Pontas para manter a tabela ARP disponível
para o endereçamento de IP DHCP
Objetivo
Este artigo explica como ajustar frequentemente a tabela do Address Resolution Protocol
(ARP) de um interruptor clara os endereços de controle de acesso de mídia (MAC)
expirados da tabela ARP. Além, este artigo ilustra como cancelar manualmente a tabela
ARP. Estas opções são soluções para introduzir erros de funcionamento CSCvn36700.

Introdução
O ARP executa uma função exigida em Roteamento IP. O ARP encontra o MAC address,
igualmente conhecido como o endereço do hardware, de um host de seu endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT conhecido. O ARP mantém um esconderijo (tabela)
em que os endereços MAC são traçados aos endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT. O ARP é parte de todos os dispositivos Cisco que executam o IP.
Algum Switches da empresa de pequeno porte de Cisco pode ser executado na camada 3 e
pode executar o suporte de servidor do protocolo de configuração dinâmica host (DHCP). O
DHCP é de uso geral atribuir automaticamente endereços IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT aos dispositivos. Quando um interruptor é configurado como um servidor
DHCP com conjuntos de DHCP apropriados, nenhuma intervenção está precisada
tipicamente de atribuir endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT aos clientes.
Quando um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT é atribuído, está dado
igualmente uma estadia do aluguel de DHCP. Se o aluguer é renovado antes da expiração,
o mesmo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT está mantido geralmente no
dispositivo, e é dado um Lease Time novo. Isto acontece tipicamente quando um dispositivo
é conectado consistentemente a uma rede.
Se um dispositivo está fechado, movido entre redes, ou houve um reinício da rede, que a
reserva do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT pode expirar. Estes
endereços expirados são retidos tipicamente por um tempo, combinado com o MAC address
que foi atribuída. Isto é mantido dentro do base de dados de servidor DHCP como um lugar
guardando de modo que se um cliente se junta à rede outra vez, ele possa ser atribuído o
mesmo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT que teve antes. Isto pode ser
conveniente, mas se há muitos dispositivos que se juntam e que saem de uma rede, a lista
expirada pode obter por muito tempo muito rapidamente.
Cada vez que um dispositivo novo conecta, ele precisa de ser atribuído um endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. Se você executa uma rede onde haja muitos
endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT expirados que não foram
cancelados rapidamente bastante, o conjunto de DHCP pode ser executado fora dos
endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e não ter alguns a dar para fora aos
clientes novos. Há algumas opções para evitar este problema potencial.
Opção 1: Configurar o interruptor para cancelar mais frequentemente a tabela ARP

Opção 2: Manualmente claro a lista ARP
Lido sobre a primeiramente verifique seus ajustes dentro da interface gráfica de usuário
(GUI) do interruptor.

Dispositivos aplicáveis
SF200
SG200
SF300
SG300
SG350X
SG500X
SG500XG
SG550
SG550X
SG550XG

Versão de software
Aplicável a todas as versões

Verifique ajustes no GUI
Etapa 1. Entre ao switch Cisco incorporando o nome de usuário e senha. Clique o início de
uma sessão. À revelia o nome de usuário e senha é Cisco, mas desde que você está
trabalhando em uma rede existente, você deve ter seu próprio nome de usuário e senha.
Incorpore aquelas credenciais pelo contrário.

Etapa 2. Navegue à configuração IP > ao servidor DHCP > às propriedades e verifique que
o estado do servidor DHCP está permitido.

Etapa 3. Navegue à configuração IP > às associações do servidor DHCP > da rede. Sob a
mesa de bilhar da rede, verifique os detalhes que incluem o número de endereços alugados.

Nota: Neste exemplo, o número de endereços alugados indica zero, porque não há nenhum
cliente conectado.
Etapa 4. Navegue à configuração IP > ao servidor DHCP > à binding do endereço para ver

os detalhes expirados do cliente. À revelia, a hora alugada DHCP é configurada para um
dia. Uma vez que o tempo alugado expirou para um DHCP Client e o cliente está desligado
da rede, o interruptor ainda guardará essa entrada como o estado expirado por um período
de tempo.

