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Configurar IP SLA que segue para as rotas
estáticas IPv4 em um interruptor SG550XG 
Introdução
 
Ao usar o roteamento estático, você pode experimentar uma situação onde uma rota estática seja
ativa, mas a rede de destino não é alcançável através do lúpulo seguinte especificado. Por
exemplo, se a rota estática na pergunta tem a mais baixa métrica à rede de destino e o estado da
interface enviada ao lúpulo seguinte está acima, porém a Conectividade é quebrada em algum
lugar ao longo do trajeto à rede de destino. Neste caso, o dispositivo pode usar a rota estática
embora não forneça realmente a Conectividade à rede de destino. O Rastreamento de objetos do
Service Level Agreement do protocolo de internet (IP SLA) para rotas estáticas fornece um
mecanismo para seguir a Conectividade à rede de destino através do lúpulo seguinte
especificada na rota estática. Se a Conectividade à rede de destino é perdida, o estado da rota
está ajustado a para baixo, e se disponível, uma rota estática diferente (que está no estado
acima) pode ser selecionada distribuindo o tráfego.
 
Similar a IP SLA que segue para o Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), o Rastreamento
de objetos IP SLA para rotas estáticas igualmente confia em operações IP SLA para detectar a
Conectividade às redes de destino. A operação IP SLA envia pacotes do Internet Control
Message Protocol (ICMP) ao endereço definido pelo usuário (um host na rede de destino
obrigatório), e igualmente define o lúpulo seguinte para usar-se para a operação do sibilo. A
operação IP SLA monitora então o sucesso ou a falha das respostas do host. Um objeto da trilha
é usado para seguir resultados da operação e para ajustar o estado a para cima ou para baixo,
com base no sucesso ou na falha do destino ICMP. A operação da trilha é atribuída a uma rota
estática. Se o estado da trilha está para baixo, o estado da rota estática está ajustado a para
baixo. Se o estado da trilha está acima, o estado da rota estática permanece acima.
 
O seguinte descreve os termos principais usados neste artigo:
 

Operação - Cada operação de eco ICMP IP SLA envia uma única requisição de eco ICMP a
um endereço do alvo em uma taxa configurada da frequência. Espera então uma resposta.
Estado de objeto da trilha - Cada objeto de seguimento mantém um estado da operação. O
estado é qualquer um para cima ou para baixo. Após a criação do objeto, o estado é ajustado
a acima. A tabela a seguir especifica a conversão do código de retorno da operação IP SLA
ao estado de objeto:
 

 
Nota: Se a operação IP SLA especificada pelo argumento da trilha não é configurada nem é sua
programação é pendente, seu estado é APROVADO. Um aplicativo que seja limitado a um objeto
de seguimento não-existente receberá o estado ascendente.
 

Estado da operação SLA - Este pode ser qualquer um programado, que significa que a
operação começa imediatamente ou pendente, que significa esteve criada mas não ativada.
Valor de timeout - Especifica o tempo de intervalo de esperar o mensagem de resposta de
eco ICMP ou um mensagem de erro ICMP.
Código de retorno - Depois que uma operação foi terminada, o código de retorno da operação

Código de retorno da operação Estado da operação da trilha
APROVAÇÃO Acima de
Erro Para baixo



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

está ajustado de acordo com o seguinte:
A resposta de eco ICMP foi recebida - O código de retorno é ajustado PARA APROVAR.
A resposta do erro ICMP foi recebida - O código de retorno é ajustado ao erro.
Nenhuma toda a resposta de ICMP foi recebida - O código de retorno é ajustado ao erro.
O endereço IP de origem ou a interface de origem configurada não são acessível - o código
de retorno é ajustado ao erro.
Perseguidor - Segue os resultados das operações.
Atraso - Quando o resultado de uma operação IP SLA indica que o estado do objeto de
seguimento deve mudar a X de Y, o objeto de seguimento executa as seguintes ações:
O estado do objeto de seguimento não é mudado e o objeto de seguimento liga o
temporizador de retardo para o intervalo.
Se durante o tempo que o temporizador está ajustado, o estado original (Y) é recebido outra
vez, o temporizador é cancelado, e as sobras Y. do estado.
Se o temporizador de retardo é expirado, o estado do objeto de seguimento está mudado a X
e o estado X é passado aos aplicativos associados.
  

Objetivo
 
Este artigo fornece instruções em como configurar o IP SLA que segue ajustes para as rotas
estáticas IPv4 em seu interruptor. Nesta encenação, a rota estática preconfigured.
 
