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Introdução

Apesar de executar o código similar, as variedades diferentes de 9000 Series Switch do nexo
3000 e do nexo têm comandos diferentes para estoirar as relações 40G.  Este documento
fornecerá uma vista consolidada de estoira a configuração para Plataformas specfic.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento básico destes assuntos

Configuração da interface do 3000/9000 Series do nexo de Cisco●

3000 Series Switch do nexo

Nexo 3064

A fuga de 3064 apoios, contudo, as portas QSFP não pode ser estoirada independentemente. 
Você deve quebrá-los todos para fora a 10GB ou configurar-lo todo em 40 GB.  Isto é feito
ajustando o modo do perfil de hardware:

Note que mesmo que o comando help dê à opção à fuga as portas individualmente, isto não
trabalhará realmente.  As opções que trabalham são 48x10g+4x40g ou 64x10g.

O interruptor deve ser recarregado para que a mudança tome o efeito.



Nexo 3132

Nos 3132, as portas 40G podem ser estoiradas independentemente.  Contudo, como o 3064
Switch, igualmente tem um modo do perfil de hardware que deva ser ajustado:

No modo 32x40G fixo, as portas não podem ser estoiradas.  Nos outros modos, as portas podem
ser estoiradas individualmente ajustando da “o comando velocidade 10000".  Contudo, somente
as primeiras 24 portas podem ser estoiradas, exceto no modo 26x40G, onde todos os portos
disponíveis podem ser estoirados.

Podem ser recollapsed usando da “o comando velocidade 40000".  Isto não exige um reload do
interruptor.  Como o 3064 Switch, ajustar o modo do perfil de hardware exige um reload.

Os 3132 igualmente têm 4 portas SFP+ que são entrelaçadas com a primeira porta QSFP.  Isto
significa que você pode usar a primeira porta QSFP ou as 4 portas SFP+, mas não ambas.

A porta QSFP é girada à revelia sobre.  Você pode permitir as portas SFP+ com este comando:

Contudo, você não pode ajustar o modo de porta SFP+ ao usar o perfil de hardware 32x40G fixo.

Nexo 3164

As relações da fuga dos apoios do 3164Q Switch do nexo de Cisco que começam com a
liberação do Cisco NX-OS 6.1(2)I2(2b). O comando de módulo da fuga da relação racha cada um
das relações 40G do 3164Q Switch 64 do nexo de Cisco em 4 relações 10G,
para um total de relações 256 10G. Depois que você incorpora este comando, você deve copiar a
configuração running à configuração de inicialização e recarregar o dispositivo. O apoio da fuga
para liberações do Cisco NX-OS antes de 7.0(3)I1(1) está no
módulo em nível, aplicando-se a todas as portas do módulo. Começando com a liberação do
Cisco NX-OS 7.0(3)I1(1), você pode estoirar todo o número de portas.

Àfuga em uma base do por-módulo, use o comando.

As portas individuais podem ser estoiradas com o comando abaixo

Use “não” o formulário deste comando desmoronar a porta.

Nexo 3172

Os 3172 têm um único perfil de hardware, 48X10G+breakout6x40g.  As portas 40GB podem ser
estoiradas individualmente com da “o comando velocidade 10000".  
Podem ser desmoronados com da “o comando velocidade 40000". 

Nexo 3232C

O 3232C Switch do nexo de Cisco apoia relações da fuga. O comando racha cada um das portas
40G do interruptor em quatro portas 10G (portas da fuga) ou cada um das portas 100G do



interruptor em quatro portas 25G ou em duas portas 50G. O intervalo de porta é 1 a 32.

Nexo 3264Q

A fuga de 3264 apoios até à data de 7.0(2)I3(1).  Contudo, este interruptor pode somente apoiar as portas lógica 128, assim que cada relação 40GB pode
somente ser estoirada no modo 2x10GB.  Neste tempo, a fuga de uma porta ao modo 4x10GB não é apoiada.

9000 Series Switch do nexo

Nexo 9332

A fuga de 9332 apoios em portas 1-12 e em portas 15-26.  As portas podem ser estoiradas
individualmente com

 Use “não” o formulário deste comando desmoronar a porta.

93XX Switch do nexo

Estas Plataformas não apoiam a fuga das portas 40G.  Contudo, você pode usar o adaptador
QSA para converter uma porta 40G em uma porta 10G.  O adaptador QSA pode somente ser
usado em 10G-it não trabalha para a velocidade 1G.

Nexo 9500

As placas de linha 9636PQ, 9432PQ, e 9536PQ apoiam a fuga.  Podem ser estoirados em uma
base do por-módulo com o comando. 

 As portas individuais podem ser estoiradas com o comando.

 Use “não” o formulário destes comandos desmoronar as portas.


