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Introdução

Este documento contém perguntas freqüentes sobre o EIGRP (Protocolo de encaminhamento de
gateway interior melhorado) do IP.

Q. O EIGRP exige um comando ip default-network propagar uma rota padrão?

A. Embora o EIGRP possa propagar uma rota padrão usando o método da rede padrão, não se
exige. O EIGRP redistribui rotas padrão diretamente.

Q. Devo sempre usar o comando eigrp log-neighbor-changes quando configuro
EIGRP?

A. Sim, esse comando torna mais fácil determinar por que um vizinho de EIGRP foi redefinido.
Isso reduz o tempo para o Troubleshooting.

Q. O EIGRP apoia endereços secundários?

A. O EIGRP apoia endereços secundários. Como o EIGRP sempre origina pacotes de dados a
partir do endereço primário, a Cisco recomenda que você configure todos os roteadores em uma
rede específica com endereços primários pertencentes à mesma sub-rede. O Roteadores não
forma vizinhos EIGRP sobre redes secundárias. Consequentemente, se todos os endereços IP
primários do Roteadores não concordam, os problemas podem elevarar com adjacências vizinha.

Q. Que capacidades de deputação o EIGRP possui?

A. Há protocolo independente e - comandos debug dependentes. Também existe um conjunto de
comandos show que exibem o status da tabela de vizinhos, o status da tabela de topologia e as
estatísticas de tráfego do EIGRP. Alguns desses comandos são:

mostre vizinhos EIGRP IP●

mostre relações do eigrp IP●

show ip eigrp topology●

mostre o tráfego do eigrp IP●

Q. Que o nº serial da palavra significa na extremidade de uma entrada da topologia
EIGRP quando você emite o comando show ip eigrp topology?

A. Por exemplo:

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0/np1/command/reference/1reigrp.html#wp1021269


show ip eigrp topology

P 172.22.71.208/29, 2 successors, FD is 46163456

via 172.30.1.42 (46163456/45651456), Serial0.2, serno 7539273

via 172.30.2.49 (46163456/45651456), Serial2.6, serno 7539266

O nº serial representa o número de série. Quando DRDBs é rosqueado para ser enviado, eles
estão atribuídos um número de série. Se você indica a tabela de topologia naquele tempo uma
entrada está rosqueada, ele mostra-lhe o número de série associado com o DRDB.

Rosquear é a técnica usada dentro do roteador para enfileirar acima artigos para a transmissão
aos vizinhos. As atualizações não são criadas até que esteja hora para que saiam a relação.
Antes isso, uma lista vinculada dos ponteiros aos artigos a enviar é criado (por exemplo, a linha).

Estes nº serial são locais ao roteador e não são passados com a atualização de roteamento.

Q. Qual porcentagem de largura de banda e recursos do processador o EIGRP
usa?

A. A versão de EIGRP 1 introduziu uma característica que impedisse que todo o único processo
de EIGRP use mais de cinqüênta por cento da largura de banda configurada em qualquer link
durante períodos de convergência de rede. Cada um COMO ou o protocolo (por exemplo, IP, IPX,
ou APPLETALK) prestado serviços de manutenção pelo EIGRP são um processo separado. Você
pode usar o comando ip bandwidth-percent eigrp interface configuration a fim configurar
corretamente o percentual de largura de banda em cada interface WAN. Refira o White Paper
EIGRP para obter mais informações sobre de como esta característica trabalha.

Além, a aplicação de parcial e de atualizações de acréscimo significa que o EIGRP envia a
informação de roteamento somente quando uma alteração de topologia ocorre. Esse recurso
reduz significativamente o uso da largura de banda.

O recurso sucessor viável de EIGRP reduz a quantidade de recursos do processador usados por
um sistema autônomo (AS). Exige somente o Roteadores afetado por uma alteração de topologia
para executar a re-computação da rota. A re-computação da rota ocorre somente para as rotas
que eram afetadas, que reduz o tempo de sessão nas estruturas complexas de dados.

Q. O EIGRP apoia máscaras de sub-rede de comprimento variável e agregação?

A. Sim, EIGRP suporta agregação e VLSM (máscaras de sub-rede de comprimento variável).
Diferente do OSPF (Open Shortest Path First), o EIGRP permite o resumo e a agregação em
qualquer ponto na rede. EIGRP suporta agregação a algum bit. Isto permite que redes EIGRP
bem projetadas sejam excepcionalmente bem dimensionadas sem o uso de áreas. O EIGRP
igualmente apoia a sumarização automática dos endereços de rede em beiras da rede principal.

Q. O EIGRP suporta áreas?

A. Não, um único processo de EIGRP é análogo a uma área de um protocolo de estado de
enlace. Contudo, dentro do processo, a informação pode ser filtrada e agregado em todo o limite
da relação. A fim limitar a propagação da informação de roteamento, você pode usar a
sumarização para criar uma hierarquia.

Q. Posso eu configurar mais de um sistema autônomo de EIGRP no mesmo
roteador?

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_white_paper09186a0080094cb7.shtml
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A. Sim, você pode configurar mais de um sistema autônomo de EIGRP no mesmo roteador. Isto é
feito tipicamente em um ponto da redistribução onde dois sistemas autônomo de EIGRP sejam
interconectados. As relações do roteador individual devem somente ser incluídas dentro de um
único sistema autônomo de EIGRP.

Cisco não recomenda executar sistemas autônomo do EIGRP múltiplo no mesmo grupo de
relações no roteador. Se os sistemas autônomo do EIGRP múltiplo são usados com pontos
múltiplos da redistribuição mútua, pode causar discrepâncias na tabela de topologia de EIGRP se
a filtração correta não é executada nos pontos da redistribução. Se possível, Cisco recomenda-o
configura somente um sistema autônomo de EIGRP em todo o único sistema autônomo. Você
pode igualmente usar um outro protocolo, tal como o Border Gateway Protocol (BGP), a fim
conectar os dois sistemas autônomo de EIGRP.

Q. Se há dois processos de EIGRP que são executado e dois caminhos iguais está
instruído, um por cada processo de EIGRP, ambas as rotas obtêm instaladas?

A. Não, somente uma rota é instalado. O roteador instala a rota que era instruída com o processo
de EIGRP com o número de sistema autônomo (AS) mais baixo. Nos Cisco IOS Software
Release mais cedo do que 12.2(7)T, o roteador instalou o trajeto com o timestamp o mais
atrasado recebido de qualquer um dos processos de EIGRP. A mudança no comportamento é
seguida pela identificação de bug Cisco CSCdm47037.

Q. O que significa a mensagem EIGRP stuck in active?

A. Quando o EIGRP retorna colado na mensagem (SIA) ativa, significa que não recebeu uma
resposta a uma pergunta. O EIGRP envia uma pergunta quando uma rota é perdida e uma outra
rota viável não existe na tabela de topologia. O SIA é gerado por dois eventos seqüenciais:

A rota relatada pelo SIA foi eliminada.●

Um vizinho EIGRP (ou os vizinhos) não responderam à pergunta para essa rota.●

Quando o SIA ocorre, o roteador cancela o vizinho que não respondeu à pergunta. Quando isto
acontece, determine que vizinho foi cancelado. Mantenha na mente que este roteador pode ser
muitos saltos afastado. Refira o que faz o meio do Mensagem de Erro EIGRP DUAL-3-SIA? para
obter mais informações.

Q. O que a declaração vizinha da seção de configuração de EIGRP faz?

A. O comando neighbor é usado no EIGRP a fim definir um roteador vizinho com que para trocar
a informação de roteamento. Devido ao comportamento atual deste comando, o EIGRP troca a
informação de roteamento com os vizinhos sob a forma dos pacotes do unicast sempre que o
comando neighbor é configurado para uma relação. O EIGRP para de processar todos os pacotes
de transmissão múltipla que vêm de entrada nessa relação. Também, o EIGRP para de enviar
pacotes de transmissão múltipla nessa relação.

O comportamento ideal deste comando é para que o EIGRP comece enviar pacotes EIGRP como
pacotes do unicast ao vizinho especificado, mas não pare de enviar e receber pacotes de
transmissão múltipla nessa relação. Desde que o comando não se comporta como pretendido, o
comando neighbor deve ser usado com cuidado, compreendendo o impacto do comando na rede.

Q. Por que o comando passive-interface do EIGRP remove todos os vizinhos de

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_tech_note09186a008010f016.shtml


uma interface?

