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Dit document beschrijft de functies en functionaliteit van Hot Standby Router Protocol (HSRP).

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

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

Conventies

Raadpleeg voor meer informatie over documentconventies de technische Tips van Cisco.

HSRP-achtergrond en -bewerkingen

Eén manier om bijna 100% netwerkuptime te bereiken is door HSRP te gebruiken, dat
netwerkredundantie biedt voor IP-netwerken, door ervoor te zorgen dat het gebruikersverkeer
direct en transparant herstelt van eerste hopdefecten in netwerk randapparaten of
toegangscircuits.

Door een IP-adres en een MAC-adres (Layer 2) te delen, kunnen twee of meer routers optreden
als één "virtuele" router. De leden van de virtuele routergroep wisselen voortdurend
statusberichten uit. Op deze manier kan één router de routingverantwoordelijkheid van een ander
op zich nemen, mocht het om geplande of niet-geplande redenen de commissie verlaten. Hosten
blijven IP-pakketten doorsturen naar een consistent IP- en MAC-adres, en de overgang van
apparaten die de routing uitvoeren is transparant.

Mechanismen voor dynamische routerdetectie

Hieronder staan beschrijvingen van dynamische mechanismen voor de ontdekking van routers die
beschikbaar zijn voor hosts. Veel van deze mechanismen bieden niet de netwerkveerkracht die
door netwerkbeheerders wordt vereist. Dit kan zijn omdat het protocol aanvankelijk niet was
bedoeld om netwerkveerkracht te bieden of omdat het niet mogelijk is voor elke host op een
netwerk om het protocol uit te voeren. Naast wat hieronder vermeld is, is het belangrijk om op te
merken dat vele hosts u alleen toestaan een default-gateway te vormen.

Proxy-adresprotocol

Sommige IP-hosts gebruik van proxy-protocol voor adresoplossing (ARP) om een router te
selecteren. Wanneer een host proxy-ARP uitvoert, wordt er een ARP-aanvraag verzonden voor
het IP-adres van de externe host waarop het contact wil opnemen. Een router, router A, op het
netwerk antwoordt namens de afstandsbediening en verstrekt zijn eigen MAC adres. Met proxy
ARP gedraagt de host zich alsof de externe host was verbonden met hetzelfde segment van het
netwerk. Als router A mislukt, blijft de gastheer pakketten verzenden die voor de verre gastheer
aan het adres van MAC van router A bestemd zijn, zelfs al hebben die pakketten nergens te gaan
en zijn verloren. U kunt op ARP wachten om het adres van MAC van een andere router, router B,
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op het lokale segment te verwerven door een ander ARP-verzoek te verzenden, of u kunt de host
opnieuw opstarten om een ARP-verzoek te verzenden. In elk geval, voor een significante periode,
kan de gastheer niet met de verre gastheer communiceren, zelfs alhoewel het routerprotocol
geconverteerd is, en router B bereid is om pakketten over te brengen die anders door router A
zouden gaan.

Dynamisch routingprotocol

Sommige IP-hosts uitvoeren (of snoop) een dynamisch routingprotocol zoals het Routing
Information Protocol (RIP) of Open Path First (OSPF) om routers te ontdekken. Het voordeel van
het gebruik van RIP is dat het langzaam is om aan veranderingen in de topologie aan te passen.
Het uitvoeren van een dynamisch routingprotocol op elke host is mogelijk niet mogelijk om een
aantal redenen, zoals administratieve overhead, verwerking van overhead, beveiligingsproblemen
of het ontbreken van een protocolimplementatie voor sommige platforms.

ICMP-routerdetectiProtocol

Sommige nieuwere IP-hosts gebruik van ICMP-routerdetectieprotocol (IRDP) (RFC 1256 ) om een
nieuwe router te vinden wanneer een route niet beschikbaar wordt. Een host die IRDP runt, luistert
naar hallo multicast berichten van zijn geconfigureerde router en gebruikt een alternatieve router
wanneer deze niet langer deze hallo-berichten ontvangt. De standaard timer waarden van IRDP
betekenen dat het niet geschikt is voor detectie van mislukking van de eerste hop. De standaard
advertentieresnelheid is één keer per 7 tot 10 minuten, en de standaard levensduur is 30 minuten.

Dynamic Host Configuration Protocol

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (RFC 1531 ) biedt een mechanisme voor het
doorgeven van configuratieinformatie aan hosts op een TCP/IP-netwerk. Een host die een DHCP-
client runt, vraagt om configuratieinformatie van een DHCP-server wanneer deze op het netwerk
start. Deze configuratie-informatie bestaat doorgaans uit een IP-adres en een standaardgateway.
Er is geen mechanisme om op een alternatieve router over te schakelen als de standaardgateway
faalt.

HSRP-werking

Een grote klasse van legacy host-implementaties die geen dynamische ontdekking ondersteunen,
zijn in staat om een standaardrouter te configureren. Het uitvoeren van een dynamisch
routerzoekmechanisme op elke host is mogelijk niet uitvoerbaar om een aantal redenen, zoals
administratieve overhead, verwerking van overhead, beveiligingsproblemen of het ontbreken van
een protocolimplementatie voor sommige platforms. HSRP biedt failover-services voor deze hosts.

Gebruik van HSRP, een set routers werkt in concert om de illusie van één virtuele router aan de
hosts op het LAN voor te stellen. Deze set is bekend als een HSRP-groep of een stand-by groep.
Een enkele router die uit de groep wordt verkozen is verantwoordelijk voor het verzenden van de
pakketten die hosts naar de virtuele router worden verzonden. Deze router is bekend als de
actieve router. Een andere router wordt geselecteerd als de Standby router. In het geval dat de
Actieve router faalt, neemt de Standby de pakket-door-taken van de Actieve router over. Hoewel
een willekeurig aantal routers HSRP kan uitvoeren, zendt alleen de actieve router de pakketten
door naar de virtuele router.

Om netwerkverkeer te minimaliseren, verzenden alleen de actieve en standby routers periodieke
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HSRP-berichten nadat het protocol het verkiezingsproces heeft voltooid. Als de Actieve router
faalt, neemt de Standby router het over als de Actieve router. Als de Standby router mislukt of de
Actieve router wordt, wordt er een andere router geselecteerd als de Standby router.

Op een bepaald LAN kunnen meerdere hete stand-by groepen naast elkaar bestaan en
overlappen. Elke stand-by groep emuleert één virtuele router. De individuele routers kunnen
deelnemen aan meerdere groepen. In dit geval, handhaaft de router afzonderlijke staat en timers
voor elke groep.

Elke stand-by groep heeft één enkel, bekend MAC-adres, evenals een IP-adres.

HSRP-adressering

In de meeste gevallen wanneer u routers configureren om deel uit te maken van een HSRP-groep,
luisteren ze naar het HSRP MAC-adres voor die groep en hun eigen gebrand MAC-adres. De
uitzondering is routers waarvan Ethernet-controllers slechts één MAC-adres herkennen
(bijvoorbeeld de Lance controller op de Cisco 2500- en Cisco 4500-routers). Deze routers
gebruiken het HSRP MAC-adres wanneer ze de actieve router zijn, en hun ingebouwde adres
wanneer ze dat niet zijn.

HSRP gebruikt het volgende MAC-adres op alle media behalve Token Ring:

0000.0c07.ac**   (where ** is the HSRP group number)

Token Ring interfaces gebruiken functionele adressen voor het HSRP MAC-adres. Functionele
adressen zijn het enige algemene multicast mechanisme dat beschikbaar is. Er is een beperkt
aantal functionele adressen van Token Ring beschikbaar en veel van deze adressen zijn
gereserveerd voor andere functies. U kunt de volgende drie adressen met HSRP gebruiken:

c000.0001.0000   (group 0)

c000.0002.0000   (group 1)

c000.0004.0000   (group 2)

Opmerking: wanneer HSRP in een omgeving met meerdere ring bron-route bridging (SRB) en de
HSRP-routers op verschillende ringen draait, kan het gebruik van de functionele adressen
verwarring veroorzaken in Routing Information Field (RIF). In een SRB-omgeving is het
bijvoorbeeld mogelijk dat een HSRP-standby router op een andere ring verblijft dan de actieve
router. Wanneer deze standby router actief wordt, hebben de stations op dezelfde ring als de oude
actieve router een nieuwe RIF nodig om pakketten naar de nieuwe actieve router te kunnen
verzenden. Aangezien de stand-by (nieuwe actieve) router echter hetzelfde functionele adres
gebruikt als de vorige actieve router, zijn de stations niet op de hoogte van het feit dat zij
verkenners naar een nieuw RIF-netwerk moeten sturen. Om deze reden werd het gebruik-van de
afstandsbediening geïntroduceerd.

Cisco IOS release- en HSRP-functietriek

Dit document laat zien welke HSRP functies worden ondersteund waarin Cisco IOS® Software
releases. Klik op een optie om een gedetailleerde beschrijving te zien. Een tussentijds release-
nummer geeft aan waarin een optie voor het eerst werd uitgebracht, of een release waar de
functionaliteit van die functie veranderde.
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De HSRP-functionaliteit was opgenomen in Cisco IOS-beginafbeeldingen tot de integratie van
Cisco bug ID CSC16720 (alleen geregistreerde klanten). Cisco bug-ID CSC16720 verwijderd
HSRP van beginafbeeldingen, met uitzondering van:

c7200-booster-mz●

c7200-kaars-mz●

c10k-ebooster-mz●

c4500-booster-mz●

c7200-booster-mz●

c7200-kaars-mz●

c7400-kaars-mz●

ubr7200-booster-mz●

c6400r-booster-MHz●

rpm-start-mz●

rpmxf-booster-mz●

RSP-booster●

meubilair●

c5350-booster-MHz●

c5400-booster-mz●

c7301-booster-mz●

c5850-booster-MHz●

c4gwy-caars-mz●

ubr910-rebooster-mz●

ubr910-rebooster-mz●

ubr925-k8booster-mz●

c5850tb-booster-mz●

HSRP-functies

Voorkoming

De eigenschap preventie van HSRP maakt de router met hoogste prioriteit in staat om onmiddellijk
de Actieve router te worden. De prioriteit wordt eerst bepaald door de prioriteitswaarde die u
vormt, en dan door het IP-adres. In elk geval is een hogere waarde van grotere prioriteit.

Wanneer een router met hogere prioriteit een router met lagere prioriteit voorspelt, verstuurt het
een coup-bericht. Wanneer een actieve router met lagere prioriteit een coup bericht of hallo
bericht van een hogere prioriteit actieve router ontvangt, verandert het in de sprekende staat en
stuurt het een ontslagbericht.

Voortijdig

De preempt vertragingsfunctie laat preemption toe om voor een configureerbare tijdperiode te
worden uitgesteld, die de router toestaat om zijn routingtabel te bevolken alvorens de actieve
router te worden.

Vóór Cisco IOS-softwarerelease 12.0(9)begon de vertraging toen de router opnieuw werd
geladen. In Cisco IOS-softwarerelease 12.0(9)begint de vertraging wanneer er voor het eerst een
preventieve actie wordt ondernomen.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCec16720&Submit=Search
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Om de HSRP-prioriteit en -voorstelling te configureren gebruikt u de opdracht stand-by [groep]
[prioriteitsnummer] [voorspelling [minimum] seconden] [sync-seconden]].

Raadpleeg de HSRP-documentatie voor meer informatie over het configureren van HSRP.

Interface Tracking

Interface tracking stelt u in staat een andere interface op de router te specificeren, zodat het
HSRP-proces kan worden gevolgd om de HSRP-prioriteit voor een bepaalde groep te wijzigen.

Als het lijnprotocol van de gespecificeerde interface daalt, wordt de HSRP prioriteit van deze
router verminderd, die een andere router HSRP met hogere prioriteit toelaat actief (als het pre-
emption toegelaten heeft).

Om HSRP interface tracking te configureren gebruikt u de opdracht standby [group] hardinterface
[Priority].

Wanneer de meerdere getraceerde interfaces zijn gedaald, wordt de prioriteit verminderd met een
cumulatief bedrag. Als u de decrement waarde instelt, wordt de waarde verminderd met dat
bedrag als die interface is neergezet, en de stappen zijn cumulatief. Als u geen expliciete
decrement waarde instelt, wordt de waarde met 10 verminderd voor elke interface die daalt, en
decrement zijn cumulatief.

Het volgende voorbeeld gebruikt de volgende configuratie, met de standaard decrement waarde
van 10.

Opmerking: Wanneer een HSRP-groepsnummer niet is opgegeven, is het standaard
groepsnummer groep 0.

interface ethernet0

     ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

     standby ip  10.1.1.3

     standby priority 110

     standby track serial0

     standby track serial1

Het HSRP-gedrag bij deze configuratie is:

0 interfaces down = geen afname (prioriteit is 110)●

1 interface down = afname met 10 (prioriteit wordt100)●

2 interfaces down = afname met 10 (prioriteit wordt 90)●

Het bovenstaande HSRP-gedrag is waar, zelfs als de decrement waarden expliciet worden
ingesteld zoals hieronder.

interface ethernet0

     ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

     standby ip  10.1.1.3

     standby priority 110

     standby track serial0 10

     standby track serial1 10

Vóór Cisco IOS release 12.1, als u een router met een downinterface start, wordt de HSRP-
interface bij het opvolgen van de interface als omhoog beschouwd.
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Dit defect heeft Cisco bug-ID CSCdp32289 (alleen geregistreerde klanten).

Ingebrand adres gebruiken

Het gebruik brandt-in adres (BIA) optie maakt HSRP groepen in staat om het gebrand-in MAC-
adres van een interface te gebruiken in plaats van een HSRP MAC-adres. Gebruik BIA is eerst
geïmplementeerd in Cisco IOS release 11.1(8). Om HSRP te configureren om de BIA te
gebruiken, gebruikt u de opdracht standby use-bia [scope interface].

De opdracht use-bia is geïmplementeerd om de beperkingen te overwinnen van het gebruik van
een functioneel adres voor het HSRP MAC-adres op Token Ring-interfaces.

Opmerking: wanneer HSRP in een bron-routed bridging omgeving draait en de HSRP-routers op
verschillende ringen verblijven, kan het gebruik van de functionele adressen verwarring
veroorzaken in Routing Information Field (RIF). Om deze reden werd het gebruik-biobandel
commando geïntroduceerd.

De functie use-bia maakt het gebruik van DECnet, Xerox Network Systems (XNS) en HSRP op
dezelfde router mogelijk door het DECnet MAC-adres (de BIA) te gebruiken als het HSRP-MAC-
adres. De use-bia opdracht is ook handig in netwerksituaties waar de BIA van een apparaat in
andere apparaten op het LAN is geconfigureerd.

Het gebruik-bia-commando heeft echter verschillende nadelen:

Wanneer een router actief wordt, wordt het virtuele IP-adres verplaatst naar een ander MAC-
adres. De nieuwe actieve router verstuurt een onnodige ARP-respons maar niet alle host-
implementaties behandelen de onnodige ARP correct.

●

Proxy ARP-einden wanneer gebruik-schuim is ingesteld. Een anti-andby router kan voor de
verloren volmacht ARP-database van een mislukte router niet dekken.

●

Vóór Cisco IOS release 12.0(3.4)T is slechts één HSRP-groep toegestaan als gebruik-biv is
geconfigureerd.

●

Wanneer u het gebruik-afstand bevel op een subinterface vormt, verschijnt het op de
hoofdinterface en wordt het toegepast op alle subinterfaces. In Cisco IOS release 12.0(6.2) en
hoger wordt de opdracht use-bia uitgebreid met de optionele scope interface-sleutelwoorden om
de opdracht op één subinterface toe te passen.

Dit defect heeft Cisco bug-ID CSCdm25468 (alleen geregistreerde klanten).

Meervoudige HSRP-groepen

De meervoudige HSRP (MHSRP) groepenoptie werd toegevoegd in Cisco IOS release 10.3. Deze
functie maakt redundantie en werklastverdeling binnen netwerken verder mogelijk en maakt
redundante routers meer gebruikt. Terwijl een router actief verkeer voor één HSRP groep door
maakt, kan het in standby of in de luisterstaat voor een andere groep zijn.

Vanaf Cisco IOS release 12.0(3.4)T kunt u de opdracht use-bia gebruiken met meerdere HSRP-
groepen ingeschakeld.

Raadpleeg taakverdeling met HSRP om HSRP te configureren om gebruik te maken van
meerdere paden.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCdp32289
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Configureerbaar MAC-adres

Normaal gebruikt u HSRP om eindstations te helpen de eerste hopgateway voor IP-routing te
vinden. De eindstations zijn ingesteld met een standaardgateway. HSRP kan echter eerste
hopredundantie voor andere protocollen bieden. Sommige protocollen, zoals Advanced Peer-to-
Peer Network (APPN), gebruiken het MAC-adres om de eerste hop te identificeren voor
routingdoeleinden.

In dit geval, is het vaak noodzakelijk om het virtuele adres van MAC te kunnen specificeren met de
standby mac-adres opdracht. Het virtuele IP-adres is niet belangrijk voor deze protocollen. De
eigenlijke syntax van het commando is stand-by [group] mac-address mac-address.

N.B.: U kunt deze opdracht niet op een Token Ring-interface gebruiken.

Ondersteuning van SLOG

Ondersteuning voor syslogberichten voor HSRP-informatie werd toegevoegd in Cisco IOS release
11.3. Deze functie maakt een efficiëntere vastlegging en tracering van de huidige actieve en
standby routers op systeemservers mogelijk.

HSRP-filtering

Vóór Cisco IOS release 12.1, was de opdracht voor het foutoptreden van HSRP relatief simpel.
Om het debuggen van HSRP mogelijk te maken, zou u simpelweg de debug standby opdracht
gebruiken, die output van de HSRP staat en pakketinformatie voor alle standby groepen op alle
interfaces beschikbaar maakte.

Er is een debug-voorwaarde toegevoegd in Cisco IOS release 12.0(2.1) zodat de uitvoer van de
standby debug-opdracht op basis van interface- en groepsnummer kan worden gefilterd. De
opdracht gebruikt het paradigma debug-conditie dat in Cisco IOS release 12.0 is geïntroduceerd,
als volgt: debug-stand-by interfacegroep. De interface die u specificeert moet een geldige
interface zijn die HSRP kan ondersteunen. De groep kan elke groep zijn (0 - 255).

U kunt de bug-omstandigheden voor groepen instellen die niet bestaan, waardoor u tijdens het
initialiseren van een nieuwe groep informatie kunt opslaan.

U moet de stand-by debug-volgorde inschakelen om een debug-uitvoer te maken. Als u geen
standby vormt, debug condities, dan debug uitvoer wordt geproduceerd voor alle groepen op alle
interfaces. Als u minimaal één stand-by configureren om de toestand op te lossen, dient de stand-
by debug uitvoer te worden gefilterd volgens alle standby debug-omstandigheden.

