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Inleiding

Dit document beschrijft opdrachten die u kunt gebruiken om routekaarten te configureren die
worden toegepast met de opdracht opnieuw verdelen van dynamische routingprotocollen. Dit
document bevat ook tips over routekaartfuncties en advies over wanneer de routekaartconfiguratie
het meest geschikt is.

De routekaart-functie is een generisch mechanisme van Cisco IOS® softwareconfiguratie. U kunt
het op veel verschillende taken toepassen, bijvoorbeeld, op beleid gebaseerde routing (PBR) en
Border Gateway Protocol (BGP) wijziging van buurprogramma's. Eén van de meest gebruikelijke
toepassingen van route-maps is om deze toe te passen op routes die herverdeeld worden tussen
dynamische routingprotocollen. Dit document onderzoekt de mogelijkheden van routekaarten,
wanneer u dit type herverdeling vormt.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten



De informatie in dit document is gebaseerd op de systeemrelease 12.3 van Cisco IOS-
softwarerelease.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

Deze sectie verschaft een overzicht van routekaarten in Cisco IOS-software.

Wat zijn routekaarten?

Routekaarten hebben veel functies gemeen met algemeen bekende toegangscontrolelijsten
(ACL’s). Dit zijn enkele eigenschappen die beide mechanismen gemeen hebben:

Het gaat om een geordende reeks individuele verklaringen, elk heeft een vergunning of
ontkent resultaat. De evaluatie van ACL's of routekaarten bestaat uit een lijstscan, in een
vooraf bepaalde volgorde, en een evaluatie van de criteria van elke verklaring die
overeenkomt. Een lijstscan wordt afgebroken zodra de eerste statement match gevonden is
en een actie geassocieerd met de statement match uitgevoerd wordt.

●

Het zijn generieke mechanismen—criteria die overeenkomen met de interpretatie en ze
worden gedicteerd door de manier waarop ze worden toegepast. Dezelfde routekaart die op
verschillende taken wordt toegepast, zou op verschillende manieren kunnen worden
geïnterpreteerd.

●

Dit zijn een aantal verschillen tussen routekaarten en ACL’s:

Routekaarten gebruiken ACL’s vaak als matchingscriteria.●

Het belangrijkste resultaat van de evaluatie van een toegangslijst is een ja of geen antwoord -
en ACL heeft (een) invoergegevens toegestaan of ontkent. Op herdistributie van toepassing,
bepaalt ACL of een bepaalde route (route past bij ACLs vergunning verklaring) of niet
(overeenkomsten ontkennen verklaring) kan worden herverdeeld. De typische routekaarten
staan niet alleen (sommige) herverdeelde routes toe maar veranderen ook informatie
verbonden aan de route, wanneer het in een ander protocol wordt herverdeeld. Zie de sectie
Route-Map van dit document voor voorbeelden van routewijzigingen.

●

Routekaarten zijn flexibeler dan ACL’s en kunnen routes controleren op basis van criteria die
ACL’s niet kunnen verifiëren. Bijvoorbeeld, kan een route-kaart bevestigen of het type van
route intern is of of het een specifieke tag heeft.

●

Elke ACL eindigt met een impliciete ontkenningsverklaring door middel van een
ontwerpovereenkomst; er bestaat geen vergelijkbaar verdrag voor routekaarten. Als het eind
van een route-kaart tijdens overeenkomende pogingen wordt bereikt, hangt het resultaat af
van de specifieke toepassing van de route-kaart. Gelukkig gedragen de routekaarten die op

●
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herverdeling worden toegepast zich zoals ACLs: als de route geen enkele clausule in een
routekaart weergeeft, wordt de herverdeling van de route ontkend, alsof de routekaart
uiteindelijk een ontkenningsverklaring bevatte.