Etapa 5. Navegue ao estado e às estatísticas > à utilização de TCAM e verifique as
entradas de TCAM máximas para o IPv4 e não-IP. O Ternary Content Addressable Memory
(TCAM) é a memória em um interruptor que construa e olhe acima tabelas de endereços
MAC. À revelia, o tamanho máximo da tabela ARP é as entradas 128. Quando o interruptor
reage do modo da camada 3, o arp timeout está ajustado a 60000 segundos à revelia
também. Quando a tabela ARP alcança sua capacidade máxima, o interruptor parará de
aprender endereços novos MAC até que os endereços (expirados) inativos MAC estejam
cancelados.

Opção 1: Configurar o interruptor para cancelar mais
frequentemente a tabela ARP
Cancelar a tabela ARP permitirá que os clientes DHCP novos obtenham um endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do conjunto de DHCP. Para fazer isto você pode
reduzir os ajustes do arp timeout a 300 segundos do padrão de 60,000 segundos. Isto
cancelará endereços expirados MAC da tabela ARP mais frequentemente numa base
regular.
Etapa 1. Navegue à configuração IP > ao ARP a verificar que a idade de entrada de ARP do
padrão para fora está configurada enquanto 60000 e da idade a opção normal para fora
são permitidos.

Etapa 2. Edite a idade de entrada de ARP para fora avaliam a 300 segundos, deixam o
botão de rádio normal da idade para fora selecionado à revelia. Clique em Apply.

Etapa 3. Configuração seleta da cópia/salvaguarda para salvar a configuração running à
configuração de inicialização. Isto assegura-se de que a configuração permaneça após um
reinício ou uma repartição do interruptor.

Etapa 4. Sob o nome de arquivo da fonte, verifique que a configuração running está
selecionada. Sob o nome de arquivo do destino, verifique que a configuração de
inicialização está selecionada. Clique em Apply.

Etapa 5. Esta janela pop-up aparecerá. Clique a APROVAÇÃO para aplicar os ajustes
novos no interruptor.

Opção 2: Manualmente claro a lista ARP
Uma segunda opção é clara a lista para fazer manualmente a sala para que outros clientes
obtenham um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. Esta ação não
estabelecerá o esclarecimento futuro ARP porque é uma operação manual. Este processo
pode ser repetido sempre que necessário.
Etapa 1. Navegue à configuração IP > ao ARP. Sob registros de tabela ARP claros,
selecione o tipo de entradas de ARP para ser cancelado do sistema.
Todos — Suprime de toda a estática e endereços dinâmicos imediatamente.
Dinâmico — Suprime de todos os endereços dinâmicos imediatamente.
Estático — Suprime de todos os endereços estáticos imediatamente.
Idade normal para fora — Suprime dos endereços dinâmicos baseados na idade de entrada
de ARP configurada para fora cronometram.
Nota: Neste exemplo, tudo é selecionado.
Clique em Apply. As configurações globais ARP são escritas temporariamente ao arquivo de
configuração running.

Etapa 2. Para salvar permanentemente a configuração, clique sobre a configuração da
cópia/salvaguarda ou o ícone da salvaguarda piscar.

Etapa 3. Você será reorientado para copiar/página de configuração da salvaguarda.
Verifique que o nome de arquivo da fonte está selecionado como a configuração e o nome
de arquivo running do destino são selecionados como a configuração de inicialização, clique
se aplica.

Etapa 4. Esta janela pop-up aparecerá. Clique a APROVAÇÃO para aplicar os ajustes
novos no interruptor.

Conclusão
Você tem terminado agora um ou outro ajuste a tabela ARP para cancelar mais
frequentemente ou manualmente cancelando a lista ARP.

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco

