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Inleiding

Een van de intrigerende aspecten van Cisco routers, vooral voor die nieuwe routing, is hoe de
router verkiest welke route het beste is onder die welke wordt gepresenteerd door het routeren
van protocollen, handconfiguratie en diverse andere middelen. Terwijl de routeselectie veel
eenvoudiger is dan u zich zou kunnen voorstellen, om het volledig te begrijpen vereist enige
kennis van de manier waarop de routers van Cisco werken.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke voorwaarden van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.
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Betrokken processen

Er zijn drie processen betrokken bij het bouwen en onderhouden van de routingtabel in een Cisco-
router:

Diverse routingprocessen, die feitelijk een netwerk (of routing) protocol uitvoeren, zoals
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (DHCP), Border Gateway Protocol (BGP),
Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS) en Open Shortest Path First (OSPF).

●

De routingtabel zelf, die informatie van de routingprocessen accepteert en ook antwoorden op
verzoeken om informatie van het verzendingsproces.

●

Het verzendproces, dat om informatie van de routingtabel verzoekt om een pakket-
expediteurenbesluit te nemen.

●

Laten we de interactie tussen de routingprotocollen en de routingtabel onderzoeken om te
begrijpen hoe de routingtabel wordt gebouwd.

Bouwen aan de routingtabel

De belangrijkste overwegingen tijdens het bouwen van de routingtabel zijn:

Administratieve afstand - Dit is de meting van de betrouwbaarheid van de bron van de route.
Als een router over een bestemming van meer dan één routingprotocol leert, wordt de
administratieve afstand vergeleken en de voorkeur aan de routes met lagere administratieve
afstand gegeven. Met andere woorden: het is de geloofwaardigheid van de bron van de route.

●

Metriek - Dit is een maatregel die door het routingprotocol wordt gebruikt om het beste pad
naar een bepaalde bestemming te berekenen, als het meerdere paden naar dezelfde
bestemming leert. Elk routingprotocol gebruikt een andere metriek.

●

Lengte voorvoegsel●

Aangezien elk routingproces updates en andere informatie ontvangt, verkiest het de beste weg
naar om het even welke bepaalde bestemming en pogingen om dit pad in de routingtabel te
installeren. Bijvoorbeeld, als EHRM van een pad naar 10.1.1.0/24 leert en beslist dit bijzondere
pad het beste EHRM pad naar deze bestemming is, probeert het de weg te installeren die het in
de Routing Tabel heeft geleerd.

De router beslist of de routes die door de routingprocessen worden voorgesteld al dan niet moeten
worden geïnstalleerd op basis van de administratieve afstand van de route in kwestie. Als dit pad
de laagste administratieve afstand tot deze bestemming heeft (in vergelijking met de andere
routes in de tabel), is het geïnstalleerd in de routingtabel. Als deze route niet de route met de
beste administratieve afstand is, wordt de route afgewezen.

Om dit beter te begrijpen, laten we naar een voorbeeld kijken. Stel dat een router vier
routingprocessen heeft: DHCP, OSPF, RIP, en IGRP. Alle vier van deze processen hebben
verschillende routes naar het 192.168.24.0/24 netwerk geleerd, en elk heeft zijn beste weg naar
dat netwerk gekozen door zijn interne metriek en processen.

Elk van deze vier processen probeert hun route naar 192.168.24.0/24 in de routingtabel te
installeren. De routingprocessen worden elk toegewezen een administratieve afstand, die wordt
gebruikt om te besluiten welke route te installeren.

Standaard administratieve afstanden



Verbonden 0
Statisch 1
eBGP 20
DHCP (intern) 90
IGRP 100
OSPF 110
IS-IS 115
RIP 120
DHCP (extern) 170
iBGP 200
summiere route volgens Eur 5

Aangezien de interne Ecu route de beste administratieve afstand heeft (kleiner de administratieve
afstand, hoger de voorkeur), is het geïnstalleerd in de routingtabel.