Met het dynamische protocol kunt u de configuratie opdracht opnieuw verdelen om een ACL of
een route-kaart toe te passen. De verschillen die in deze sectie worden beschreven identificeren
wanneer u een route-kaart tijdens herverdeling moet gebruiken. Routekaarten hebben de voorkeur
als u routeinformatie tijdens herverdeling wilt wijzigen of als u krachtiger aanpassingsvermogen
nodig hebt dan een ACL kan bieden. Omgekeerd, als u eenvoudig bepaalde routes op hun
voorvoegsel of masker moet toestaan, adviseert Cisco u om een ACL (of gelijkwaardige prefixlijst)
direct in de opdracht her-verdelen te gebruiken. Als u een route-map gebruikt om selectief
bepaalde routes toe te staan gebaseerd op hun prefix of masker, gebruikt u normaal meer
configuratieopdrachten om hetzelfde doel te bereiken. Routekaarten worden altijd toegepast op
inkomend verkeer en de routekaart heeft geen effect op het uitgaande verkeer.

Routekaarten

Dit is een typische Open Kortste Pad eerst aan het Uitgebreid Protocol van de Binnenkant Routing
Protocol (OSPF-to-EEGRI), toegepast in een herverdelings opdracht:

!

router eigrp 1

 redistribute ospf 1 route-map ospf-to-eigrp

 default-metric 20000 2000 255 1 1500

!--- Output suppressed. ! route-map ospf-to-eigrp deny 10 match tag 6 match route-type external

type-2 ! route-map ospf-to-eigrp permit 20 match ip address prefix-list pfx set metric 40000

1000 255 1 1500 ! route-map ospf-to-eigrp permit 30 set tag 8 !

Dit voorbeeld geeft verschillende mogelijkheden:

De route-kaart clausules zijn genummerd. In dit voorbeeld hebben clausules
sequentienummers 10, 20 en 30. Sequence getallen staan u toe om deze acties te doen:U
kunt eenvoudig één specifieke clausule verwijderen, maar niet andere delen van de route-
kaart beïnvloeden.Plaats een nieuwe clausule tussen twee bestaande clausules.Cisco raadt u
aan clausules in intervallen van 10 te nummeren, om nummerruimte te reserveren voor het
geval u clausules in de toekomst wilt invoegen.

●

Routekaarten kunnen vergunningen hebben en clausules ontkennen. In de routekaart ospf-to-
eigrp is er één ontkenningsclausule (met volgnummer 10) en twee vergunningsclausules. De
ontkenningsclausule verwerpt routeovereenkomsten uit herverdeling. Daarom zijn deze regels
van toepassing:Als u ACL in een route-kaart vergunningsclausule gebruikt, worden de routes
die door ACL worden toegestaan opnieuw verdeeld.Als u ACL in een route-kaart gebruikt
ontkent clausule, worden de routes die door ACL worden toegestaan niet herverdeeld.Als u
ACL in een route-kaart vergunning gebruikt of ontkent, en ACL ontkent een route, dan wordt
de route-kaart clausule gevonden en de volgende route-kaart clausule wordt geëvalueerd.

●

Elke route-kaart clausule heeft twee soorten opdrachten:match—Hiermee selecteert u routes
waarop deze clausule van toepassing is.Hiermee wijzigt u de informatie die opnieuw wordt
gedistribueerd in het doelprotocol.Voor elke route die wordt herverdeeld evalueert de router
eerst het overeenkomende bevel van een clausule in de route-kaart. Als de matchcriteria
slagen, dan wordt de route herverdeeld of verworpen zoals door de vergunning of
ontkenningsclausule wordt bepaald, en sommige eigenschappen kunnen door ingestelde
opdrachten worden gewijzigd. Als de matchcriteria faalt, is deze clausule niet van toepassing
op de route, en de software van Cisco IOS om de route tegen de volgende clausule in de

●



route-kaart te evalueren. Scan van de route-kaart gaat door totdat een clausule wordt
gevonden waarvan de overeenkomende opdracht(en) de route of tot het einde van de route-
kaart is bereikt.
Een match of set opdracht in elke clausule kan meerdere malen gemist of herhaald worden,
als een van deze voorwaarden bestaat:Als verscheidene overeenkomende opdrachten in een
clausule aanwezig zijn, moet allen voor een bepaalde route slagen zodat die route
overeenkomt met de clausule (met andere woorden, het logische EN algoritme wordt
toegepast voor meerdere overeenkomende opdrachten).Als een overeenkomende opdracht
meerdere objecten in één opdracht aanwijst, moet elk van deze overeenkomen (het logische
OF algoritme wordt toegepast). Bijvoorbeeld, in het lucifer ip adres 101 121 bevel, is een route
toegestaan als het door toegangslijst 101 of toegangslijst 121 wordt toegestaan.Als een
overeenkomende opdracht niet aanwezig is, passen alle routes de clausule aan. In het vorige
voorbeeld komen alle routes die clausule 30 halen overeen; Daarom is het einde van de
routekaart nog nooit bereikt.Als een set opdracht niet aanwezig is in een route-map-
vergunningsclausule dan wordt de route opnieuw verdeeld zonder wijziging van de huidige
eigenschappen.

