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Introdução

Quando o server do protocolo de configuração dinâmica host (DHCP) é executado, alguns
alugueres aparecem como não disponível. Há diversas razões, quase sempre notáveis
claramente nos logs DHCP:

O sibilo antes da oferta é permitido.●

O servidor DHCP recebeu um mensagem DHCPDECLINE de um DHCP Client a que tinha alugado o
que pensamento era um bom endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.

●

O servidor DHCP do Cisco Network Registrar (CNR) vê uma mensagem que seja dirigida a
um outro servidor DHCP.

●

A rápida correção é para forçar as concessões a se tornarem disponíveis. Isto não é
recomendado, desde que a investigação é exigida encontrar porque os alugueres foram
marcados como não disponível. Vá ao diretório de registros CNR e procure os logs DHCP. O
server fá-lo claro porque o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT é não disponível
marcado.

Pré-requisitos

Requisitos

Os leitores deste documento devem estar cientes destes tópicos:

Como funciona o DHCP●

Interface de linha de comando de CNR (nrcmd)●

Interface de usuário CNR GUI●

Componentes Utilizados



As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Cisco Network Registrar 5.0.X●

Windows 2000 e Solaris 7●

Todas as versões de CNR e Plataformas●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Convenções

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas
técnicas Cisco.

Por que as concessões estão marcadas como indisponíveis

Ping antes da oferta

Antes de atribuir um endereço IP a um cliente, é possível optar por fazer o servidor de DHCP usar
a capacidade de mensagem de eco (o utilitário de ping) do protocolo de controle de mensagem
de Internet (ICMP) para determinar se há uma resposta para tal endereço. Se o servidor CNR
receber uma resposta do ping, o servidor DHCP marca o endereço como não disponível e oferece
um endereço IP diferente ao cliente. O uso do ping pode ajudar a impedir que dois clientes usem
o mesmo endereço IP. Para permitir o sibilo antes da oferta no servidor de CNR, refira “sibilando
um host antes de oferecer a seção de um endereço” de configurar escopos de DHCP e
alugueres.

Uma resposta a um sibilo pôde ser devido a um IP estaticamente configurado em um cliente ou
pelos dispositivos intermediários (Roteadores, Switches) respondendo impropriamente aos sibilos
para endereços na rede para que são responsáveis.

Para fazer estes alugueres disponíveis, refira o forçamento da Disponibilidade do aluguer.

Uma mensagem DHCPDECLINE recebida de um cliente

Um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT pode ser não disponível marcado se o
servidor DHCP recebe um mensagem DHCPDECLINE de um cliente a que tinha alugado o que
pensamento era um bom endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.

Isso acontece porque alguns clientes enviam uma requisição de protocolo de resolução de
endereço (ARP) para o endereço IP no segmento de LAN local. Se há uma resposta, o DHCP
Client retorna o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ao servidor DHCP com um
DHCPDECLINE e executa então uma outra operação DHCPDISCOVER para obter um endereço IP de Um
ou Mais Servidores Cisco ICM NT novo. Neste caso, como o sibilo antes do caso da oferta, o
cliente indica que há um cliente ativo que usa o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT, configurado talvez estaticamente. O servidor DHCP marca então o endereço IP como
indisponível.

Isto é causado frequentemente pelos clientes que configuraram identificadores de cliente NON-
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originais. Já que o servidor de DHCP utiliza esse campo para distinguir clientes, pode ocorrer
alocação de endereço duplicado. A solução é atribuir apenas endereço MAC como identificador
de cliente.

O CNR pode configurar qualquer uma destas maneiras de distinguir o cliente:

Por identificação de cliente. O ID do cliente, em geral, é fornecido pelo cliente. Contudo, se
uma identificação de cliente não é fornecida pelo cliente, o servidor DHCP cria original
usando um reformat do MAC address original com um tipo de hardware prepended = 1. (esta
é a configuração padrão como especificada pelo RFC.)

●

Apenas por endereço MAC. Esse recurso está desabilitado por padrão no servidor. (a soma
de verificação do endereço MAC é acrescentada para distinguir este objeto do endereço MAC
real). Você pode permiti-lo usando o comando:nrcmd> dhcp enable Mac-address-onlyEsta
configuração faz com que o servidor DHCP use o MAC address do cliente como o único
identificador de cliente e ignore a identificação de cliente fornecida pelo cliente. Você pode
usar este argumento para ter um único, maneira consistente identificar todos os clientes que
usam seu servidor DHCP.Nota: Você deve configurar esta característica antes que todos os
clientes estejam considerados configurados no server, desde que esta identificação de cliente
nova com Mac-address-only é diferente da identificação de cliente sintetizada padrão. Se
esta opção é permitida em uma rede de produção, nenhum cliente existente está considerado
como se durante o processo da renovação, não é reconhecido (NAK), e é forçado a um
aluguer novo. Isso vincula os arrendamentos atualmente considerados Leased (em uso) até
que eles expirem. Consequentemente, tantos como endereços são precisados duas vezes
em uma rede durante o ciclo de permitir esta característica.

