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Introdução

Este documento descreve ações alternativas da edição dos recursos TCAM.

Erros comuns TCAM

%ACLQOS-SLOT3-4-ACLQOS_OVER_THRESHOLD Tcam 0 usos do banco 0's alcançou seu
ponto inicial

%ACLMGR-3-ACLMGR_VERIFY_FAIL Verify falhou: o cliente 8200016E, suficientes entradas
livres não está disponível no banco TCAM

“ERRO: A inserção da entrada de TCAM falhou devido às limitações de Spanslogic TCAM” -- nos
módulos XL somente

Para limitações mais spanslogic TCAM, refira por favor.

Utilização dos recursos ACL do hardware

Comando:
mostre o <mod> do módulo da utilização de recurso da lista de acesso do hardware

SITE1-AGG1# show hardware access-list resource utilization mod 3

INSTANCE 0x0

-------------



        ACL Hardware Resource Utilization (Mod 3)

        --------------------------------------------

                         Used    Free    Percent

                                         Utilization

-----------------------------------------------------

Tcam 0, Bank 0           9       16375   0.05

Tcam 0, Bank 1           2       16382   0.01

Tcam 1, Bank 0           7       16377   0.04

Tcam 1, Bank 1           246     16138   1.50

LOU                       3       101     2.88   

Both LOU Operands         2       

Single LOU Operands       1       

LOU L4 src port:          0

LOU L4 dst port:          1

LOU L3 packet len:        0

LOU IP tos:               0

LOU IP dscp:              0

LOU ip precedence:        0

LOU ip TTL:               0

TCP Flags                 0       16      0.00   

Protocol CAM              4       3       57.14  

Mac Etype/Proto CAM       9       5       64.28  

Non L4op labels, Tcam 0   2       6141    0.03   

Non L4op labels, Tcam 1   3       6140    0.04   

L4 op labels, Tcam 0      0       2047    0.00   

L4 op labels, Tcam 1      1       2046    0.04   

Ingress Dest info table   131072  510     0.39   

Egress Dest info table    65536   511     0.19   

SITE1-AGG1#

Opções

O abaixo listados são poucas opções quando o uso TCAM é alto.

Atualização atômica
Comando: nenhuma atualização da lista de acesso do hardware atômica

●

Estatísticas do desabilitação pela entrada em todos os ACL
Comando: nenhuma por-entrada das estatísticas

●

Manipulação dos fragmentos
Comando: fragmenta o negar-todo/licença-todo

●

Ponto inicial da expansão ACE
Comando: limite de recurso modem de lou da lista de acesso do hardware

●

Pool de recursos (não serviço que impacta desde que as entradas existentes não são
movidas)

●



Comando: <x> modificação do pool de recursos da lista de acesso do hardware

Atualização atômica

Àrevelia, N7K executa uma atualização atômica do Access Control List (ACL) a um módulo
quando há uma mudança ACL.  Uma atualização atômica não interrompe o tráfego a que o ACL
actualizado se aplica. Contudo, uma atualização atômica exige que um módulo de E/S que
receba uma atualização ACL tem bastante recursos disponíveis para armazenar cada entrada
ACL actualizado além do que todas as entradas PRE-existentes no ACL afetado. Depois que a
atualização ocorre, os recursos adicionais usados para a atualização estão livrados. Se o módulo
de E/S falta os recursos requerido, o dispositivo gerencie um Mensagem de Erro e a atualização
ACL ao módulo de E/S falha.

Se um módulo de E/S falta os recursos exigidos para uma atualização atômica, você pode
desabilitar atualizações atômicas usando 

   nenhuma atualização da lista de acesso do hardware atômica

Contudo, durante o tempo curto exigido para que o dispositivo remova o ACL PRE-existente e
execute o ACL actualizado, o tráfego a que o ACL se aplica é deixado cair à revelia.  Se você
quer permitir todo o tráfego a que um ACL se aplica, quando receber um updat não atômico. Use
o comando permit do padrão-resultado da atualização da lista de acesso do hardware.

Nota: Se a atualização atômica e não atômica é ambo o possível (diga que o TCAM tem
bastante espaço livre), atômico é preferível. Se não há bastante espaço livre para fazer a
atualização atômica, a seguir não atômico está tentado. Consequentemente a
implementação atual é sempre primeira atômico da tentativa, mesmo quando a atualização
atômica é desabilitada. Contudo, atualmente em cima de falha devido a spanslogic força,
não é comutado a não atômico, e CSCud36802 é arquivado para endereçar este (para ser
fixado em Freetown até à data de hoje).

Nota: Ao tentar remover o ACE quando o uso TCAM for alto, desde que a atualização
atômica é tentada sempre primeiramente como mencionado acima, os contrains spanslogic
poderiam ainda ser batidos e CSCua24513 foi arquivado para endereçar esta edição (fixada
em 5.2.7).

Estatísticas pela entrada

Àrevelia N7K tentaria às características de fusão ao programar o TCAM, que ajuda a salvar os
recursos TCAM. Quando as estatísticas pela entrada são configuradas, as entradas não estão
fundidas para manter o stats das entradas de controle do por-acesso (ACE), neste caso poderia
tomar mais recursos.

Este comando não tem nenhum impacto do preformance desde que o processamento ACL está
sempre no hardware.

Há duas opções para indicar o stats:

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCud36802
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCua24513


 mostre o <acl> da lista de acesso IP

Nota: Os contadores dos indicadores para somente aquelas entradas de hardware bateram
que são programadas do tipo PACL/RACL da política (por exemplo o acl aplicado em
relações)

 mostre a hardware o <x> interno do módulo do detalhe das entradas da entrada da lista de
acesso

Nota: A política interna usada ACL do copp é usada para a classificação dos pacotes. A
decisão a se reserve/negue/limite que o pacote é feito pela política de QoS do controle
plano/configuração do mapa de classe. Permita/negue as ações especificadas no acl não é
eficaz quando política interna usada da cópia.

Se você permite o stats no copp acl e mesmo se você usa o mesmo acl dentro do mapa de classe
do copp, o <acl> do acesso da mostra IP não refletiria esta dívida à razão acima. Um acl usado
dentro de uma política de QoS do copp é programado essencialmente como o tipo da política –
QoS. Se você quer ver os pacotes bater a política de QoS do controle plano do copp, este
comando pode ser usado:

 mostre a sistema o <x> interno do módulo do detalhe das entradas da entrada da lista de acesso
| b CoPP

Manipulação dos fragmentos

O modelo de programação do padrão cria entrada do fragmento da paralela a NON-primeira no
hardware para cada ACE. Esta entrada combina mesmos endereços IP de origem/destino e
protocolo que o ACE original, mas sem a informação de porta L4 e a harmonização em
fragmentos não iniciais.

Nota: Fragmente entradas para L3 ACE não programado nos motores da transmissão NON-
XL.

Opte pelo fragmento que segura resultados na utilização de TCAM 2X CL. Botão da configuração
fornecido ao permit or deny TODOS OS fragmentos não iniciais:

 fragmentos {licença-todos | negar-todo}

Aperfeiçoa a utilização de TCAM CL – consome uma única entrada de TCAM CL para o ACL
inteiro (contra uma entrada por L4 ACE)



Ponto inicial da expansão ACE

ACE usando os operadores L4 - escala, GT, lt, neq. Há duas maneiras para que o software trate
os operadores L4:

 Atribua o L4Op (recursos do hardware) e programe o registro de LOU (uns outros recursos
do hardware)

●

Expanda o ACE em entradas múltiplas do eq (isto é, as entradas de TCAM CL)●

Controles do limite de recurso modem de lou da lista de acesso do hardware do comando global
quando a opção 1 contra a opção 2 ocorrer para um ACE. Os controles de ponto inicial da
expansão quando a expansão ocorre, o ponto inicial do padrão são 5. Se um ACE pode ser
expandido em entradas de TCAM <=5 CL, nenhum L4Op atribuído.

Profissionais/contra:

Resultados da expansão em mais consumo da entrada de TCAM●

O uso L4op/LOU limitado por L4ops pela etiqueta (10) e o LOU registra-se (208)●

Conjunto de recurso

A.K.A. Corrente do banco. Explicado em detalhe dentro

Informação relacionada

Identificação de bug Cisco CSCtd24377 AD-XL: Limitações do algoritmo de Spanslogic 
                          

A identificação de bug Cisco CSCuc98853 ACLQOS não está honrando o fragmento negar-
todo/licença-todo para o mapa de rotas para o XL

Corrediças da classificação de Tim Stevens

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCtd24377
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuc98853
http://bock-bock.cisco.com/~tstevens/Presentations/N7K-Classification/classification-on-nexus-7000.ppthttp://
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