
Configuração da atribuição do Ternary Content
Addressable Memory (TCAM) em switch
empilhável do Sx500 Series 

Objetivos
 

O Ternary Content Addressable Memory (TCAM) é usado pelo interruptor para armazenar a
memória e os recursos usados por vários aplicativos tais como o Qualidade de Serviço
(QoS), o Access Control Lists (ACLs), e os VLAN. O TCAM para Sx500 pode guardar 512
regras. Quando um aplicativo é permitido, pode usar-se acima de uma parcela pequena das
regras TCAM. Cada entrada da regra para um aplicativo usar-se-á acima de 1 ou 2 regras
TCAM.
 
O objetivo deste documento é explicar como configurar a alocação de TCAM em switch
empilhável do Sx500 Series. 
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• v1.2.7.76
  

Utilização de TCAM da vista
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de switch para escolher ajustes da administração
> da alocação de TCAM. A página dos ajustes da alocação de TCAM abre:
 

 



A página dos ajustes da alocação de TCAM é indicada parte de como a informação sobre o 
tamanho reservado TCAM e a alocação de TCAM real. No campo reservado do tamanho
TCAM, a informação seguinte é vista:
 

• Entradas IP — O número usado total de entradas de TCAM reservadas para as rotas
estáticas, as interfaces IP, e os Host IP do IPv4.
 
• Não entradas IP — As entradas de TCAM reservadas para outros aplicativos, tais como
regras ACL, políticas de CoS, e limites de taxa VLAN.
 

Na área real da alocação de TCAM, a informação seguinte é vista: Estes campos são para
recursos TCAM usados e disponíveis. 
 

• Rotas estáticas do IPv4 — Isto indica o número de entradas das rotas do IPv4 usadas e
disponíveis. 
 
• Relações do IPv4 — Isto indica o número de entradas usadas e disponíveis das
interfaces IP.
 
• Host IP — Isto indica o número de entradas do Host IP usadas e disponíveis.
 
• Não entradas IP — Isto indica as entradas reservadas por aplicativos tais como regras
ACL e limites de taxa VLAN. 
 

 
Nota: Sob ajustes novos, as regras para ajustes novos da alocação de TCAM podem ser
consultadas. 
 
Etapa 3. Inscreva o número máximo desejado de rotas estáticas do IPv4 no número máximo
de campo das rotas estáticas do IPv4. O padrão é 128.
 
Etapa 4. Inscreva o número máximo desejado de interfaces IP no número máximo de 
campo das interfaces IP. O padrão é 128.
 
Etapa 5. Inscreva o número máximo desejado de Host IP no número máximo de campo dos 
Host IP. O padrão é 200.
 
Etapa 6. O clique aplica-se para salvar ajustes e recarregá-los automaticamente usando os
ajustes novos.
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