●

Para disponibilizar essas concessões, siga as instruções em Forçando a disponibilidade das
concessões.

Servidor DHCP inválido ou configurado incorretamente

O servidor DHCP marca um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT não disponível
se observa um outro servidor DHCP distribuir este aluguer.

Todos os mensagens dhcprequest são transmissão como parte do ciclo inicial
DISCOVER/OFFER/REQUEST/ACK. O servidor DHCP pode ver mensagens direcionadas a
outros servidores DHCP e identificar que uma mensagem foi direcionada para ele pelo conteúdo
da opção server-id do pacote.

Se o servidor DHCP CNR vê uma mensagem que esteja dirigida a um outro servidor DHCP, mas
o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT que esta mensagem refere é controlado
por este servidor DHCP, então marca esse endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
não disponível. Este servidor DHCP é configurado para controlar o espaço de endereços mas
desde que observa um outro DHCP controlar o mesmo espaço de endereços, o outro server deve
ser desconfigurado.

Esse comportamento é visto quando da migração de um servidor DHCP de controle para outro
com um endereço IP diferente (e não configurado como parceiro de failover de DHCP conhecido
e autorizado nesses endereços). Em CNR 5.0.x e mais tarde, você pode desabilitar este
comportamento para permitir a facilidade da migração do espaço de endereços a um outro
servidor DHCP de controlo com o comando:



nrcmd> dhcp set ignore-requests-for-other-servers=true

Para disponibilizar essas concessões, siga as instruções em Forçando a disponibilidade das
concessões.

Force a Disponibilidade do aluguer

Você pode forçar a disponibilidade de uma concessão mantida no momento por um host. Peça
que a liberação do usuário o aluguer ou permita-o a, antes que você force sua Disponibilidade.
Não será necessário recarregar o servidor de DHCP para que a alteração seja implementada.

Use o GUI (CNR 6.0.x e abaixo):

Siga estes passos:

Na guia Usos da caixa de diálogo Propriedades do Escopo, selecione o leasing que deseja
forçar.

1.

Clique duas vezes no endereço para abrir a caixa de diálogo Propriedades do Leasing.2.
Clique a força disponível.3.
Clique em OK.4.

Use o CLI:

Use o comando lease < ip address > force-available forçar o aluguel mantido atualmente
disponível.nrcmd> lease 192.168.1.21 force-available

●

Você também pode disponibilizar todas as concessões não disponíveis em um escopo
usando o comando scope <nome do escopo> clearUnavailable.nrcmd> scope scope1
clearUnavailableNota: O comando scope <scope name> clearUnavailable está somente
disponível nas versões de CNR 5.x e mais tarde.

●

Use o WebUI (CNR 6.0.x e acima):

Vão ao DHCP > os espaços1.
Para o espaço que contém o aluguer, clique o ícone dos alugueres (os vidros).2.
Na lista de alugueres, clique o aluguer que você quer fazer disponível.3.
Uma vez no indicador indica as propriedades do aluguer, força do clique disponível.4.

Informações variadas sobre aluguel

Determine quando o aluguer se tornou não disponível:Use este comando para determinar
quando o aluguel foi indisponibilizado.nrcmd> lease ip-address get start-time-of-state

●

Desative um aluguer:Para mover um cliente fora de um aluguer, você pode escolher desativar
o aluguer. Se o aluguer está disponível, desative-o para impedir que o CNR o dê a um
cliente. Se o aluguer é ativo (guardado por um cliente), desative o aluguer. Isto impede que o
cliente possa renovar o aluguer e o libere a um outro cliente. Você pode somente desativar
um aluguer quando o server se opera. O CNR desativa o aluguer imediatamente; você não
precisa recarregar o servidor de DHCP. Se o aluguer está disponível, quando você desativa o
aluguer torna-se não disponível; se ele estiver ativo, ficará indisponível para renovação ou

●



   

qualquer aluguel inicial.
Número total de endereços disponíveis:O número total de endereços dentro da escala do
espaço é igual à soma do estes: livre + alugado dinamicamente + reservou + não disponível +
desativado + outro disponível.

●

Informações Relacionadas

Configurando escopos e concessões de DHCP●

Suporte Técnico - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/rtrmgmt/ciscoasu/nr/nr50/nrug/08scopes.htm?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav

