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Configurar IP SLA que segue para as rotas
estáticas IPv4 em um interruptor SG550XG com
o CLI 
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. Para
instruções em como configurar IP SLA que segue para as rotas estáticas IPv4 com a utilidade
com suporte na internet, clique aqui.
  
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 - 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:
 

Código de retorno da operação Estado da operação da trilha
APROVAÇÃO Acima de

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5724-configure-ipv4-static-routes-settings-on-a-switch-through-th.pdf
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-550x-series-stackable-managed-switches/smb5793-configure-ip-sla-tracking-for-ipv4-static-routes-on-an-sg550.html
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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
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.

  
Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware
 

SG550XG | 2.3.0.130 (transferência o mais tarde)
  

Configurar IP SLA que segue para as rotas estáticas IPv4
 
Configurar operações de eco ICMP
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao console do interruptor. O nome de usuário padrão e a senha
são Cisco/Cisco. Se você configurou um username ou uma senha nova, incorpore as credenciais
pelo contrário.
 
Nota: Para aprender como alcançar um SMB comute o CLI com o SSH ou o telnet, clicam aqui.
 

 
Nota: Os comandos podem variar segundo o modelo exato de seu interruptor. Neste exemplo,
SG550XG-24T é usado.
 
Etapa 2. Do modo de exec privilegiado do interruptor, incorpore o modo de configuração global

Erro Para baixo

https://software.cisco.com/download/home/286281979
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4982-access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet.html
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entrando no seguinte:
 
SG550XG#configure 
 
Etapa 3. Para começar a configurar uma operação IP SLA e incorporar o modo de configuração
IP SLA, entram no seguinte:
 
[operation] dos precários SG550XG(config)#ip 

 
operação - Este número de operação é usado para identificar a operação IP SLA cujos
contadores você quer cancelar. A escala é 1 a 64.
 

Nota: Você não pode configurar uma operação nova IP SLA com o um número uma operação
existente IP SLA. Você deve primeiramente suprimir da operação existente IP SLA.
 

 
Nota: Neste exemplo, a operação 1 IP SLA é criada.
 
Etapa 4. (opcional) para remover uma operação existente IP SLA, entra no seguinte:
 
[operation] dos precários SG550XG(config)#noip 
 
Etapa 5. Para configurar uma operação de eco ICMP IP SLA, entre no seguinte:
 
SG550XG(config-ip-sla)#icmp-echo [IP address | hostname] {{[nexthop-ip ip-address] do [source-ip

ip-address]}} 
 

IP address | hostname - Endereço IP de destino ou hostname.
o IP address nexthop-IP - (opcional) se o IP address é incorporado, incorpora o IP address do
lúpulo seguinte.
o IP address fonte-IP - (opcional) se o IP address é incorporado, incorpora o endereço IP de
origem. Quando um endereço IP de origem não é especificado, a operação de eco ICMP IP
SLA escolhe o IP address o mais próximo ao destino.
 

 

 
Nota: Neste exemplo, o endereço IP de destino da operação é 192.168.1.1, o endereço IP de
origem é 192.168.100.126, e o IP address seguinte do lúpulo é 192.168.100.1.
 
Etapa 6. Para ajustar o tamanho dos dados de protocolo no payload do pacote de requisição de
uma operação IP SLA, entre no seguinte:
 
[bytes] SG550XG(config-ip-sla-icmp-echo)#request-data-size 
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bytes - O tamanho do payload do pacote de requisição da operação nos bytes. A escala é 28
a 1472.
 

Nota: O tamanho de dados do pacote de requisição do padrão para uma operação de eco ICMP é
28 bytes. Este tamanho de dados é a parcela do payload do pacote ICMP, que faz um pacote IP
64-byte.
 

 
Nota: Neste exemplo, o tamanho de dados do pedido é ajustado a 32 bytes.
 
Passo 7. Para ajustar a taxa em que as repetições especificadas de uma operação IP SLA,
entram no seguinte:
 
[seconds] SG550XG(config-ip-sla-icmp-echo)#frequency 

 
segundos - O número de segundos entre as operações IP SLA. A escala é do 10 a 500
segundos.
 

Nota: Uma única operação IP SLA repetirá em uma frequência dada para a vida da operação. Se
você configura a frequência, o intervalo deve ser configurado também. O valor de frequência novo
configurado por este comando impactará no intervalo atual da frequência.
 

 
Nota: Neste exemplo, a frequência é ajustada a 30 segundos.
 
