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Configurar recursos do roteamento no interruptor 
Objetivo
 
Este artigo fornece instruções em como configurar os ajustes dos recursos do roteamento em seu
interruptor. Nesta encenação, os valores padrão devem ser ajustados a fim acomodar os recursos
do roteamento do mapeamento VLAN.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de software
 

Sx350 Series | 2.3.0.130 (transferência o mais tarde)
Série SG350X | 2.3.0.130 (transferência o mais tarde)
Sx500 Series | 2.3.0.130 (transferência o mais tarde)
Série Sx550X | 2.3.0.130 (transferência o mais tarde)
  

Introdução
 
Em seu interruptor, toda a informação de roteamento é armazenada na memória de alta
velocidade especial chamada o Ternary Content Addressable Memory (TCAM) que
principalmente funções na busca, classificação de pacote de informação e transmissão, e o
Access Control List de aceleração da rota (ACL) - comandos baseados.
 
As entradas de TCAM são divididas nos seguintes grupos:
 

Entradas IP — Entradas de TCAM do roteador reservadas para rotas estáticas, interfaces IP,
e Host IP IP.
Entradas não-IP — Entradas de TCAM reservadas para outros aplicativos, tais como regras
ACL, custo de vigilantes do serviço (CoS), e de limites de taxa da rede de área local virtual
(VLAN).
 

A página dos recursos do roteamento em seu interruptor permite que você ajuste a alocação de
TCAM. Distribuir recursos pode ser alterada incorretamente em uma das seguintes maneiras:
 

O número de entradas de TCAM que do roteador você atribui é menos do que o número
atualmente em uso.
O número de entradas de TCAM do roteador que você atribui é maior do que o máximo
disponível para essa categoria. Os valores máximos são indicados na página.
 

Se você muda a alocação de TCAM do roteador incorretamente, um Mensagem de Erro está
indicado. Se sua alocação de TCAM do roteador é praticável, uma mensagem está indicada que
uma repartição automática seja executada com os ajustes novos.
 
A tabela a seguir fornece o número de entradas de TCAM usadas pelas várias características:
 

Entidade lógica IPv4 IPv6 (PCL
TCAM)

IPv6
(roteador
TCAM)

Vizinho IP 1
entrada 1 entrada 4 entradas

Endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT em uma relação

2
entradas 2 entradas 8 entradas

https://software.cisco.com/download/home/286311197/
https://software.cisco.com/download/home/286311197
https://software.cisco.com/download/home/284099526
https://software.cisco.com/download/home/284099526


Nota: O mapeamento VLAN usa quatro entradas de TCAM em todos os casos.
  
Configurar recursos de roteador
 
Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web de seu interruptor escolhe então 
avançado na lista de drop-down do modo de exibição.
 
Nota: As opções de menu, os valores padrão, e os valores disponíveis da escala podem variar
segundo o modelo do dispositivo. Neste exemplo, SG350X-48MP é usado.
 

Nota: Se você tem um Sx300 Series comuta, salta a etapa 2.
 
Etapa 2. O início de uma sessão à utilidade com base na Web do interruptor escolhe então 
recursos da administração > do roteamento.
 

A página dos recursos do roteamento indica o seguinte:
 

IPv4 que distribui recursos
 
1 entrada de TCAM pelo vizinho) a área dos vizinhos (indica o seguinte:
 

Rota remota IP 1
entrada 1 entrada 4 entradas

Em-Link-prefixo  N/A 1 entrada 4 entradas
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Contagem — indica o número de vizinho gravado no dispositivo.
Entradas de TCAM — o número de entradas de TCAM do roteador que estão sendo usadas
para os vizinhos.
 

Nota: Há quatro entradas de TCAM pelo vizinho para os Series Switch SG550XG e o um para a
série SG350XG.
 
2 entradas de TCAM pela relação) a área das relações (indica o seguinte:
 

Contagem — o número de endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT em
relações no dispositivo.
Entradas de TCAM — o número de entradas de TCAM do roteador que estão sendo usadas
para os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
 

1 entrada de TCAM pela rota) a área das rotas (mostra o seguinte:
 

Contagem — indica o número de rotas gravadas no dispositivo.
Entradas de TCAM — o número de entradas de TCAM do roteador que estão sendo usadas
para as rotas.
 

A área total indica o número de entradas de TCAM do roteador que estão sendo usadas
atualmente.
 
Etapa 3. Na área de entradas máxima, escolha um das seguintes opções:
 

Padrão do uso — Use valores padrão. O valor padrão é 320 entradas.
Definido pelo utilizador — Uma vez que você escolhe esta opção, incorpore um valor ao
campo. Neste exemplo, o 128 é incorporado.
 

Importante: A soma de entradas máximas novas do IPv4 distribui + as entradas 2* máximas das
interfaces IP + entradas máximas do Host IP deve ser no máximo 992 para séries Sx350 e
SG350X, e 7424 para o Sx550 Series. Este é o número total da entrada de TCAM menos o
número de entradas não-IP usadas.
 
Recursos do roteamento de transmissão múltipla do IPv4
 
A área das rotas de transmissão múltiplas do IPv4 2 entradas de TCAM pela rota) (indica o
seguinte:
 

Contagem — mostra o número de rotas de transmissão múltiplas gravadas no dispositivo.
Entradas de TCAM — mostra o número de entradas de TCAM que estão sendo usadas para
as rotas de transmissão múltiplas.
 

Etapa 4. Na área de entradas máxima, escolha um das seguintes opções:
 

Padrão do uso — Use valores padrão. O valor padrão é as entradas 128. Neste exemplo,
esta opção é escolhida.
Definido pelo utilizador — Uma vez que você escolhe esta opção, incorpore um valor ao
campo.
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A política do IPv4 baseou recursos do roteamento
 
A política do IPv4 baseou as rotas (4 entradas de TCAM pela rota) que a área indica o seguinte:
 

Contagem — o número de rotas de transmissão múltiplas gravadas no dispositivo.
Entradas de TCAM — o número de entradas de TCAM que estão sendo usadas para as rotas
de transmissão múltiplas.
 

Etapa 5. Na área de entradas máxima, escolha um das seguintes opções:
 

Padrão do uso — Use valores padrão. O valor padrão é 48 entradas. Neste exemplo, esta
opção é escolhida.
Definido pelo utilizador — Uma vez que você escolhe esta opção, incorpore um valor ao
campo.
 

IPv6 que distribui recursos
 

A área dos vizinhos (entrada de TCAM 4 pelo vizinho) indica o seguinte:
 

Contagem — indica o número de vizinho gravado no dispositivo.
Entradas de TCAM — o número de entradas de TCAM do roteador que estão sendo usadas
para os vizinhos.
 

8 entradas de TCAM pela relação) a área das relações (indica o seguinte:
 

Contagem — o número de endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT em
relações no dispositivo.
Entradas de TCAM — o número de entradas de TCAM do roteador que estão sendo usadas
para as relações.
 

Sobre o ligamento prefixa (4 entradas de TCAM pelo prefixo) a área mostra o seguinte:
 

Contagem — o número em prefixos do link gravados no dispositivo.
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Entradas de TCAM — o número de entradas de TCAM que estão sendo usadas para elas.
 

A área das rotas (entrada de TCAM 4 pela rota) mostra o seguinte:
 

Contagem — o número de rotas gravadas no dispositivo.
Entradas de TCAM — o número de entradas de TCAM que estão sendo usadas para as
rotas.
 

A área total indica o número de entradas de TCAM do roteador que estão sendo usadas
atualmente.
 
Etapa 6. Na área de entradas máxima, escolha um das seguintes opções:
 

Padrão do uso — Use valores padrão. O valor padrão é 320 entradas.
Definido pelo utilizador — Uma vez que você escolhe esta opção, incorpore um valor ao
campo. Neste exemplo, esta opção é escolhida e 32 são incorporados.
 

Multicast IPv6 que distribui recursos
 

O Multicast IPv6 distribui (8 entradas de TCAM pela rota) a área indica o seguinte:
 

Contagem — mostra o número de rotas de transmissão múltiplas gravadas no dispositivo.
Entradas de TCAM — mostra o número de entradas de TCAM que estão sendo usadas para
as rotas de transmissão múltiplas.
 

Passo 7. Na área de entradas máxima, escolha um das seguintes opções:
 

Padrão do uso — Use valores padrão. O valor padrão é 96 entradas.
Definido pelo utilizador — Uma vez que você escolhe esta opção, incorpore um valor ao
campo. Você pode incorporar um valor de 32 até 944. Neste exemplo, 32 são incorporados.
 

A política do IPv6 baseou recursos do roteamento
 

A política do IPv6 baseou as rotas (4 entradas de TCAM pela rota) que a área indica o seguinte:
 

Contagem — o número de rotas de transmissão múltiplas gravadas no dispositivo.
Entradas de TCAM — o número de entradas de TCAM que estão sendo usadas para as rotas
de transmissão múltiplas.
 

Etapa 8. Na área de entradas máxima, escolha um das seguintes opções:
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Padrão do uso — Use valores padrão. O valor padrão é 48 entradas.
Definido pelo utilizador — Uma vez que você escolhe esta opção, incorpore um valor ao
campo. Neste exemplo, esta opção é escolhida e 0 são incorporados.
 

Recursos do roteamento do mapeamento VLAN
 

A área das entradas do mapeamento VLAN 4 entradas de TCAM pelo mapeamento) (indica o
seguinte:
 

Contagem — o número de entradas do mapeamento VLAN gravadas no dispositivo.
Entradas de TCAM — o número de entradas de TCAM que estão sendo usadas para esse
mapeamento VLAN.
 

Etapa 9. Na área de entradas máxima, escolha um das seguintes opções:
 

Padrão do uso — Use valores padrão. O valor padrão é 0.
Definido pelo utilizador — Uma vez que você escolhe esta opção, incorpore um valor ao
campo. Neste exemplo, esta opção é escolhida e o 128 é incorporado.
 

Etapa 10. O clique aplica-se.
 





Etapa 11. APROVAÇÃO do clique a continuar.
 

O interruptor recarregará automaticamente para aplicar os ajustes de configuração ao arquivo de
configuração running.
 

Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes dos recursos do roteamento em seu
interruptor.
  
Verifique os recursos do roteador configurado
 
Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web do interruptor escolhe então 
recursos >Routing da administração.
 



●

●

●

●

A tabela dos recursos TCAM indicam o número de entradas de TCAM realmente no uso e o
disponível.
 

No. da unidade — Número de unidade de dispositivo na pilha.
Entradas de TCAM máximas para a distribuição e o roteamento de transmissão múltipla —
Número de entradas de TCAM disponíveis para a distribuição e o roteamento de transmissão
múltipla.
Distribuição do IPv4
 

- No uso — Número de entradas de TCAM utilizadas para a distribuição do IPv4.
 
- Máximo — Número máximo de entradas de TCAM disponíveis para a distribuição do
IPv4.
 

Roteamento de transmissão múltipla do IPv4
 

- No uso — Número de entradas de TCAM utilizadas para o roteamento de
transmissão múltipla do IPv4.
 
- Máximo — Número máximo de entradas de TCAM disponíveis para o roteamento de
transmissão múltipla do IPv4.
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A política do IPv4 baseou o roteamento
 

- No uso — Número de entradas de TCAM do roteador usadas para o roteamento
baseado em política do IPv4.
 
- Número máximo de entradas de TCAM disponíveis do roteador que podem ser
usadas para o roteamento baseado em política do IPv4.
 

Distribuição do IPv6
 

- No uso — Número de entradas de TCAM utilizadas para a distribuição do IPv6.
 
- Máximo — Número máximo de entradas de TCAM disponíveis para a distribuição do
IPv6.
 

Distribuição do Multicast IPv6
 

- No uso — Número de entradas de TCAM utilizadas para a distribuição do Multicast
IPv6.
 
- Máximo — Número máximo de entradas de TCAM disponíveis para a distribuição do
Multicast IPv6.
 

A política do IPv6 baseou o roteamento
 

- No uso — Número de entradas de TCAM do roteador usadas para o roteamento
baseado em política do IPv6.
 
- Número máximo de entradas de TCAM disponíveis do roteador que podem ser
usadas para o roteamento baseado em política do IPv6.
 
- Entradas de TCAM máximas para regras não-IP — Número de entradas de TCAM
disponíveis para regras não-IP.
 

Regras não-IP
 

- No uso — Número de entradas de TCAM utilizadas para regras não-IP.
 
- Máximo — Número máximo de entradas de TCAM disponíveis para regras não-IP.
 

Mapeamento VLAN
 

- No uso — Número de entradas do mapeamento VLAN utilizadas para regras não-IP.
 
- Máximo — Entradas do mapeamento do número máximo de vlan disponíveis para
regras não-IP.
 

Clique (opcional) de etapa 2. o botão Save Button para salvar os ajustes ao arquivo de
configuração de inicialização.
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Você deve agora com sucesso ter verificado os recursos de distribuição configurados em seu
interruptor.
 
Se você gostaria de mais informação nestes tópicos relacionados, clique os links abaixo:
 

Configurar os ajustes do mapeamento VLAN em seu interruptor
Configurar recursos do roteamento no interruptor com o CLI
Configurar ajustes das rotas estáticas do IPv4 em um interruptor com o CLI
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5742-configure-vlan-mapping-on-a-switch.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5829-configure-routing-resources-on-the-switch-through-the-cli.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5724-configure-ipv4-static-routes-settings-on-a-switch-through-th.html
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