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Introdução

Este original descreve o procedimento para configurar o Failover duplo ISP com o uso do DHCP
no 2900 Series do roteador do serviço integrado de Cisco (ISR).

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

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.

Configurar

Diagrama de Rede



Configurações

Esta instalação é útil quando você manda dois ISP terminar no roteador e
ambos obtêm endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT através do DHCP do ISP.

CLIENT#sh ip int b

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

Embedded-Service-Engine0/0 unassigned YES NVRAM administratively down down

GigabitEthernet0/0 10.106.38.136 YES DHCP up up

GigabitEthernet0/1 unassigned YES NVRAM up up

GigabitEthernet0/1.100 1.1.1.4 YES DHCP up up

GigabitEthernet0/1.200 2.2.2.4 YES DHCP up up

GigabitEthernet0/2 unassigned YES NVRAM down down

Loopback0 11.11.11.11 YES NVRAM up up

o gigabitethernet 0/1.100 da relação e o gigabitethernet 0/1.200 da relação são duas relações que
são obtêm o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT DHCP de dois ISP
respectivamente.

o gigabitethernet 0/1.100 da relação é preliminar e o gigabitethernet 0/1.200 da relação é
secundário.

Configurações da rota estática: 

Uma rota secundária com valor mais alto AD:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1.200 dhcp 200

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1.100 dhcp

Configuração da interface: 

CLIENT#sh run int GigabitEthernet0/1.100

Building configuration...



Current configuration : 112 bytes

!

interface GigabitEthernet0/1.100

encapsulation dot1Q 100

ip dhcp client route track 2

ip address dhcp

end

Note: Você deve configurar o comando IP DHCP Client antes que você emita o comando ip
address dhcp em uma relação. O comando IP DHCP Client é verificado somente quando
um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT é adquirido do DHCP. Se o
comando IP DHCP Client é emitido depois que um endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT esteve adquirido do DHCP, não tomará o efeito até que a próxima vez que o
roteador adquire um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do DHCP.

CLIENT#sh run int GigabitEthernet0/1.200

Building configuration...

Current configuration : 82 bytes

!

interface GigabitEthernet0/1.200

encapsulation dot1Q 200

ip address dhcp

end

Acordo do nível de serviço IP (SLA): Uma interface principal da fonte da rota é seguida: 

CLIENT#sh run | sec ip sla

track 2 ip sla 2 reachability

ip sla 2

icmp-echo 11.11.11.11 source-interface GigabitEthernet0/1.100

ip sla schedule 2 life forever start-time now

ip sla auto discovery

CLIENT#sh ip route

C 1.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.100

L 1.1.1.4/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.100

2.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 2.2.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.200

L 2.2.2.4/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.200

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Quando a trilha estiver acima, a rota dos pontos do gateway padrão para preliminar: 

CLIENT#sh ip route track-table

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1 254 track 2 state is [up]

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1.100 1.1.1.1 track 2 state is [up]

CLIENT#sh ip route



Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 

      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

      i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

      ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

      o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

      + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 1.1.1.1 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 1.1.1.1, GigabitEthernet0/1.100

     1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        1.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.100

L        1.1.1.5/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.100

     2.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        2.2.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.200

L        2.2.2.4/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.200

Quando a trilha for para baixo, rota dos pontos do gateway padrão para secundário:

CLIENT#sh ip route track-table 

 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1 254 track 2 state is [down]

 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1.100 1.1.1.1 track 2 state is [down]

CLIENT#sh ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 

      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

      i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

      ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

      o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

      + - replicated route, % - next hop override



Gateway of last resort is 2.2.2.1 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [200/0] via 2.2.2.1, GigabitEthernet0/1.200

     1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        1.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.100

L        1.1.1.5/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.100

     2.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        2.2.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.200

L        2.2.2.4/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.200

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        10.106.38.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L        10.106.38.136/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.
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