Reserve-routers

Wat doen de andere protocollen, RIP, IGRP, en OSPF, met de routes die niet geïnstalleerd
waren? Wat als de meest geprefereerde route, die van Eur geleerd is, faalt? Cisco IOS®-software
gebruikt twee benaderingen om dit probleem op te lossen: De eerste is om elk routingproces te
hebben om zijn beste routes periodiek te installeren. Als de meest geprefereerde route mislukt, zal
de volgende beste route (volgens administratieve afstand) op de volgende poging slagen. De
andere oplossing is voor het routeringsprotocol dat er niet in is geslaagd zijn route in de tabel te
installeren om op de route te hangen en het routingtabelproces te vertellen om te rapporteren als
het beste pad mislukt.

Voor protocollen die hun eigen routinginformatietabellen niet hebben, zoals IGRP, wordt de eerste
methode gebruikt. Telkens wanneer IGRP een update over een route ontvangt, probeert het de
bijgewerkte informatie in de routingtabel te installeren. Als er al een route naar deze zelfde
bestemming in de routingtabel is, mislukt de installatiepoging.

Voor protocollen die hun eigen database van het routeren van informatie hebben, zoals DHCP, IS-
IS, OSPF, BGP, en RIP, wordt een reserveroute geregistreerd wanneer de eerste poging om de
route te installeren mislukt. Als de route die in de routingtabel is geïnstalleerd om één of andere
reden faalt, roept het routingtabelonderhoudsproces elk Routing Protocol-proces op dat een back-
uproute heeft geregistreerd, en vraagt u deze route opnieuw te installeren in de routingtabel. Als
er meerdere protocollen zijn met geregistreerde back-uproutes, wordt de voorkeurroute gekozen
op basis van administratieve afstand.

De administratieve afstand aanpassen

De standaard administratieve afstand is mogelijk niet altijd juist voor uw netwerk; u kunt ze willen
aanpassen zodat RIP-routes de voorkeur krijgen boven IGRP-routes, bijvoorbeeld. Alvorens uit te
leggen hoe de administratieve afstanden moeten worden aangepast, moeten we de implicaties
van het veranderen van de administratieve afstand onderzoeken.

Het wijzigen van de administratieve afstand op het routeren van protocollen kan zeer gevaarlijk
zijn! Het veranderen van de standaardafstanden kan zelfs tot het leiden van lijnen en andere
eigenschappen in uw netwerk leiden. We raden u aan de administratieve afstand met



voorzichtigheid te veranderen, en pas nadat u heeft nagedacht over wat u wilt bereiken, en alle
gevolgen van uw acties.

Voor volledige protocollen is het relatief eenvoudig de afstand te veranderen; Configureer
simpelweg de afstand met de opdracht afstand in de subconfiguratie van het routingproces. U kunt
ook de afstand voor routes veranderen die van één bron geleerd worden slechts in sommige
protocollen, en u kunt de afstand op slechts enkele routes veranderen. Raadpleeg voor meer
informatie de Administratieve Afstand voor routeselectie aanpassen in het voorbeeld van de
configuratie van Cisco IOS-routers.

Voor statische routes kunt u de afstand van elke route veranderen door een afstand na het ip
routebevel in te gaan:

IP route netwerk submasker volgende hopafstand

U kunt de administratieve afstand voor alle statische routes niet tegelijkertijd wijzigen.

Hoe parameters het routeselectieproces bepalen

Routes worden geselecteerd en in de routingtabel gebouwd op basis van de administratieve
afstand van het routingprotocol. De routes die van het routingprotocol met de laagste
administratieve afstand worden geleerd worden geïnstalleerd in de routeringstabel. Als er
meerdere paden naar dezelfde bestemming zijn vanaf één enkel routingprotocol, dan zouden de
meerdere paden dezelfde administratieve afstand hebben en wordt het beste pad geselecteerd op
basis van de parameters. Metriek zijn waarden geassocieerd met specifieke routes, die ze
rangschikken van het meest geprefereerde in het minst geprefereerde. De parameters die worden
gebruikt om de parameters te bepalen verschillen voor verschillende routingprotocollen. Het pad
met de laagste statistiek wordt geselecteerd als het optimale pad en in de routing tabel
geïnstalleerd. Als er meerdere paden naar dezelfde bestemming zijn met dezelfde maatstaf, wordt
het taakverdeling op deze gelijke kostenpaden uitgevoerd. Zie Hoe werkt taakverdeling voor meer
informatie over taakverdeling?

Lengte voorvoegsel

Laten we naar een ander scenario kijken om te zien hoe de router omgaat met een andere
alledaagse situatie: verschillende prefix lengtes. Bedenk opnieuw, dat een router vier
routingprocessen heeft die op het lopen, en elk proces heeft deze routes ontvangen:

(intern): 192.168.32.0/26●

RIP: 192.168.32.0/24●

OSPF: 192.168.32.0/19●

Welke van deze routes zal in de routingtabel worden geïnstalleerd? Aangezien de interne routes
van de Ecu de beste administratieve afstand hebben, is het verleidelijk om te veronderstellen de
eerste zal worden geïnstalleerd. Maar omdat elk van deze routes een andere prefixlengte
(SUBNET masker) heeft, worden ze als verschillende bestemmingen beschouwd, en ze zullen
allemaal in de routingtabel geïnstalleerd zijn.

Laten we zien hoe de verzendmotor de informatie uit de routingtabel gebruikt om
verzendingsbesluiten te nemen.

Besluiten tot doorgifte
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Laten we kijken naar de drie routes die we net geïnstalleerd hebben in de routingtabel, en zien
hoe ze op de router kijken.

router# show ip route

     ....

     D   192.168.32.0/26 [90/25789217] via 10.1.1.1

     R   192.168.32.0/24 [120/4] via 10.1.1.2

     O   192.168.32.0/19 [110/229840] via 10.1.1.3

     ....

Als een pakket op een router interface aankomt die voor 192.168.32.1 is bestemd, welke route
zou de router kiezen? Het hangt van de prefixlengte af, of het aantal bits dat in het subnetmasker
is ingesteld. Lange prefixes zijn altijd te verkiezen boven kortere bij het verzenden van een pakje.

In dit geval wordt een pakje dat is bestemd voor 192.168.32.1 gericht op 10.1.1.1, omdat
192.168.32.1 binnen het 192.168.32.0/26 netwerk valt (192.168.32.0 tot 192.168.3 2.63). Het valt
ook binnen de andere twee beschikbare routes, maar het 192.168.32.0/26 heeft het langste
voorvoegsel binnen de routingtabel (26 bits versies 24 of 19 bits).

Als een pakket dat is bedoeld voor 192.168.32.100 op een van de interfaces van de router
aankomt, wordt het doorgestuurd naar 10.1.1.2, omdat 192.168.32.100 niet valt binnen
192.168.32.0/26 (192.16) 8.32.0 t/m 192.168.32.63), maar valt wel onder de bestemming
192.168.32.0/24 (192.168.32.0 t/m 192.168.32.255). Ook dit gebied valt binnen het bereik van
192.168.32.0/19, maar 192.168.32.0/24 heeft een langere voorvoegsellengte.

IP-cloudloos

Waar het ip klasloze configuratiebevel in het routingen het verzenden van processen vaak
verwarrend is. In realiteit beïnvloedt IP-klasse alleen de werking van de verzendingsprocessen in
IOS; het beïnvloedt niet de manier waarop de routingtabel wordt gebouwd. Als IP-class niet
anders wordt geconfigureerd (het gebruik van de opdracht Geen IP-klasloos), zal de router de
pakketten niet naar supernetten doorsturen. Als een voorbeeld, laten we opnieuw drie routes in de
het routing tabel en route pakketten door de router plaatsen.

Opmerking: Als de supernet- of standaardroute via IS-IS of OSPF is geleerd, wordt de geen ip-
klasse configuratie opdracht genegeerd. In dit geval werkt het pakketswitching-gedrag alsof ip-
klasloos is geconfigureerd.

router# show ip route

....

     172.30.0.0/16 is variably  subnetted, 2 subnets, 2 masks

D        172.30.32.0/20 [90/4879540] via  10.1.1.2

D       172.30.32.0/24  [90/25789217] via 10.1.1.1

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.1.1.3

Het 172.30.32.0/24 netwerk bevat de adressen 172.30.32.0 tot en met 172.30.32.255 en het
172.30.32.0/20 netwerk bevat de adressen 172.30.32.0 tot en met 172.30.47.25 kunnen we dan
proberen drie pakketten door deze routingtabel te schakelen en zien wat de resultaten zijn .

