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Introdução

Este original descreve o comportamento de comandos delay do reload do Hot Standby Router
Protocol (HSRP) no Roteadores do ASR920 Series. A diferença em comportamentos da relação
através das versões IOS-XE foi destacada a fim distribuir corretamente uma solução HSRP e
obter o desempenho previsível.

Pré-requisitos

Requisitos

O leitor deve ser familiar com os domínios de Bridge, o Hot Standby Router Protocol (HSRP) e os
seus comandos relacionados.

Referência de comandos dos protocolos da redundância de salto do Cisco IOS primeira●

Primeiro manual de configuração dos protocolos da redundância de salto, liberação 3S do
Cisco IOS XE (Cisco ASR 920)

●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada nestes versão de software e hardware especificada
abaixo:

A agregação do 920 Series de Cisco ASR presta serviços de manutenção ao roteador●

Software release do Cisco IOS XE® que apoia o Roteadores do ASR920 Series●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos usados neste original são ligados com uma
configuração esclarecida (PADRÃO). Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o
impacto potencial de qualquer comando.

/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipapp_fhrp/command/fhp-cr-book/fhp-s2.html#wp3701602596
/content/en/us/td/docs/routers/asr920/configuration/guide/ipapp-fhrp/fhp-xe-3s-asr920-book/fhp-xe-3s-asr920-book_chapter_01.html
/content/en/us/td/docs/routers/asr920/configuration/guide/ipapp-fhrp/fhp-xe-3s-asr920-book/fhp-xe-3s-asr920-book_chapter_01.html


Problema

O Roteadores do ASR920 Series é os roteadores de agregação que são projetados para
disposições dos Ethernet do portador e apoia a característica HSRP. O HSRP é distribuído nos
grupos de Roteadores para selecionar um active e um roteador em standby para fornecer a
Redundância na rede. Um roteador ativo é o roteador da escolha para pacotes de roteamento, um
roteador em standby é um roteador que tome sobre os deveres do roteamento quando um
roteador ativo falha, ou quando as condições do pré-ajuste estão estadas conformes. Para
assegurar a previsibilidade e a viabilidade, os administradores de rede querem um nó específico
ser ativo se esse nó é operacional. Isto é conseguido pelo “apoio cancela” a característica do
HSRP.

Nas grandes disposições, onde os protocolos de roteamento poderiam tomar um tempo mais
longo convirgir, o nó do standby de HSRP que cancela o active imediatamente como carreg
acima pode causar gotas do tráfego na rede. Idealmente, o apoio se a aquisição maioritária como
active quando estiver pronto para enviar o tráfego. isto é, após seu controle plano é ascendente e
o roteamento ascendente convirgiu. Os dois comandos abaixo podem ser usados para atrasar a
iniciação dos grupos HSRP e para atrasar a preempção até que o plano do controle esteja acima.
A palavra-chave do reload especifica o atraso adicional nos segundos que toma o efeito somente
depois o reload do roteador

[reload reload-seconds] de minuto-segundos do standbydelayminimum●

o [group-number] à espera cancela o [reload seconds] do [delay{[minimum seconds]]●

Um roteador ASR920 à espera que executa IOS-XE 16.8.1c em botas de um grupo HSRP acima
e cancela o nó de ativo imediatamente mesmo com os comandos do reload-atraso configurados.
Isto causa uma parada de tráfego em redes grandes quando o HSRP for suposto para fornecer a
elasticidade de rede alta.

A edição foi recreada com a topologia do roteador na imagem 1.
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Configuração

ASR-920-A configuration:

interface GigabitEthernet0/0/5

no ip address

negotiation auto



service instance 150 ethernet

 encapsulation dot1q 150

 rewrite ingress tag pop 1 symmetric

 bridge-domain 150

interface BDI150

ip address 10.0.1.2 255.255.255.0

standby delay minimum 5 reload 90

standby 80 ip 10.0.1.1

standby 80 priority 250

standby 80 preempt delay minimum 30 reload 90

ASR-920-B configuration:

interface GigabitEthernet0/0/5

no ip address

negotiation auto

service instance 150 ethernet

 encapsulation dot1q 150

 rewrite ingress tag pop 1 symmetric

 bridge-domain 150

interface BDI150

ip address 10.0.1.3 255.255.255.0

standby delay minimum 5 reload 90

standby 80 ip 10.0.1.1

standby 80 preempt delay minimum 30 reload 90

ASR-920-B é o active e reloded uma vez nós obtemos os logs como abaixo que indica que os
temporizadores de retardo não funcionaram como esperado. O timestamp nos logs indica o
concluiu a transição do roteador ao active sem o atraso de 90 segundos.

Logs

*Jul 27 01:17:11.493: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/5, changed state to down

*Jul 27 01:17:15.805: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/5, changed state to up

*Jul 27 01:17:16.506: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/5,

changed state to up

*Jul 27 01:17:34.166: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/5, changed state to down

*Jul 27 01:17:36.802: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/5, changed state to up

*Jul 27 01:17:44.818: %HSRP-5-STATECHANGE: BDI150 Grp 80 state Standby -> Active 

Solução

Use a relação de Tengig como a interface física. Se uma comunicação HSRP está sobre um link
do tengig isto é que os endereços MAC de ambos os BDI na tabela de endereços MAC do
domínio de Bridge estão aprendidos através de uma relação do tengig, os temporizadores de
HSRP trabalhará como esperado.

Uma configuração em funcionamento é explicada aqui e usa o Tolopology na imagem 2. 
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Configuração

ASR-920-A configuration:

interface BDI20

ip address 10.0.2.2 255.255.255.0

standby delay minimum 5 reload 90

standby 21 ip 10.0.2.1

standby 21 timers msec 300 msec 900

standby 21 priority 250

standby 21 preempt delay minimum 30 reload 90

interface TenGigabitEthernet0/0/12

no ip address

service instance 20 ethernet

 encapsulation dot1q 20

 rewrite ingress tag pop 1 symmetric

 bridge-domain 20

ASR-920-B configuration:

interface BDI20

ip address 10.0.2.3 255.255.255.0

standby delay minimum 5 reload 90

standby 21 ip 10.0.2.1

standby 21 timers msec 300 msec 900

standby 21 preempt delay minimum 30 reload 90

interface TenGigabitEthernet0/0/12

no ip address

service instance 20 ethernet

 encapsulation dot1q 20

 rewrite ingress tag pop 1 symmetric

 bridge-domain 20

ASR-920-B é o active e reloded uma vez nós obtemos os logs como abaixo que indica que os
temporizadores de retardo funcionaram como esperado. O timestamp nos logs indica o concluiu a
transição do roteador ao apoio. Após um atraso de 90 segundos o roteador toma outra vez sobre
como o active.

Logs

*Jul 22 21:53:35.735: %BDI_IF-5-CREATE_DELETE: Interface BDI20 is created



*Jul 22 21:53:36.497: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BDI20, changed state to

down

*Jul 22 21:54:21.850: %LINK-3-UPDOWN: Interface BDI20, changed state to up

*Jul 22 21:54:22.552: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BDI20, changed state to up

*Jul 22 21:55:54.346: %HSRP-5-STATECHANGE: BDI20 Grp 21 state Speak -> Standby

*Jul 22 21:57:22.430: %HSRP-5-STATECHANGE: BDI20 Grp 21 state Standby -> Active 

Solução

O temporizador de retardo do reload começa no primeiro evento da relação-acima. Se a relação
vai para baixo quando o temporizador contar para baixo, o temporizador é matado e o
temporizador do retardo mínimo tomará sobre. Cisco identificou aquele em determinadas Versões
do IOS, as aletas da relação duas vezes durante a bota do roteador acima. O primeiro evento da
relação para baixo mata o temporizador do reload e daqui como a relação vem acima da segunda
vez o reload-atraso toma o efeito.

A causa de raiz da edição é o evento do flap da interface física na altura da bota do roteador
acima. Isto é documentado pelo defeito CSCuh56657 e é fixo de IOS-XE 16.9.1a avante.

Pesquise defeitos comandos

mostre o num> à espera do <int BDI●

mostre o resumo à espera●

mostre o atraso à espera●

mostre vizinhos à espera●

Show logging●

o comando à espera da mostra BDI pode ser usado para confirmar que temporizador de HSRP
está sendo executado atualmente na relação da relação do domínio de Bridge (BDI). A saída do
comando mostra que no estado problemático quando a relação bate, o temporizador do reload
está cancelado pelo temporizador mínimo. Isto faz com que a prioridade de compra ocorra de
antemão.

ASR-920-A#show standby bdi 150

BDI150 - Group 80

State is Init (if reload delay, 72 secs remaining)

Virtual IP address is 10.0.1.1

ASR-920-A#show standby bdi 150

BDI150 - Group 80

State is Init (if min delay, 1 secs remaining)

Virtual IP address is 10.0.1.1

o comando show standby brief indica o papel do roteador.

ASR-920-A#show standby bdi 150

BDI150 - Group 80

State is Init (if reload delay, 72 secs remaining)

Virtual IP address is 10.0.1.1

ASR-920-A#show standby bdi 150

BDI150 - Group 80

State is Init (if min delay, 1 secs remaining)

Virtual IP address is 10.0.1.1

mostre valores de temporizador à espera dos indicadores do comando delay.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuh56657/?reffering_site=dumpcr


ASR-920-A#show standby bdi 150

BDI150 - Group 80

State is Init (if reload delay, 72 secs remaining)

Virtual IP address is 10.0.1.1

ASR-920-A#show standby bdi 150

BDI150 - Group 80

State is Init (if min delay, 1 secs remaining)

Virtual IP address is 10.0.1.1

mostre vizinhos à espera dos indicadores HSRP do comando neighbors.●

ASR-920-A#show standby bdi 150

BDI150 - Group 80

State is Init (if reload delay, 72 secs remaining)

Virtual IP address is 10.0.1.1

ASR-920-A#show standby bdi 150

BDI150 - Group 80

State is Init (if min delay, 1 secs remaining)

Virtual IP address is 10.0.1.1

O comando show logging indicará os logs HSRP.●

ASR-920-A#show standby bdi 150

BDI150 - Group 80

State is Init (if reload delay, 72 secs remaining)

Virtual IP address is 10.0.1.1

ASR-920-A#show standby bdi 150

BDI150 - Group 80

State is Init (if min delay, 1 secs remaining)

Virtual IP address is 10.0.1.1
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