●

Configureer geen set opdracht in een ontkende route-map clausule omdat de ontkenningsclausule
routeherverdeling verbiedt—er is geen informatie om aan te passen.

Een route-kaart clausule zonder een match of set opdracht voert een actie uit. Een clausule
betreffende een lege vergunning maakt een herverdeling van de resterende routes zonder
wijziging mogelijk. Een lege, ontkenningsclausule staat geen herverdeling van andere routes toe
(dit is de standaardactie als een route-kaart volledig gescand wordt maar geen expliciete
overeenkomst wordt gevonden).

Gebaseerd op de informatie in deze sectie, doet het vorige OSPF-to-EER route-Map voorbeeld
dit:

Verbiedt de herdistributie van alle Type-2 externe OSPF-routes met tag 6-set.●

Verdeelt opnieuw in DHCP alle routes die de lijst van de voorvoegsels van pfx, met vijf
metrische waarden—4000, 1000, 255, 1, en 1500 overeenkomen.

●

Verdeel alle andere routes en stel hun tags aan 8 (de standaard) in.●

Opdrachten gebruikt in routekaarten toegepast op herdistributie

Deze sectie bevat deze onderwerpen:

Niet ondersteunde overeenkomst configureren en opdrachten instellen in routekaarten●

2-protocol aard van routekaart-herverdeling●

Tabellen voor ondersteuning van opdracht●

Niet-ondersteunde overeenkomst configureren en opdrachten in routekaarten
instellen

Routekaarten zijn generieke mechanismen die u in veel configuraties kunt gebruiken, inclusief de
eerder beschreven opdracht opnieuw verdelen. U kunt bijvoorbeeld de opdracht matchlengte in
een route-map voor PBR configureren om aan te geven dat er een speciale actie wordt uitgevoerd
wanneer pakketten met een specifieke lengte worden doorgestuurd. U kunt de opdracht
matchlengte echter niet gebruiken in routekaarten die op herdistributie worden toegepast.



U kunt opdrachten in een routekaart configureren voor en instellen op een route-map die niet
worden ondersteund (of geen effect hebben) in een context waarin een routekaart wordt toegepast
(of bedoeld is om in een later stadium te worden toegepast). Een voorbeeld van deze situatie kan
de opdracht van de overeenkomende lengte zijn gebruikt in een route-kaart die op herdistributie
wordt toegepast. Bij herdistributie wordt een route-kaart toegepast op elke route die in de
routingtabel is geïnstalleerd, door het protocol dat in de opdracht opnieuw verdelen is
gespecificeerd. Daarom, wanneer een router een route-kaart uitvoert, interpreteert de router
slechts de opdrachten die in de context van route-kaart toepassing zinvol zijn. In dit voorbeeld
heeft de opdracht matchlengte die in de herverdelingsroute-map wordt genoemd geen effect op
herdistributie. Het blijft in de configuratie van de route-kaart, en het kan in de actieve configuratie
van de router worden gezien. De herverdeling van de route wordt echter niet beïnvloed, of deze
opdracht nu in de route-kaart staat of niet.

Concluderend, staat de router de configuratie van alle soorten match en set opdrachten toe, maar
ze zouden logisch op de situatie moeten worden toegepast. Anders kan de configuratie zeer
verwarrend zijn of onjuist taken uitvoeren.

Gebruik geen opdrachten die geen effect hebben in een route-map context - zelfs als ze
onschuldig lijken - vanwege deze problemen:

Opdrachten zonder effect kunnen bedekken wat u wilt bereiken. Dit maakt de configuratie
zeer verwarrend.

●

Opdrachten die momenteel niet worden ondersteund, kunnen worden ondersteund in
toekomstige releases van Cisco IOS-software. Dus, zou u ongewenste veranderingen in de
route-kaart gedrag kunnen zien na toekomstige software upgrades.

●

Niet alle opdrachten zijn volledig onschuldig; Bijvoorbeeld, de set metrische +/-opdracht, die
de relatieve verandering van metriek specificeert en die met BGP routeadvertentie wordt
gebruikt. Het kan de huidige metrisch van een route nemen en het verhogen of verlagen met
een gespecificeerde waarde alvorens het voortbrengt.De +/-vorm van deze opdracht wordt
momenteel niet ondersteund in herdistributie routekaarten, en wordt eigenlijk geïnterpreteerd
als de set metrische opdracht met het teken weggelaten. Denk bijvoorbeeld aan deze
routekaart:

!--- This redistribution route-map is very dangerous! route-map ospf-to-ospf permit 10 set

metric +2 !

Deze configuratie lijkt alle routes van één OSPF proces aan een ander opnieuw te verdelen,
terwijl het de metrische van alle routes door twee verhoogt. Toch stelt het de metrische van
alle routes om het zelfde, gelijk aan 2 te zijn - waarschijnlijk niet wat u zou kunnen denken
wanneer u de routerconfiguratie onderzoekt.Deze routekaart biedt een nog meer contra-
intuïtief effect:

!--- This redistribution route-map is even more dangerous! route-map ospf-to-ospf permit 10

set metric -367 !

In plaats van de metrische meting van herverdeelde routes te verlagen, stelt deze configuratie
de metrische waarde in op 367 (een positieve waarde, omdat een negatieve metrische
waarde niet mogelijk is wanneer ingestelde metrische wordt geïnterpreteerd zonder het
teken).

●

2-protocol aard van routekaart-herverdeling

Routekaarten die worden toegepast op herverdelingswerk met twee routingprotocollen:



Het protocol dat de oorspronkelijke routinginformatie verstrekt●

Het protocol waaraan de routinginformatie wordt herverdeeld●

Elk routeprotocol kan zijn eigen set routeeigenschappen ondersteunen.

Bij herdistributie routeconfiguratie:

De overeenkomende opdrachten van de routekaart verifiëren de eigenschappen van een
route die worden ondersteund door het protocol dat de oorspronkelijke route voor
herdistributie heeft geleverd.

●

De opdrachten van de routekaart passen de eigenschappen van routes aan die door het
protocol worden ondersteund waaraan de routes worden herverdeeld.

●

Het gedeelte Tabellen voor opdrachtondersteuning van dit document bevat de opdrachten. Ze zijn
gecategoriseerd door overeenkomende en ingestelde opdrachten, om de twee-protocol aard van
de herdistributie routekaarten te benadrukken.

Tabellen voor ondersteuning van opdracht

In deze sectie worden de opdrachten beschreven die worden ondersteund in route-maps die in de
opdracht opnieuw verdelen zijn opgenomen. Er zijn zeven routingprotocollen waaruit routes
kunnen worden herverdeeld; er zijn echter slechts vijf waarvoor herverdeling mogelijk is .
Connected and statische routes zijn geen dynamische routingprotocollen en kunnen alleen
informatie verstrekken die opnieuw gedistribueerd moet worden in andere protocollen.

Deze sectie omvat niet de overeenkomende en ingestelde opdrachten die in IOS-softwarerelease
12.3 routekaarten worden ondersteund, maar die niet van toepassing zijn in de
herverdelingscontext.

Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS) en BGP kunnen informatie over
Connectionless Network Service (CLNS) routes langs IP-routes verspreiden. Om goed te zijn,
vermelden de tabellen in deze sectie ook CLNS-gerelateerde opdrachten, die kunnen worden
gebruikt in herdistributie routekaarten voor deze protocollen.

U kunt Routing Information Protocol (RIP), OSPF, IS-IS en BGP gebruiken om IPv6-routes te
propageren; De herdistributie route-kaarten voor deze protocollen kunnen IPv6-specifieke
opdrachten bevatten. De match ip en set ip opdrachten zijn specifiek voor herdistributie van IPv4
prefixes. De opdrachten match ipv6 en set ipv6 zijn specifiek voor herdistributie van IPv6-prefixes.
U kunt de verbindingsknopen gebruiken en de opdrachten van clns plaatsen slechts als u een
route-kaart gebruikt om CLNS routes naar of van het routingprotocol opnieuw te verdelen.