Uitgebreide HSRP-filtering

Vóór het debuggen van Cisco IOS release 12.1(0.2) was HSRP van beperkt gebruik omdat
informatie verloren ging in het geluid van periodieke hallo berichten. Dus werd de verbeterde
zuiveringsfunctie toegevoegd in Cisco IOS 12.1(20.2).

In de volgende tabel worden de opdrachtopties voor een verbeterd foutoptreden uitgelegd.

Opdracht Beschrijving
debug stand-by Toont alle HSRP-fouten,
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gebeurtenissen en
pakketten.

debug van stand-by taps

Toont alle HSRP-fouten,
gebeurtenissen en
pakketten, behalve hallo-
en advertentiepakketten.

standby-fouten debug Hiermee worden HSRP-
fouten weergegeven.

debug-stand-by
gebeurtenissen [[all] | tergen]
| [icmp | Protocol |
Ontslagvergoedingen | tracé]
[details]

Toont HSRP-
gebeurtenissen.

debug-stand-by pakketten
[[all] | tergen] | [reclame] |
coup | hallo | ontslag]
[details]

Hiermee worden HSRP-
pakketten weergegeven.

U kunt het debug uitvoer filteren met behulp van interface en HSRP groep voorwaardelijke
debugging. Om interface voorwaardelijke het zuiveren toe te laten, gebruik het debug van de
interface van de verbeteringsinterface. Om HSRP voorwaardelijk het zuiveren toe te laten, gebruik
de debug van de stand-by interfacegroep opdracht.

Een interface debug-voorwaarde is alleen van toepassing als u geen stand-by condities hebt
ingesteld voor debug. Het debuggen van HSRP wordt verder verbeterd in Cisco IOS
softwarerelease 12.1(1.3), gebaseerd op de verbeteringen die werden aangebracht in de HSRP
state-tabel.

Dit defect heeft Cisco bug-ID CSCdp57811 (alleen geregistreerde klanten).

Deze verbeteringen tonen de gebeurtenissen van de HSRP- staatsteletabel. In de uitvoer onder
de a/, b/, c/, enzovoort, raadpleeg de gebeurtenissen van de HSRP finite state machine, die zijn
gedocumenteerd in RFC 2281 .

SB1: Ethernet0/2 Init: a/HSRP enabled

SB1: Ethernet0/2 Active: b/HSRP disabled (interface down)

SB1: Ethernet0/2 Listen: c/Active timer expired (unknown)

SB1: Ethernet0/2 Active: d/Standby timer expired (20.0.0.3)

SB1: Ethernet0/2 Speak: f/Hello rcvd from higher pri Speak router

SB1: Ethernet0/2 Active: g/Hello rcvd from higher pri Active router

SB1: Ethernet0/2 Speak: h/Hello rcvd from lower pri Active router

SB1: Ethernet0/2 Standby: i/Resign rcvd

SB1: Ethernet0/2 Active: j/Coup rcvd from higher pri router

SB1: Ethernet0/2 Standby: k/Hello rcvd from higher pri Standby router

SB1: Ethernet0/2 Standby: l/Hello rcvd from lower pri Standby router

SB1: Ethernet0/2 Active: m/Standby mac address changed

SB1: Ethernet0/2 Active: n/Standby IP address configured

Verificatie

De HSRP-echtheidsfunctie bestaat uit een gedeelde duidelijke tekst die in de HSRP-pakketten zit.
Deze optie voorkomt de router met lagere prioriteit van het leren van het standby IP-adres en de
stand-by timer waarden van de hogere prioriteitsrouter.
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Om de HSRP authenticatietoets te configureren gebruikt u de opdracht standby authenticatie
string.

IP-redundantie

HSRP biedt stateless redundantie voor IP-routing. HSRP op zichzelf is beperkt tot het behoud van
zijn eigen staat. Het veronderstelt dat elke router zijn eigen Routing-tabellen onafhankelijk van
andere routers bouwt en onderhoudt. De functie voor IP-redundantie biedt een mechanisme dat
HSRP in staat stelt om een service aan clienttoepassingen te bieden, zodat deze een stateful
failover kunnen implementeren.

IP-redundantie biedt geen mechanisme voor peer toepassingen om staatinformatie uit te wisselen.
Dit wordt aan de toepassingen zelf overgelaten en is van essentieel belang als de toepassingen
een stateful failover moeten bieden.

