelijk om voordeel te halen uit de grotere MAC-tabel in M Series-
modules, zelfs in FabricPath. FabricPath wordt niet ondersteund op de M Series modules, maar
het kan nog steeds de MAC-tabel van een M Series module gebruiken.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan kennis te hebben van FabricPath-basisconcepten.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

Nexus 7000 release 6.2(2) of later op wervelkolom- en bladeswitches●

NX-OS release 6.2(2)●

M1/M2 + F1 Virtual Devices Context (VDC) of M1/M2 + F2E VDC aan de wervelkolom (L2/L3-●



grens)
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.

Achtergrondinformatie

Wanneer er een module van de M-serie en een F1 of F2e in dezelfde VDC is, komt het MAC-
adresleerproces standaard voor op de kernpoorten van de module van de F-serie. Dit wordt
Remote MAC Learning genoemd. In deze Remote MAC-learning-modus bent u beperkt tot 16.000
totale MAC-adressen van het netwerk in het FabricPath-domein vanwege de MAC-tabelcapaciteit
van de F Series.

In release 6.2(2) en later, wanneer de F2e zich in dezelfde VDC als een M Series module bevindt,
werkt de F2e alleen in Layer 2-modus. In dit geval, kan de grotere MAC adrestabel van de M
Series module worden gebruikt om tot 128.000 totale MAC adressen in het FabricPath domein te
leren. Om dit te voorkomen, moet u de Proxy MAC Learning-modus inschakelen.

Om Proxy MAC Learning in te schakelen moet de gebruiker het leren van externe MAC handmatig
uitschakelen op de M1/M2 + F1 VDC of M1/M2 + F2E VDC-ruggen en FabricPath core poort
MAC-learning uitschakelen op alle core Port Switch-on-chips (SOC's) op de ruggengraat en op de
kernpoort-SOC's van een F2 bladeswitches.

Alle lokale MAC-adressen die op alle Classic Ethernet (CE) poorten zijn geleerd, worden
gesynchroniseerd met alle FabricPath core-poorten. Dit veranderde in release 6.1(2) en later op
F2/F2E en veranderde in release 6.2(2) en later op F1. In eerdere releases werd geen MAC-leren
op de kernpoorten voltooid (anders dan dat we leren op F2 uitzenden). Dit laat u met de beperking
van 16.000 lokale MAC adressen op om het even welke bladeswitch over die aan de
bovenstaande voorwaarden voldoet. Dit is zelfs waar als u kern poort learning uitschakelt.

Functievoordelen

Deze tabellen hebben het opgegeven maximale aantal tabelitems:

F1/F2/F2E MAC-adresomzetting van tabel 16 000-vermeldingen; Dit stelt u in staat om 16.000
lokale MAC-adressen per Nexus 7000 bladzijden te hebben tegen 16.000 totale netwerk
MAC-adressen (lokaal en extern) per Nexus 7000 bladzijden.

●

M1/M2 MAC-adrestabel 128.000 items; Dit stelt u in staat om 128.000 totale netwerk MAC
adressen bij de ruggengraat te hebben in een typisch ontwerp (L2 bladeren, L3/SVI spines).
Hierbij wordt M1/M2 + F1 VDC of M1/M2 + F2E VDC als ruggengraat gebruikt.

●

Configureren

In deze sectie wordt beschreven hoe u het MAC-adresleren kunt configureren.

Opmerking: Gebruik de Command Lookup Tool (alleen voor geregistreerde gebruikers) voor

//tools.cisco.com/Support/CLILookup/cltSearchAction.do
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do


meer informatie over de opdrachten die in deze sectie worden gebruikt.

Netwerkdiagram

Op de gemengde wervelkolom-VDC’s van M1/M2 + (F1 of F2e):

Voer de opdracht geen hoofdadres-tabel fabricage op afstand-leren in om afstandsbediening
van MAC op alle lijnen uit te schakelen.Dit voorkomt dat de wervelkolom F1/F2e-modules
externe MAC-adressen leren.M1/M2 modules leren nog steeds MAC adressen van routed
Traffic.ALLE switches in het FabricPath-domein moeten release 6.2(2) uitvoeren.Dit is een
configuratie per VDC.

1.

Voer de opdracht geen hardware fabricage-mac-learning module <x> [port-group <x>] in om
FabricPath core poort MAC-learning op alle SOCs uit te schakelen met ALLEEN
kernpoorten.Dit voorkomt dat F1/F2e-modules leren in multicast frames.M1/M2 modules
leren nog steeds MAC-adressen die multicast verkeer verzenden/ontvangen wanneer de
Switch Virtual Interface (SVI) voor het gegeven VLAN aanwezig is.Configureerd in de
standaard/admin VDC, per module of poortgroep.Waarschuwing: Alleen uitschakelen op
SOCs met NO CE-poorten. Als CE-poorten op de SOC staan, schakelt u het basispoortleren

2.

//tools.cisco.com/RPF/register/register.do


   

NIET uit. De CE-poorten moeten MAC-adressen leren.
Als er F2 bladeswitches aanwezig zijn:

Voer de opdracht geen hardware fabricage-mac-learning module <x> [port-group <x>] in om
FabricPath core poort MAC-learning op alle F2 SOCs met aangesloten kernpoorten uit te
schakelen.Dit voorkomt dat F2 leert op uitzending/multicast frames.Waarschuwing: Alleen
uitschakelen op SOCs met NO CE-poorten. Als CE-poorten op de SOC staan, schakelt u het
basispoortleren NIET uit. De CE-poorten moeten MAC-adressen leren.

3.

Geef de toegestane kantelring op..... opdracht om toegestane VLAN-lijsten af te drukken in
F2 CE-randpoorten.Dit voorkomt F2 CE poorten van elk pakket op uitzending voor het
gegeven VLAN te leren.Dit is niet vereist, maar het is een beste praktijk om de
schaalbaarheid van het MAC-adres te maximaliseren.

4.

Zie Cisco bug-ID CSCuj98135, N7K: FP Proxy L2 Learning breekt Proxy L3 doorsturen voor
Unicast verkeer.

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Gerelateerde informatie

Samenwerking tussen de M-Series en de F-Series modules●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuj98135
//www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/6_x/nx-os/fabricpath/configuration/guide/fp_switching.html#wp1791014
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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