In tabel 1 en tabel 2 worden deze conventies gebruikt:

Ondersteunde opdrachten worden aangeduid met een ja.●

Niet-ondersteunde opdrachten worden aangeduid met een stippelrand (—).●

Niet-ondersteunde opdrachten die bekend zijn om een actie uit te voeren (waarschijnlijk een
ongewenste actie) worden aangeduid met een Nee.

●

Tabel 1 - Routeschema-opdrachten om routekaarten af te stemmen die in routingtabellen zijn
geïnstalleerd via protocollen

Opdracht
Ondersteuning van herdistributie
verbon statis RI EINDT OS IS- B



den ch P IJD PF IS G
P

overeenkome
nd cloudadres — Ja — — — Ja Ja

match-pop — Ja — — — Ja —
verbindingsint
erface Ja Ja Ja Ja Ja Ja —

IP-adres
overeenkome
nd

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

prefixeerlijst
voor IP-adres
matchen

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

match-ip
volgende-hop — Ja Ja Ja Ja Ja Ja

lijst met
voorvoegsel
van IP-
voorvoegsel
bij hop

— Nee N
ee Nee Nee Ne

e
Ne
e

zie ip-
routebron — — Ja Ja Ja — Ja

lijst met
voorvoegsel
van IP-route-
bron

— — N
ee Nee Nee — Ne

e

tipv6-adres
matchen [lijst
van
voorvoegsels]

Ja Ja Ja — Ja Ja Ja

match ipv6
next-hop [lijst
voorvoegsel-
lijst]

— Ja Ja — — — Ja

tipv6-
routebron [lijst
van
voorvoegsels]

— — Ja — — — Ja

matrixmetrisch — — Ja Ja Ja Ja Ja
overeenkome
nde
beleidslijst

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

matrixtype
extern — — — Ja Ja Ja Ja

matrixtype
intern — — — Ja Ja — Ja

overeenkome
nd routetype,
lokaal

— — — — — — Ja



matchen van
het type nssa-
extern

— — — — Ja — —

matrixtype
{niveau-
1|niveau-2}

— — — — — Ja —

merkteken — Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Tabel 2 - Opdrachten die routekenmerken wijzigen tijdens herverdeling in het Target-protocol

Opdracht

Ondersteuning van
herdistributie
RI
P

EINDTIJ
D

OSP
F

IS-
IS

BG
P

instellen als pad — — — — Ja
gemeenschap — — — — Ja
ip volgende-hop instellen — — — — Ja
IP next-hop-peer-adres
instellen — — — — Ne

e
ipv6 volgende hop
instellen — — — — Ja

niveau {backbone|stub-
gebied} instellen — — Nee — —

niveau {niveau-1|niveau-
2|niveau-1-2} — — — Ja —

lokale voorkeur instellen — — — — Ja
metrisch Ja — Ja Ja Ja

instellen +/- Ne
e — Nee Ne

e
Ne
e

instellen met metrisch
eigrp — Ja — — —

ingesteld metriek +/-
eigrp-metriek — Nee — — —

inwendig ingesteld
metrisch type — — — Ja —

ingesteld extern metrisch
type — — — Ja —

set metrisch type {type-
1|type-2} — — Ja — —

gestel nlri — — — — Ja
vastgestelde oorsprong — — — — Ja
set-tag Ja Ja Ja — —
bepaald gewicht — — — — Ja

Samenvatting

Routekaarten zijn zeer krachtige maar ingewikkelde instrumenten voor de herverdeling van routes.
Ze maken een zeer fijnere manipulatie van routinginformatie mogelijk wanneer deze opnieuw



   

wordt verdeeld tussen protocollen. Hoe dan ook, ze kunnen gevaarlijk zijn en "zwarte gaten" of
suboptimale verkeersstroom in uw netwerk creëren. U moet netwerken zeer zorgvuldig ontwerpen,
als u complexe herverdelingseigenschappen tussen meerdere routingprotocollen gaat gebruiken.

Gerelateerde informatie

BGP-ondersteuningspagina●

Categoriepagina voor EKE-ondersteuning●

IGRP-ondersteuningspagina●

IS-IS ondersteuningspagina●

OSPF-ondersteuningspagina●

RIP-ondersteuningspagina●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●
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