Nota: Para aprender como configurar uma rota estática IPv4 em seu interruptor, clique aqui.
  
Dispositivos aplicáveis
 

Série SG550XG
  

Versão de software
 

2.3.0.130
  

Configurar IP SLA que segue para as rotas estáticas IPv4
 
Configurar operações de eco ICMP
 
Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com suporte na internet de seu interruptor escolhe
então avançado na lista de drop-down do modo de exibição.
 
Nota: As opções de menu disponíveis podem variar segundo o modelo do dispositivo. Neste
exemplo, SG550XG-24T é usado.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=3292


 
Etapa 2. Escolha a configuração IP >SLA > operações de eco ICMP.
 

 
As operações de eco ICMP IP SLA podem ser configuradas nesta página. Estas operações serão
executadas de acordo com a frequência incorporada.
 
Etapa 3. Para adicionar uma operação nova, o clique adiciona.
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Etapa 4. Inscreva um número não utilizado no campo de número da operação.
 

 
Nota: Neste exemplo, o número de operação é 1.
 
Etapa 5. Na área de estado da operação, escolha um das seguintes opções:
 

Durante - A operação não é ativada.
A operação agendada é ativada.
 

 
Nota: Neste exemplo, programado é escolhido.
 
Parâmetros do eco ICMP
 
Etapa 6. Na área de alvo da operação, escolha como o alvo da operação é definido:
 

Pelo IP - Incorpore o IP address da operação do alvo.
Pelo nome de host - Dê entrada com o nome do host da operação do alvo.
 

Nota: Se a operação IP SLA é para a característica das rotas estáticas, o alvo da operação é o IP
address do host na rede remota definida pela rota estática.
 

 
Nota: Neste exemplo, pelo IP é escolhido e 192.168.1.1 é o alvo do destino especificado.
 
Etapa 7. Se a definição da fonte não é definida, a operação seleciona o endereço IP de origem o
mais próximo ao destino. Para definir a definição da fonte, selecione de uma das seguintes
opções:
 

Auto - A interface de origem é baseada na informação da tabela do forwarding.
Pelo endereço - Se esta opção é escolhida, escolha um endereço IP de origem da lista de
drop-down.
 

 
Nota: Neste exemplo, pelo endereço e pelo 192.168.100.126 são escolhidos.
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Etapa 8. Na área seguinte do IP address do lúpulo, escolha das seguintes opções:
 

Nenhum - Nenhum endereço de próximo salto.
Definido pelo utilizador - Se esta opção é escolhida, incorpore o IP address seguinte do
lúpulo ao campo fornecido.
 

Nota: Este parâmetro deve ser definido somente para que as operações IP SLA sejam usadas
nas rotas estáticas.
 

 
Nota: Neste exemplo, definido pelo utilizador é escolhido e 192.168.100.1 é o IP address seguinte
definido do lúpulo.
 
Etapa 9. No campo do tamanho de dados do pedido, incorpore o tamanho de dados do pacote de
requisição para uma operação de eco ICMP. Este tamanho de dados é a parcela do payload do
pacote ICMP, que faz um pacote IP 64-byte. A escala é de 28 até 1472 bytes e o padrão é 28
bytes.
 

 
Nota: Neste exemplo, o valor padrão é usado.
 
Etapa 10. No campo de frequência, incorpore a frequência com que a operação SLA é realizada
(os pacotes são enviados). Este valor deve ser maior do que o valor de timeout. A escala é do 10
a 500 segundos e o valor padrão é os segundos 10.
 

 
Nota: Neste exemplo, o valor padrão é usado.
 
Etapa 11. No campo do intervalo, incorpore a quantidade de tempo que uma operação IP SLA
espera uma resposta a seu pacote de requisição. Recomenda-se que o valor do argumento dos
milissegundos esteja baseado na soma do valor máximo do Round-Trip Time (RTT) para os
pacotes e do tempo de processamento da operação IP SLA. A escala é 50 a 5000 milissegundos
e o valor padrão é 2000 milissegundos.
 

 
Nota: Neste exemplo, o valor padrão é usado.
 
Etapa 12. O clique aplica-se para salvar os ajustes a seguir clica-se perto.
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O estado das operações de eco ICMP será indicado como o seguinte:
 

Estado - Indica durante ou programado, como descrito na vista geral acima.
Código de retorno - Indica APROVADO ou o erro, como descrito na vista geral acima.
 

 
Etapa 13. (Opcional) repita etapas 3 11 para configurar uma outra operação de eco ICMP.
 
