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Configurar recursos do roteamento no interruptor
com o CLI 
Objetivo
 
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:
 

 
Nota: O mapeamento VLAN usa quatro entradas de TCAM em todos os casos.
 

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

Rota remota IP 1
entrada 1 entrada 4 entradas

Em-Link-prefixo N/A 1 entrada 4 entradas
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Este artigo fornece instruções em como configurar os ajustes dos recursos do roteamento em seu
interruptor através do comando line interface(cli). Nesta encenação, os valores padrão devem ser
ajustados a fim acomodar os recursos do roteamento do mapeamento VLAN.
 
Nota: Para configurar recursos do roteamento no interruptor usando o GUI, clique aqui.
  
Dispositivos aplicáveis
 

Sx350 Series
Série SG350X
Série SG550X
  

Versão de software
 

2.3.0.130
  

Configurar recursos de roteador
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao console do interruptor. O nome de usuário padrão e a senha
são Cisco/Cisco. Se você configurou um username ou uma senha nova, incorpore as credenciais
pelo contrário.
 
Nota: Para aprender como alcançar um SMB comute o CLI com o SSH ou o telnet, clicam aqui.
 

 
Nota: Os comandos podem variar segundo o modelo exato de seu interruptor. Neste exemplo, o
interruptor SG350X-48MP é alcançado com o telnet.
 
Etapa 2. Para indicar atualmente as entradas do roteador configurado no interruptor, entre no
seguinte:
 
Recursos de roteador do sistema SG350X#SHOW

 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5729
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4982
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As seguintes entradas de TCAM são usadas pelas várias características:
 

Cada rota do IPv4 consome uma entrada.
Cada vizinho do IPv4 consome uma entrada.
Cada relação do IPv4 consome duas entradas.
Cada rota do IPv6 consome quatro entradas.
Cada vizinho do IPv6 consome quatro entradas.
Cada relação do IPv6 consome oito entradas.
Cada prefixo do Em-link do IPv6 consome quatro entradas.
Cada rota de transmissão múltipla do IPv4 consome duas entradas.
Cada rota do Multicast IPv6 consome oito entradas.
Cada política do IPv4 consome quatro entradas.
Cada política do IPv6 consome quatro entradas.
Cada limite do mapeamento VLAN a uma relação consome 4 entradas.
 

Etapa 3. Do modo de exec privilegiado do interruptor, incorpore o modo de configuração global
entrando no seguinte:
 
SG350X#CONFIGURE

 

 
Etapa 4. Para configurar os recursos de roteador do sistema no interruptor, entre no seguinte:
 
[vlan-mapping-entries max-number] do número máximo do [policy-ip-entries max-number] [policy-

ipv6-entries do número máximo do [ipm-entries max-number] [ipmv6-entries do número máximo do

[ip-entries max-number] [ipv6-entries dos recursos de roteador SG350X#SYSTEM]]]

 
Os parâmetros são:
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número máximo das IP-entradas — (opcional) o número máximo de entradas do IPv4. O
valor padrão é 320 para Sx350 e 3072 para SG550X.
número máximo ipv6-entries — (opcional) o número máximo de entradas do IPv6. O valor
padrão é 320 para Sx350 e 3702 para SG550X.
número máximo das IPM-entradas — (opcional) o número máximo de entradas de
transmissão múltipla do IPv4. O valor padrão é 128 para Sx350 e 512 para SG550X.
número máximo ipmv6-entries — (opcional) o número máximo de entradas do Multicast IPv6.
O valor padrão é 128 para Sx350 e 512 para SG550X.
número máximo das política-IP-entradas — (opcional) o número máximo de entradas do
roteamento de política do IPv4. O valor padrão é 48 para Sx350.
número máximo policy-ipv6-entries — (opcional) o número máximo de entradas do
roteamento de política do IPv6. O valor padrão é 48 para Sx350.
número máximo das VLAN-mapeamento-entradas — (opcional) as entradas do mapeamento
do número máximo de vlan. O valor padrão é 0 para Sx350
 

 
Etapa 5. Pressione Y para o Yes ou N para não em seu teclado uma vez que você é alertado
overwrite o arquivo de configuração de inicialização do arquivo com o arquivo da executar-
configuração. Uma vez que você pressiona Y, o interruptor estará recarregado. Neste exemplo, Y
é incorporado.
 



 
O interruptor recarregará automaticamente para aplicar os ajustes de configuração ao arquivo de
configuração de inicialização.
 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes dos recursos do roteamento em seu
interruptor com o CLI.
  
Verifique os recursos do roteador configurado
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao console do interruptor.
 

 
Etapa 2. Para indicar atualmente as entradas do roteador configurado no interruptor, entre no
seguinte:
 
Recursos de roteador do sistema SG350X#SHOW

 



 
Nota: Neste exemplo, as entradas ajustadas são indicadas. Isto permitirá que você configure
ajustes do mapeamento VLAN em seu interruptor.
 
Você deve agora com sucesso ter verificado os recursos de distribuição configurados em seu
interruptor com o CLI.
 
Nota: Para aprender como configurar os ajustes do mapeamento VLAN em seu interruptor com o
CLI, clique aqui. 
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5822
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