IP-redundantie is momenteel (vanaf januari 2000) alleen geïmplementeerd voor mobiele IP-
thuisagents. Hieronder volgt een voorbeeldconfiguratie:

configure terminal

 router mobile

 ip mobile home-agent standby hsrp-group1

!

interface e0/2

 no shutdown

 ip address 20.0.0.1 255.0.0.0

 standby 1 ip 20.0.0.11

 standby 1 name hsrp-group1

Opmerking: Vanaf Cisco IOS release 12.1(3)T is de redundantie van het sleutelwoord naast de
standby van het sleutelwoord geaccepteerd. Het standby sleutelwoord zal in een latere Cisco IOS-
release worden uitgeschakeld. De juiste opdracht zal dan ip mobiel home-agent redundantie hsrp-
group1 zijn.

Toekomstige toepassingen van IP-redundantie kunnen het volgende omvatten:

NAT - NAT - Noodzaak om redundante gateways te bieden.●

IPSEC - Noodzaak om staatsinformatie te synchroniseren om te functioneren wanneer HSRP
in gebruik is.

●

DHCP-server - DHCP-servers geïmplementeerd in verschillende routers.●

NBAR, CBAC - Moet firewallstaten voor asymmetrische routing spiegelen.●

GPRS - Er is een manier nodig om de TCP-status te traceren.●

PIX●

SNMP-beheerinformatiebasis

SNMP Management Information Base (MIB)-ondersteuning is toegevoegd aan Cisco IOS-release
12.0(3.0)T. Er zijn twee relevante MIB's voor HSRP:

ciscoMgmt 106: De MIB-module voor het beheer van HSRP●

ciscoMgmt 107: De extensie MIB module voor het beheer van HSRP●

Vóór Cisco IOS release 12.0(6.1)T, veroorzaakt een wandeling van de uitgebreide HSRP MIB
wanneer er een Bridge Group Virtual Interface (BVI) aanwezig is, een storing van de router.
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Dit defect heeft Cisco bug-ID CSCdm61257 (alleen geregistreerde klanten).

HSRP-ondersteuning voor Multiprotocol Label Switching Virtual Private Networks

HSRP-ondersteuning voor Multiprotocol Label Switching Virtual Private Networks (MPLS VPN’s) is
toegevoegd aan Cisco IOS-softwarerelease 12.1(3)T.

HSRP op een MPLS VPN-interface is handig wanneer u een Ethernet hebt die is aangesloten
tussen twee ABBYY’s (PoE’s) en u een van de volgende opties hebt:

Een Customer Edge (CE) met een standaardroute naar het HSRP virtuele IP-adres.●

Een of meer hosts met het virtuele IP-adres HSRP dat als de standaardgateway is
geconfigureerd.

●

Het netwerkdiagram hieronder toont twee PE's met HSRP die tussen hun VPN routing/Forwarding
(VRF) interfaces lopen. We hebben de CE ingesteld met het HSRP virtuele IP-adres als
standaardroute. En we vormden HSRP om de interfaces te volgen die de PE's verbinden met de
rest van het providernetwerk. Bijvoorbeeld, als interface E1 van PE1 faalt, zal de prioriteit van
HSRP worden verminderd zodat PE2 het verzenden van pakketten naar het virtuele IP/MAC adres
overneemt.

Dit zijn de configuraties:

Router PE1 Router PE2

conf terminal conf terminal
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!

ip cef

!

ip vrf vrf1

 rd 100:1

 route-target export 100:1

 route-target import 100:1

!

interface ethernet0

 no shutdown

 ip vrf forwarding vrf1

 ip address 10.2.0.1

255.255.0.0

 standby 1 ip 10.2.0.20

 standby 1 priority 105

 standby 1 preempt delay

minimum 10

 standby 1 timers 3 10

 standby 1 track ethernet1

10

 standby 1 track ethernet2

10

!

ip cef

!

ip vrf vrf1

 rd 100:1

 route-target export 100:1

 route-target import 100:1

!

interface ethernet0

 no shutdown

 ip vrf forwarding vrf1

 ip address 10.2.0.2

255.255.0.0

 standby 1 ip 10.2.0.20

 standby 1 priority 100

 standby 1 preempt delay

minimum 10

 standby 1 timers 3 10

 standby 1 track ethernet1

10

 standby 1 track ethernet2

10

U kunt de volgende opdrachten gebruiken om te controleren of het HSRP virtuele IP-adres in de
juiste VRF-ARP- en Cisco Express-doorsturen tabellen staat:

ed1-pe1# show ip arp vrf vrf1

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  10.2.0.1                -   00d0.bbd3.bc22  ARPA   Ethernet0/2

Internet  10.2.0.20               -   0000.0c07.ac01  ARPA   Ethernet0/2

ed1-pe1# show ip cef vrf vrf1

Prefix              Next Hop             Interface

0.0.0.0/0           10.3.0.4             Ethernet0/3

0.0.0.0/32          receive

10.1.0.0/16         10.2.0.1             Ethernet0/2

10.2.0.0/16         attached             Ethernet0/2

10.2.0.1/32         receive

10.2.0.20/32        receive

224.0.0.0/24        receive

255.255.255.255/32  receive

HSRP-ondersteuning voor ICMP-omleidingen

HSRP is gebaseerd op het concept dat de HSRP peer routers die een netwerk beschermen
toegang kunnen bieden tot alle andere subnetten die het netwerk omvatten. Daarom is het
irrelevant welke router de actieve router HSRP wordt, aangezien alle routers routes naar elk net
hadden.

HSRP maakt gebruik van een speciaal virtueel IP-adres en een virtueel MAC-adres, dat logisch
aan de actieve router van HSRP is gekoppeld. ICMP-omleidingen worden automatisch
uitgeschakeld op een interface wanneer u HSRP op die interface gebruikt. IOS 12.1(3)T vanaf,
biedt ICMP-omleidingen de optie ICMP-omleidingen aan op interfaces die zijn geconfigureerd met
HSRP. Raadpleeg HSRP-ondersteuning voor ICMP-omleidingen voor meer informatie. Dit wordt
gedaan om te voorkomen dat hosts niet worden teruggestuurd naar het virtuele IP-adres van
HSRP. Het is mogelijk dat de twee (of meer) routers op een netwerk geen identieke connectiviteit
met de rest van het netwerk hebben. Dat wil zeggen, voor een bepaald bestemming IP adres, kan
het één of het andere van de routers een veel beter pad naar dat adres hebben of zelfs de enige
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router zijn die aan dat adres is gekoppeld.

Het ICMP protocol staat een router toe om een eindstation opnieuw te richten om pakketten voor
een bepaalde bestemming aan een andere router op zelfde slechts te verzenden, als de eerste
router weet dat de andere router een beter pad naar die specifieke bestemming heeft. Zoals het
geval was voor standaardgateways, als de router waaraan een endstation voor een bepaalde
bestemming is hergericht mislukt, dan werden de pakketten van het eindstation aan die
bestemming niet afgeleverd. In de standaard HSRP gebeurt dit precies wat er gebeurt. Om deze
reden raden we aan om ICMP-omleidingen uit te schakelen als HSRP is ingeschakeld.

Het uitbreiden van de relatie tussen ICMP-omleidingen en HSRP biedt een oplossing voor dit
probleem, zodat u voordeel kunt halen uit de voordelen van zowel HSRP als ICMP-omleidingen.
Twee (of meer) HSRP groepen worden uitgevoerd op elk subnetwerk, met minstens evenveel
HSRP groepen ingesteld als er routers deelnemen. De prioriteiten worden zo ingesteld dat elk van
de routers de baas is over ten minste één HSRP-groep. Wanneer een router bepaalt om een
eindstation naar een andere router voor een specifieke bestemming te herleiden, dan in plaats van
het eindstation te richten naar het IP-adres van die andere router, vindt hij een HSRP-groep die
door die router wordt bestuurd, en stuurt hij het eindstation naar het corresponderende virtuele IP-
adres. Als die doelrouter dan faalt, waarborgt HSRP dat een andere router zijn taak overneemt en,
wellicht, het eindstation naar nog een andere, opnieuw virtuele router wijst.

HSRP-interface- en mediaondersteuning

In deze sectie worden uitgelegd welke interfaces en media HSRP ondersteunen en mogelijke
voorbehouden bij het uitvoeren van HSRP via deze media.

Sinds Cisco IOS-softwarerelease 10.0 is de HSRP-functionaliteit beschikbaar op Ethernet, Token
Ring en Fibre Distributed Data Interface (FDDI). Fast Ethernet en ATM interfaces worden ook
ondersteund door HSRP.

Virtuele LAN’s (VLAN’s) bieden logische netwerktopologieën aan om de fysieke switched
infrastructuur te overlay, zodat elke willekeurige verzameling LAN-poorten kan worden
gecombineerd met een autonome gebruikersgroep of groep van belang. Ondersteuning van
HSRP VLAN is toegevoegd in Cisco IOS release 11.1 voor IEEE 802.10 Secure Data Exchange
(SDE) en in Cisco IOS release 11.3 voor Cisco Inter-Switch Link (ISL).

Ethernet

Verschillende Ethernet (Lance en QUIC) controllers in lage-eindproducten kunnen slechts één
enkel unicast MAC-adres in hun adresfilter hebben. Op deze platforms is slechts één HSRP-groep
toegestaan en het interfaceadres wordt gewijzigd in het HSRP virtuele MAC-adres wanneer de
groep actief wordt. Als u HSRP op routers met meerdere interfaces van dit type gebruikt, dient u
elke interface met een ander HSRP-groepsnummer te configureren.

Opmerking: de Cisco 7200 router gebruikt ook de Lance Ethernet-controller maar ondersteunt
MHSRP in software.

Cisco raadt u aan om niet meer dan 24 HSRP Ethernet interfaceprocessors (EIP's) te hebben
vanwege de tijd die nodig is om de adresfilters voor HSRP bij te werken. Met meer dan
vierentwintig HSRP-IP’s kunnen instabiliteit en buitensporige CPU-lading veroorzaken.



Dit defect heeft Cisco bug-ID CSCdj29595 (alleen geregistreerde klanten).

Als u meer dan 24 EIP's hebt, probeer dan de EIP's te vervangen door veelzijdige
interfaceprocessors (VIP's) en Ethernet poortadapters. VIP’s zijn goedgekeurd voor maximaal
tachtig HSRP-groepen. U kunt ook het aantal HSRP-groepen beperken en de HSRP-hallo
verhogen en tijd vasthouden.

Token Ring

Eén beperking van het uitvoeren van HSRP op een Token Ring-interface is dat u het adresfilter
niet op de Token Ring-chipset kunt herprogrammeren zoals u dat kunt op Ethernet-, FDDI- of
ATM-emulatie. Token Ring gebruikt functionele adressen, waarvan er slechts een klein aantal
beschikbaar is dat niet conflicteert met andere toepassingen van de functionele adreruimte.

Wanneer HSRP wordt uitgevoerd in een Source-Route Bridging (SRB)-omgeving, kan het gebruik
van functionele adressen verwarring veroorzaken. Zie het HSRP-adresseringsgedeelte voor meer
informatie. Probeer ook het gebruik-bibs opdracht te configureren.

802,1Q router

Cisco raadt het gebruik van Cisco IOS-softwarerelease 12.0(8.1)T of hoger voor HSRP boven
802.1Q aan.

ISL

HSRP via ISL is beschikbaar in Cisco IOS-release 11.2(6)F, 11.3, 12.X. Het wordt aanbevolen om
release 12.0(7) of hoger te gebruiken om de probleem te voorkomen dat wordt beschreven in
Cisco bug-ID CSCdm68811 (alleen geregistreerde klanten).

FDDI

Een FDDI poortadapter stript frames uit de ring als het één van zijn eigen MAC adressen in de
MAC bron ziet. Als een netwerkgebeurtenis ervoor zorgt dat beide routers actief worden,
verzenden beide routers HSRP hallo-pakketten met hetzelfde virtuele MAC-adres. Elke router
stript per ongeluk het hallo-pakket van de andere router van het netwerk, en beiden blijven actief.

Dit defect heeft Cisco bug-id CSCdj30049 (alleen geregistreerde klanten).

De oplossing voor dit probleem in Cisco IOS release 11.2(11.1) is voor HSRP-routers in een
FDDI-omgeving om hun eigen unieke MAC-adres te gebruiken om berichten uit te wisselen en het
HSRP-protocol uit te voeren. Om te verzekeren dat het leren van bruggen en schakelt de juiste
haveningang voor het virtuele adres van MAC in het geheugen instelt, stuurt de actieve router ook
periodieke verfrissingsberichten met het HSRP MAC adres.

Opmerking: het hardware content-adresseerbare geheugen (CAM) van Cisco 4500 router op een
FDDI-interface kan niet correct ingevuld worden na een herlading als u meerdere RIP- en HSRP-
groepen hebt geconfigureerd. De enige bewerking op dit moment is om de interfaces te wissen
om de CAM te herstellen. Dit defect heeft Cisco bug-ID CSCdm93122 (alleen geregistreerde
klanten).

MAC-vernieuwing
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HSRP-routers in een FDDI-omgeving gebruiken hun eigen unieke MAC-adres om berichten te
uitwisselen en het HSRP-protocol uit te voeren. Om ervoor te zorgen dat het leren van bruggen en
schakelt het cachegeheugen de correcte haveningang voor het virtuele adres van MAC de actieve
router ook periodieke verfrissingsberichten verstopt met het HSRP MAC adres. Dit defect heeft
Cisco bug-id CSCdj30049 (alleen geregistreerde klanten).

Als u geen switch- of lerende brug op uw netwerk hebt, kunt u het verzenden van
verfrissingspakketten zoals hieronder wordt getoond verhinderen:

interface fddi 1/0/0

 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

 standby ip 10.1.1.250

 standby mac-refresh 0

Virtuele interface voor Bridge Group

HSRP-ondersteuning voor Bridge Group Virtual Interfaces (BVI’s) is toegevoegd in Cisco IOS-
release 12.0(6.2)T.

Subinterfaces

HSRP-groepen op subinterfaces moeten een groepsnummer hebben dat uniek is onder alle
andere groepen op alle subinterfaces op dezelfde hoofdinterface. Dit komt doordat de
subinterfaces geen unieke SNMP-interface-index ontvangen. Als u twee groepen had met het
nummer N op verschillende subinterfaces, dan lijkt in het MIB, groep N op subinterface 1 en groep
N op subinterface 2 dezelfde groep te zijn.
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