Você deve agora com sucesso ter verificado os recursos de distribuição configurados em seu
interruptor.
 
Configurar o seguimento SLA
 
Etapa 1. Escolha a configuração IP trilhas >SLA > SLA.
 



 
Etapa 2. Para adicionar um objeto novo, o clique adiciona.
 

 
Etapa 3. Inscreva um número não utilizado no campo de número da trilha.
 

 
Nota: Neste exemplo, o número da trilha é 1.
 
Etapa 4. Escolha uma operação SLA da lista de drop-down do número de operação.
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Nota: Neste exemplo, a operação número previamente criada 1 é escolhida.
 
Etapa 5. A área ascendente do atraso especifica um período de tempo nos segundos para atrasar
mudanças de estado de para baixo a acima. Para configurar as configurações de retardo
ascendentes, escolha das seguintes opções:
 

Nenhum - Mude o estado da trilha imediatamente.
Período de retardo - Mude o estado da trilha após um período de retardo específico. Se esta
opção é escolhida, incorpore o período de retardo ao campo fornecido. A escala é de uma até
180 segundos.
 

 
Nota: Neste exemplo, o período de retardo dos segundos 5 é definido.
 
Etapa 6. Para baixo a área do atraso especifica um período de tempo nos segundos para atrasar
mudanças de estado de até para baixo. Para configurar para baixo as configurações de retardo,
escolha das seguintes opções:
 

Nenhum - Mude o estado da trilha imediatamente.
Período de retardo - Mude o estado da trilha após um período de retardo específico. Se esta
opção é escolhida, incorpore o período de retardo ao campo fornecido. A escala é de uma até
180 segundos.
 

 
Nota: Neste exemplo, o período de retardo de 2 segundos é definido.
 
Etapa 7. O clique aplica-se para salvar os ajustes o fim do clique.
 

 
O estado dos objetos configurados da trilha SLA é indicado na tabela do perseguidor SLA:
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Estado - Indicadores um dos seguintes estados:
Para baixo - Não há nenhuma Conectividade à rota (código de retorno retornado pacote do
erro).
Acima de - Há uma Conectividade à rota (código de retorno APROVADO retornado pacote).
Tipo de operação - Pode somente indicar o eco ICMP.
Atrase o restante do intervalo (o segundo) - Quanto do período de retardo permanece.
 

Clique (opcional) de etapa 8. o botão Save Button para salvar os ajustes ao arquivo de
configuração de inicialização.
 

 
Você deve agora com sucesso ter configurado o SLA que segue para uma rota estática IPv4 em
seu interruptor.
 
Estatísticas do eco ICMP do indicador
 
Etapa 1. Escolha a configuração IP >SLA > estatísticas do eco ICMP.
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Etapa 2. Escolha a operação SLA que você quer ver da lista de drop-down da operação SLA.
 

 
Nota: Neste exemplo, a operação 1 é escolhida.
 
Etapa 3. (opcional) escolhe uma taxa de atualização da lista de drop-down da taxa de
atualização. Este é o período de tempo que passa antes que as estatísticas estejam refrescadas.
As opções são:
 

Nenhum refresque - As estatísticas não são refrescadas. Neste exemplo, esta opção é
escolhida.
segundo 15 - As estatísticas são refrescadas cada 15 segundos.
segundo 30 - As estatísticas são refrescadas cada 30 segundos.
segundo 60 - As estatísticas são refrescadas cada 60 segundos.
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A página das estatísticas do eco ICMP indica o seguinte:
 

Sucessos da operação - O número de vezes o eco da trilha SLA era bem sucedido.
Falhas da operação - O número de vezes o eco da trilha SLA era bem sucedido.
Requisições de eco ICMP - Número de pacotes de requisição que foram enviados.
Respostas de eco ICMP - Número de pacotes de resposta que foram recebidos.
Erros do eco ICMP - Número de pacotes de erro que foram recebidos.
 

 
Etapa 4. (opcional) para cancelar os contadores da operação escolhida SLA, clica o botão claro
dos contadores.
 
Etapa 5. (opcional) para cancelar todas as estatísticas de todas as operações SLA, clica o claro
todo o botão dos contadores das operações.
 
O clique (opcional) de etapa 6. refresca para refrescar a página das estatísticas.
 
Você deve agora com sucesso ter indicado as estatísticas do eco ICMP de uma operação
específica SLA em seu interruptor.
 
Cisco Systems, Inc. do © 2017 Todos os direitos reservados.
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