Een pakket dat is bedoeld voor 172.30.32.1 wordt doorgestuurd naar 10.1.1.1, omdat dit de
langste prefix-wedstrijd is.

●

Een pakket dat is bedoeld voor 172.30.33.1 wordt doorgestuurd naar 10.1.1.2, omdat dit de
langste prefix-wedstrijd is.

●



Een pakje bestemd voor 192.168.10.1 wordt verzonden naar 10.1.1.3; aangezien dit netwerk
niet in de routingtabel bestaat, wordt dit pakket naar de standaardroute doorgestuurd.

●

Een pakje dat is bestemd om 172.30.254.1 te worden verzonden, wordt ingetrokken.●

Het verrassende antwoord van deze vier is het laatste pakje, dat is laten vallen. Het is gevallen
omdat zijn bestemming, 172.30.254.1, binnen een bekend groot netwerk, 172.30.0.0/16 is, maar
de router weet niet van dit specifieke net binnen dat grote netwerk.

Dit is de essentie van het klastige routeren: Als één deel van een belangrijk netwerk bekend is,
maar het net waarnaar het pakket binnen dat grote netwerk voorbestemd is is onbekend, wordt
het pakket gedropt.

Het meest verwarrende aspect van deze regel is dat de router slechts de standaardroute gebruikt
als het belangrijkste netwerk van de bestemming helemaal niet in de routing tabel bestaat.

Dit kan problemen veroorzaken in een netwerk waar een verre plaats, met één verbinding terug
naar de rest van het netwerk, geen routingprotocollen loopt, zoals geïllustreerd.

De router van de verre plaats is als volgt gevormd:

interface Serial 0

     ip address 10.1.2.2 255.255.255.0

   !

   interface Ethernet 0

     ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

   !

   ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.2.1

   !

   no ip classless

Met deze configuratie kunnen de hosts op de afgelegen locatie bestemmingen op het internet
bereiken (via de cloud van 10.x.x.x), maar niet de bestemmingen binnen de wolk van 10.x.x.x, die
het bedrijfsnetwerk is. Omdat de router op afstand weet van een deel van het 10.0.0.0/8 netwerk,
de twee direct aangesloten subnetten en geen andere subnetten van 10.x.x.x, veronderstelt het
deze andere subnetten niet bestaan en daalt om het even welke pakketten die voor hen bestemd
zijn. Het verkeer dat aan Internet wordt voorbestemd heeft nooit een bestemming in de 10.x.x.x
bereik van adressen, en wordt daarom correct routeerd door de standaardroute.

Het configureren van ip klasloos op de verre router lost dit probleem op door de router toe te staan
om de klasbare grenzen van de netwerken in zijn routingtabel te negeren en eenvoudigweg naar
de langste prefixmatch die het kan vinden.

Samenvatting



   

Kortom, het nemen van een besluit over de verzending bestaat eigenlijk uit drie reeksen
processen: de routingprotocollen, de routingtabel en het eigenlijke proces dat een verzonden
beslissing en pakketten maakt. Deze drie reeksen processen worden, samen met hun relatie,
hieronder geïllustreerd.

De langste prefixmatch wint altijd tussen de routes die daadwerkelijk in de routingtabel zijn
geïnstalleerd, terwijl het routingprotocol met de laagste administratieve afstand altijd wint wanneer
u routes in de routingtabel installeert.

Gerelateerde informatie

Hoe werkt taakverdeling?●

Wat is administratieve afstand?●

Categoriepagina voor EKE-ondersteuning●

BGP-ondersteuningspagina●

IGRP-ondersteuningspagina●

Ondersteuningspagina voor IP-routeringsprotocollen●

Ondersteuningspagina voor IP-routing●

IS-IS ondersteuningspagina●

OSPF-ondersteuningspagina●

RIP-ondersteuningspagina●

Technische ondersteuning - Cisco-systemen●
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