A. O comando passive-interface desabilita a transmissão e o recibo dos pacotes de hello de
EIGRP em uma relação. Diferentemente de IGRP ou RIP, o EIGRP envia pacotes de saudação
para formar e sustentar adjacências vizinhas. Sem uma adjacência de vizinho, o EIGRP não pode
trocar rotas com um vizinho. Portanto, o comando passive-interface evita o intercâmbio de rotas
na interface. Embora o EIGRP não envie nem receba atualizações de roteamento em uma
relação configurada com o comando passive-interface, ainda inclui o endereço da relação nas
atualizações de roteamento enviadas fora de outras relações NON-passivas. Refira como faz o
trabalho dos recursos de interface passiva no EIGRP? para obter mais informações.

Q. Por que as rotas são recebidas de um vizinho em uma interface ponto a
multiponto que execute o EIGRP não propagado a um outro vizinho na mesma
interface ponto a multiponto?

A. A regra split horizon proibe um roteador de anunciar uma rota através de uma relação que o
roteador próprio se use para alcançar o destino. A fim desabilitar o comportamento rachado do
horizonte, não use nenhum comando interface do ip split-horizon eigrp as-number. Alguns pontos
importantes a recordar sobre o EIGRP split horizon são:

O comportamento de split horizon é ativado por padrão.●

Quando você muda o ajuste do EIGRP split horizon em uma relação, restaura todas as
adjacências com o excedente alcançável dos vizinhos EIGRP essa relação.

●

O split horizon deve ser desativado apenas num site de hub, numa rede de hub-and-spoke.●

O horizonte rachado de desabilitação no spokes aumenta radicalmente o consumo de
memória EIGRP no roteador de hub, assim como a quantidade de tráfego gerada no
Roteadores do spoke.

●

O comportamento do EIGRP split horizon não é controlado ou influenciado pelo comando ip
split-horizon.

●

Para obter mais informações sobre do split horizon e poison reverse, refira o split horizon e poison
reverse. Para obter mais informações sobre dos comandos, refira comandos eigrp.

Q. Quando eu configuro o EIGRP, como posso eu configurar uma instrução de rede
com uma máscara?

A. O argumento opcional da máscara de rede foi adicionado primeiramente à instrução de rede no
Cisco IOS Software Release 12.0(4)T. O argumento da máscara pode ser configurado em todo o
formato (tal como dentro uma máscara de rede ou nos bit curinga). Por exemplo, você pode usar
a rede 10.10.10.0 255.255.255.252 ou a rede 10.10.10.0 0.0.0.3.

Q. Eu tenho duas rotas: 172.16.1.0/24 e 172.16.1.0/28. Como posso eu negar
172.16.1.0/28 quando eu permitir 172.16.1.0/24 no EIGRP?

A. A fim fazer isto que você precisa de usar uma lista de prefixos, como mostrado aqui:

router eigrp 100

       network 172.16.0.0

       distribute-list prefix test in

       auto-summary

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_tech_note09186a0080093f0a.shtml
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       no eigrp log-neighbor-changes

       !

       ip prefix-list test seq 5 permit 172.16.1.0/24

Isto permite somente o prefixo 172.16.1.0/24 e nega consequentemente 172.16.1.0/28.

Nota: O uso do ACL e da distribuir-lista sob o EIGRP não trabalha neste caso. Isto é porque os
ACL não verificam a máscara, eles apenas verifica a porção de rede. Como a parte da rede é a
mesma, quando você permite 172.16.1.0/24, também permite 172.16.1.0/28.

Q. Eu tenho um roteador que execute o Cisco Express Forwarding (CEF) e o
EIGRP. Quem faz a função de balanceamento de carga quando há uns links
múltiplos a um destino?

A. A maneira em que o CEF trabalha é esse CEF faz o interruptor do pacote baseado na tabela
de roteamento que é povoada pelos protocolos de roteamento tais como o EIGRP. Em curto, o
CEF faz a função de balanceamento de carga uma vez que a tabela do protocolo de roteamento é
calculada. Refira como faz o trabalho do Balanceamento de carga? para obter mais informações
sobre do Balanceamento de carga.

Q. Como você verifica se a característica da transmissão da parada EIGRP (NSF) é
permitida não?

A. A fim verificar a característica EIGRP NSF, emita o comando show ip protocols. Está aqui o
exemplo de saída:

mostre protocolos IP

  Routing Protocol is "eigrp 101"

  Outgoing update filter list for all interfaces is not

set

  Incoming update filter list for all interfaces is not

set

  Default networks flagged in outgoing updates

  Default networks accepted from incoming updates

  EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0

  EIGRP maximum hopcount 100

  EIGRP maximum metric variance 1

  Redistributing: eigrp 101

  EIGRP NSF-aware route hold timer is 240s

  Automatic network summarization is in effect

  Maximum path: 4

  Routing for Networks:

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_tech_note09186a0080094820.shtml


  Routing Information Sources:

  Gateway         Distance      Last Update

  Distance: internal 90 external 170

Esta saída mostra que o roteador está NSF-ciente e o temporizador da rota-posse está ajustado a
240 segundos, que é o valor padrão.

Q. Como posso eu usar somente um trajeto quando um roteador tem dois
caminhos de custo igual?

A. Configurar o valor de largura de banda nas relações para optar, e aumente o atraso na
Interface de backup de modo que o roteador não ver dois caminhos de custo igual.

Q. Que é a diferença no cálculo métrico entre o EIGRP e o IGRP?

A. A métrica EIGRP é obtida quando você multiplica a métrica de IGRP pelo 256. O IGRP usa
somente 24 bit em seu pacote de atualização para o campo métrico, mas usos EIGRP 32 bit em
seu pacote de atualização para o campo métrico. Por exemplo, a métrica de IGRP a uma rede de
destino é 8586, mas a métrica EIGRP é 8586 x 256 = 2,198,016. A divisão do inteiro é usada
quando você divide 10^7 por BW mínimo, assim que o cálculo envolve a divisão do inteiro, que
conduz a uma variação do cálculo manual.

Q. Que é a característica do roteamento de stub EIGRP?

A. A característica do roteamento de stub é usada para conservar a largura de banda resumindo
e filtrando rotas. Somente as rotas especificadas são propagadas do roteador remoto (do stub) ao
roteador de distribuição devido à característica do roteamento de stub. Para obter mais
informações sobre da característica do roteamento de stub, refira o roteamento de stub EIGRP. A
característica do stub EIGRP pode ser configurada no interruptor com o comando do
[redistributed] do [summary] do [static] do [connected] do [leak-map name] do [receive-only] do
stub do eigrp. Esta característica pode ser removida com nenhum comando eigrp stub. Quando
você remove o comando eigrp stub do interruptor, o interruptor que executa a imagem de base IP
joga este erro:

  Routing Protocol is "eigrp 101"

  Outgoing update filter list for all interfaces is not set

  Incoming update filter list for all interfaces is not set

  Default networks flagged in outgoing updates

  Default networks accepted from incoming updates

  EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0

  EIGRP maximum hopcount 100

  EIGRP maximum metric variance 1

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0s/feature/guide/eigrpstb.html
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  Redistributing: eigrp 101

  EIGRP NSF-aware route hold timer is 240s

  Automatic network summarization is in effect

  Maximum path: 4

  Routing for Networks:

  Routing Information Sources:

  Gateway         Distance      Last Update

  Distance: internal 90 external 170

Esta edição pode ser resolved se você promove às imagens de empreendimento avançadas. Este
erro é documentado em CSCeh58135.

Q. Como posso eu enviar uma rota padrão ao roteador de stub do hub?

A. Faça isto sob a interface externa no roteador de hub com o comando do eigrp X 0.0.0.0 0.0.0.0
do sumário-endereço IP. Este comando suprime umas rotas mais específicas e envia somente a
rota sumária. No caso de 0.0.0.0 0.0.0.0, significa que suprime tudo, e a única rota que está na
atualização de saída é 0.0.0.0/0. Um inconveniente a este método é que o EIGRP instala umas
0.0.0.0/0 rotas ao null0 é a tabela de roteamento local com uma distância administrativa de 5.

Q. Que são rota diferente datilografam dentro o EIGRP?

A. Há três tipos diferentes de rotas no EIGRP:

Rota interna — Rotas que são originadas dentro do sistema autônomo.●

Rota sumária — Rotas que são resumidas no roteador (por exemplo, os trajetos internos que
foram resumidos).

●

Rota externa — Rotas que são redistribuídas ao EIGRP.●

Q. Como você redistribui uma rota padrão do IPv6 no EIGRP?

A. Para redistribuir uma rota padrão do IPv6 no EIGRP, uma configuração de exemplo é mostrada
aqui:

  Routing Protocol is "eigrp 101"

  Outgoing update filter list for all interfaces is not set

  Incoming update filter list for all interfaces is not set

  Default networks flagged in outgoing updates

  Default networks accepted from incoming updates

  EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0

  EIGRP maximum hopcount 100

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCeh58135


  EIGRP maximum metric variance 1

  Redistributing: eigrp 101

  EIGRP NSF-aware route hold timer is 240s

  Automatic network summarization is in effect

  Maximum path: 4

  Routing for Networks:

  Routing Information Sources:

  Gateway         Distance      Last Update

  Distance: internal 90 external 170

  Routing Protocol is "eigrp 101"

  Outgoing update filter list for all interfaces is not set

  Incoming update filter list for all interfaces is not set

  Default networks flagged in outgoing updates

  Default networks accepted from incoming updates

  EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0

  EIGRP maximum hopcount 100

  EIGRP maximum metric variance 1

  Redistributing: eigrp 101

  EIGRP NSF-aware route hold timer is 240s

  Automatic network summarization is in effect

  Maximum path: 4

  Routing for Networks:

  Routing Information Sources:

  Gateway         Distance      Last Update

  Distance: internal 90 external 170

  Routing Protocol is "eigrp 101"

  Outgoing update filter list for all interfaces is not set

  Incoming update filter list for all interfaces is not set

  Default networks flagged in outgoing updates

  Default networks accepted from incoming updates

  EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0



  EIGRP maximum hopcount 100

  EIGRP maximum metric variance 1

  Redistributing: eigrp 101

  EIGRP NSF-aware route hold timer is 240s

  Automatic network summarization is in effect

  Maximum path: 4

  Routing for Networks:

  Routing Information Sources:

  Gateway         Distance      Last Update

  Distance: internal 90 external 170

  Routing Protocol is "eigrp 101"

  Outgoing update filter list for all interfaces is not set

  Incoming update filter list for all interfaces is not set

  Default networks flagged in outgoing updates

  Default networks accepted from incoming updates

  EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0

  EIGRP maximum hopcount 100

  EIGRP maximum metric variance 1

  Redistributing: eigrp 101

  EIGRP NSF-aware route hold timer is 240s

  Automatic network summarization is in effect

  Maximum path: 4

  Routing for Networks:

  Routing Information Sources:

  Gateway         Distance      Last Update

  Distance: internal 90 external 170

  Routing Protocol is "eigrp 101"

  Outgoing update filter list for all interfaces is not set

  Incoming update filter list for all interfaces is not set

  Default networks flagged in outgoing updates



  Default networks accepted from incoming updates

  EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0

  EIGRP maximum hopcount 100

  EIGRP maximum metric variance 1

  Redistributing: eigrp 101

  EIGRP NSF-aware route hold timer is 240s

  Automatic network summarization is in effect

  Maximum path: 4

  Routing for Networks:

  Routing Information Sources:

  Gateway         Distance      Last Update

  Distance: internal 90 external 170

  Routing Protocol is "eigrp 101"

  Outgoing update filter list for all interfaces is not set

  Incoming update filter list for all interfaces is not set

  Default networks flagged in outgoing updates

  Default networks accepted from incoming updates

  EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0

  EIGRP maximum hopcount 100

  EIGRP maximum metric variance 1

  Redistributing: eigrp 101

  EIGRP NSF-aware route hold timer is 240s

  Automatic network summarization is in effect

  Maximum path: 4

  Routing for Networks:

  Routing Information Sources:

  Gateway         Distance      Last Update

  Distance: internal 90 external 170

Q. Como o EIGRP se comporta sobre um túnel GRE comparado diretamente a uma
rede conectada?

A. O EIGRP usará a mesmos distância administrativa e cálculo métrico para o túnel GRE. O
cálculo de custo é baseado na largura de banda e no atraso. A largura de banda e o atraso do



túnel GRE serão tomados da interface de túnel configurada no roteador. O túnel será tratado
igualmente como diretamente uma rede conectada. Se há dois trajetos para alcançar uma rede
através de uma interface de VLAN ou de uma interface de túnel, o EIGRP prefere a interface de
VLAN da interface de acesso virtual (VAI) porque a interface de VLAN tem a maior largura de
banda do que a interface de túnel. A fim influenciar o roteamento através da interface de túnel,
aumente o parâmetro de largura de banda da interface de túnel, ou aumente o parâmetro de
retardo da interface de VLAN.

Q. Que são uma offset-lista, e como são ele úteis?

A. A offset-lista é uma característica usada para alterar o medidor composto no EIGRP. O valor
configurado no comando offset-list é adicionado ao valor de atraso calculado pelo roteador para a
rota combinada por uma lista de acesso. Uma offset-lista é o método preferido para influenciar um
caminho particular que seja anunciado e/ou escolhido.

Q. Como posso eu etiquetar rotas externas no EIGRP?

A. Você pode etiquetar as rotas que o EIGRP aprendeu de um outro protocolo de roteamento
usando um valor da etiqueta de 32 bit. Começando com ddts CSCdw22585, as rotas internas
podem igualmente ser etiquetadas. Contudo, o valor da etiqueta não pode exceder 255 devido às
limitações do pacote para rotas internas.

Q. Que são as funções principal do PDM?

A. O EIGRP apoia 3 conjuntos de protocolos: IP, IPv6, e IPX. Cada um deles tem seu próprio
PDM. Estas são as funções principal do PDM:

Mantendo o vizinho e as tabelas de topologia dos EIGRP Router que pertencem a esse
conjunto de protocolos

●

Construindo e traduzindo pacotes específicos do protocolo para DUPLO●

Conexão DUPLO à tabela de roteamento do específico do protocolo●

Computando a métrica e a passagem desta informação DUAL; DUAL os punhos somente a
colheita dos sucessores possíveis (os FS)

●

Filtração e Listas de acesso do implementar.●

Execute funções da redistribução para/desde outros protocolos de roteamento.●

Q. Que são as várias opções da função de balanceamento de carga disponíveis no
EIGRP?

A. A offset-lista pode ser usada para alterar o medidor das rotas que o EIGRP aprende através de
uma interface particular, ou o PBR pode ser usado.

Q. O que faz o %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 100: O vizinho 10.254.0.3 (tunnel0) está para
baixo: o tempo de contenção expirou meio do Mensagem de Erro?

A. Esta mensagem indica que o roteador não ouviu nenhuns pacotes EIGRP do vizinho dentro do
limite do hold-time. Porque esta é uma edição da pacote-perda, verifique para ver se há um
problema da camada 2.



   

Q. Há um guia de distribuição do IPv6 que inclua EIGRPv6?

A. Refira o IPv6 de distribuição nas redes de filial para mais informação.

Q. Do veneno de 16:29:14.262 squashed: 10.X.X.X/24 invertem a mensagem, que veneno squashed
significam?

A. O roteador rosqueia uma entrada de tabela de topologia como um veneno em resposta a uma
atualização recebeu (o roteador se ajusta - acima para o poison reverse). Quando o roteador
construir o pacote que contém o poison reverse, o roteador realiza que não precisa do enviar. Por
exemplo, se o roteador recebe uma pergunta para a rota do vizinho, é rosqueado atualmente para
envenenar. Assim, envia a mensagem squashed veneno.

Q. É normal que o EIGRP toma sobre 30 segundos para convirgir?

A. O EIGRP que toma mais por muito tempo para convirgir sob o USO de CPU pesado é um
comportamento normal. A convergência EIGRP é mais rápida quando você abaixa o tempo de
contenção. Os mais baixos valores para olá! e o tempo de contenção são 1 segundo e 3
segundos respectivamente. Por exemplo:

Router(Config)# interface Fa0/0

!--- (Under an interface directly connected to EIGRP peers.) Router(Config-if)#ip hello-interval

eigrp 1

Router(Config-if)#ip hold-time eigrp 3

Nota: Certifique-se de que o tempo de contenção está mudado no ambas as extremidades.

Para obter mais informações sobre das questões relacionadas ao desempenho EIGRP, refira
como resolver problemas de desempenho EIGRP.
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