Etapa 8. Para ajustar a quantidade de tempo que uma operação IP SLA espera uma resposta a
seu pacote de requisição, entre no seguinte:
 
[milliseconds] SG550XG(config-ip-sla-icmp-echo)#timeout 

 
milissegundos - Intervalo de tempo que a operação espera para receber uma resposta de seu
pacote de requisição, nos milissegundos (Senhora). A escala é 50 milissegundos a 5000
milissegundos.
 

 
Nota: Neste exemplo, o intervalo é ajustado a 1000 milissegundos.
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Etapa 9. Inscreva o comando exit retirar o contexto do eco ICMP IP SLA:
 
SG550XG(config-ip-sla-icmp-echo)#exit 
 

 
Etapa 10. Para configurar os parâmetros da programação para uma única operação IP SLA, entre
no seguinte:
 
Os precários SG550XG(config-ip-sla)#ip programam horas inicial da vida do [operation] para

sempre agora 
 

 
Nota: Neste exemplo, a operação 1 é configurada para ser executado indefinidamente e
programada para começar imediatamente.
 
Etapa 11. (opcional) para indicar a informação sobre todas as operações IP SLA ou uma
operação específica, entra no seguinte:
 
[operation] da operação dos precários IP SG550XG#show 

 
operação - (opcional) o número da operação IP SLA para que os detalhes serão indicados. A
escala é uma a 64.
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Nota: Neste exemplo, a informação IP SLA para a operação 1 é indicada.
 
Você deve agora com sucesso ter configurado e ter indicado as estatísticas do eco ICMP de uma
operação específica SLA em seu interruptor.
  
Configurar o seguimento SLA
 
Etapa1. Do modo de exec privilegiado do interruptor, incorpore o modo de configuração global
entrando no seguinte:
 
SG550XG#configure 
 
Etapa 2. Para seguir o estado de uma operação IP SLA e incorporar o seguimento do modo de
configuração, entre no seguinte:
 
Estado do [operation] dos precários IP do [object-id] SG550XG(config)#track 

 
identificação de objeto - Número do objeto que representa o objeto de seguimento. A escala é
1 a 64.
operação - Número da operação que IP SLA você está seguindo. A escala é 1 a 64.
estado - Segue o estado da operação.
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Nota: Neste exemplo, a identificação de objeto 1 é criada e associada com a operação 1.
 
Etapa 3. Para configurar um período de tempo nos segundos para atrasar mudanças de estado
de um objeto de seguimento, entre no seguinte:
 
SG550XG(config-track)#delay {{acima do [seconds] do [seconds] para baixo | acima do [seconds] |

para baixo [seconds]}} 
 

segundos ascendentes - (opcional) especifica um período de tempo nos segundos para
atrasar mudanças de estado de PARA BAIXO a ACIMA. A escala é de uma até 180
segundos.
para baixo segundos - (opcional) especifica um período de tempo nos segundos para atrasar
mudanças de estado de até PARA BAIXO. A escala é de uma até 180 segundos.
 

 
Nota: Neste exemplo, o atraso ascendente é ajustado a cinco segundos e o atraso é ajustado
para baixo a dois segundos.
 
Etapa 4. (opcional) para cancelar os contadores IP SLA, entra no seguinte:
 
[operation] dos contadores dos precários IP SG550XG(config)#clear 

 
operação - Este número de operação é usado para identificar a operação IP SLA cujos
contadores você quer cancelar. A escala é uma a 64.
 

Etapa 5. Inscreva o comando end ir para trás ao modo de exec privilegiado:
 

 
Etapa 6. (opcional) para indicar a informação sobre todos os objetos de seguimento ou um objeto
de seguimento específico, entra no seguinte:
 
[track-id] da trilha SG550XG(config)#show 



● objeto - (opcional) o número do objeto de seguimento para que os detalhes serão indicados.
A escala é uma a 64.
 

 
Nota: Neste exemplo, a informação de rastreamento IP SLA para o objeto 1 é indicada.
 
Etapa 7. (opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes configurados ao
arquivo de configuração de inicialização entrando no seguinte:
 
Partida-configuração da executar-configuração SG550XG#copy 
 

 
Imprensa (opcional) Y de etapa 8. para o Yes ou o N para não em seu teclado uma vez que o
alerta do [startup-config] do arquivo do Overwrite aparece.
 

 
Você deve agora com sucesso ter configurado o IP SLA que segue ajustes para as rotas estáticas
IPv4 em seu interruptor.
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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