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Configurar roteadores virtuais VRRP em um
interruptor SG550XG 
Introdução
 
O Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) é uma eleição e um protocolo de redundância que
atribua dinamicamente a responsabilidade de um roteador virtual a um do Roteadores físico em
uma rede de área local (LAN). Isto aumenta a Disponibilidade e a confiança dos caminhos de
roteamento na rede.
 
No VRRP, um roteador físico em um roteador virtual está elegido como o mestre, com o outro
roteador físico do mesmo roteador virtual que atua como backup caso que o mestre falha. O
Roteadores físico é consultado como o Roteadores VRRP.
 
O gateway padrão de um host de participação é atribuído ao roteador virtual em vez de um
roteador físico. Se o roteador físico que é pacotes de roteamento em nome do roteador virtual
falha, um outro roteador físico está selecionado substitui-lo automaticamente. O roteador físico
que está enviando pacotes a um momento determinado é chamado o roteador mestre.
 
O VRRP igualmente permite o compartilhamento de carga do tráfego. O tráfego pode ser
compartilhado equitativamente entre o Roteadores disponível configurando o VRRP de tal
maneira que o tráfego a e dos clientes de LAN é compartilhado por roteadores múltiplos.
 
Os benefícios do VRRP são como segue:
 

Redundância — Permite-o de configurar roteadores múltiplos como o roteador do gateway
padrão, que reduz a possibilidade de um ponto de falha único em uma rede.
Compartilhamento de carga — Permite que o tráfego a e dos clientes de LAN seja
compartilhado por roteadores múltiplos. A carga de tráfego é compartilhada mais
equitativamente entre o Roteadores disponível.
Grupos múltiplos VRRP — Apoia até 255 grupos VRRP em uma interface física do roteador
se os endereços MAC múltiplo dos suportes a plataforma. Os grupos múltiplos VRRP
permitem-no de executar a Redundância e o compartilhamento de carga em sua topologia de
LAN.
IP address múltiplos — Permite que você controle os IP address múltiplos, incluindo
endereços IP secundários. Se você tem os sub-rede múltipla configurados em uma interface
Ethernet, você pode configurar o VRRP em cada sub-rede.
Preempção — Permite-o de cancelar um roteador de backup que tome sobre para um mestre
de falha com um roteador de backup mais prioritário que se torne disponível.
Protocolo de anúncio — Usa um endereço de multicast padrão dedicado do Internet Assigned
Numbers Authority (IANA) (224.0.0.18) para propagandas VRRP. Este método de
endereçamento minimiza o número de Roteadores que deve prestar serviços de manutenção
aos Multicast e permite que o equipamento de teste identifique exatamente pacotes VRRP
em um segmento. O IANA atribuiu o protocolo IP número 112 ao VRRP.
Seguimento VRRP — Assegura-se de que o melhor roteador VRRP seja o mestre para o
grupo alterando as prioridades VRRP baseadas em estados da relação.
 

A imagem abaixo mostra uma topologia básica VRRP. Nestes exemplo, formulário do Roteadores
A, B, e do C um o grupo VRRP. O IP address do grupo é o mesmo endereço que foi configurado



para a interface Ethernet do roteador A (192.168.10.1).
 

Porque o IP address virtual usa o IP address da interface Ethernet física do roteador A, o roteador
A é o mestre (igualmente conhecido como o proprietário do IP address). Como o mestre, o
roteador A possui o IP address virtual do grupo e para a frente dos pacotes VRRP enviados a
este IP address. Os clientes 1 a 3 são configurados com o endereço IP de Gateway padrão de
192.168.10.254.

Nota: A configuração pode ser feita de modo que o mestre do roteador virtual, não o proprietário
do IP address, possa ainda responder ou processar os pacotes. Um exemplo é sibilo.

O Roteadores B e o C funcionam como backup do roteador virtual. Se o mestre do roteador virtual
falha, o roteador configurado com a prioridade mais alta transforma-se o mestre do roteador
virtual e proporciona-se o serviço aos anfitriões LAN com a interrupção mínima.

Quando o roteador A recupera, transforma-se o mestre do roteador virtual outra vez. Durante o
período que o mestre está recuperando, ambos os dos mestres pacotes para a frente e em
consequência, lá são alguma duplicação (comportamento regular) mas nenhuma interrupção.

Nesta topologia, dois roteadores virtuais são configurados. Para o roteador virtual 1, o roteador A
é o proprietário do endereço IP 192.168.10.1 e é o mestre do roteador virtual, e o roteador B é o
backup do roteador virtual ao roteador A. Cliente 1 e 2 é configurado com o endereço IP de
Gateway padrão de 192.168.10.254.



Para o roteador virtual 2, o roteador B é o proprietário do mestre do endereço IP 192.168.10.2 e
do roteador virtual, e o roteador A é o backup do roteador virtual ao roteador B. Cliente 3 e 4 é
configurado com o endereço IP de Gateway padrão de 192.168.10.254.

Antes de configurar os ajustes VRRP no interruptor, siga estas diretrizes:

Configurar VLAN. Para aprender como configurar o VLAN em seu interruptor, clique aqui.●

Permita Roteamento IP e configurar configurações de endereço da interface de VLAN IPv4
no interruptor. Para instruções, clique aqui. 

●

Configurar IP SLA que segue no interruptor. Para aprender mais sobre esta característica,
clique aqui. 

●

Objetivo

Um roteador virtual deve ser atribuído com um identificador original do roteador virtual (VRID)
entre todos os roteadores virtuais no mesmo LAN. Todo o Roteadores VRRP que apoia o mesmo
roteador virtual deve ser configurado com toda a informação em relação ao roteador virtual que
inclui seu VRID. Os roteadores virtuais devem ser permitidos no dispositivo somente quando
Roteamento IP é permitido igualmente no dispositivo.

Este artigo fornece instruções em como configurar ajustes VRRP em seu interruptor.

Dispositivos aplicáveis

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5097
http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5719
http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5793


Série SG550XG●

Versão de software

2.3.0.130●

Configurar roteadores virtuais VRRP em um interruptor

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.

Etapa 2. Escolha a configuração IP > o VRRP > os roteadores virtuais.

Etapa 3. O clique adiciona para adicionar uma relação nova.



Etapa 4. Escolha uma relação da área da relação. Neste exemplo, o VLAN10 é escolhido.

Etapa 5. Inscreva um identificador do roteador virtual no campo do identificador do roteador
virtual. A escala é uma a 255.

Nota: Neste exemplo, 1 é usado.

Etapa 6. (opcional) incorpora uma descrição ao campo de descrição.

Nota: Neste exemplo, o VLAN10 é incorporado.

Etapa 7. Verifique a caixa de verificação de status da possibilidade para permitir o VRRP no
interruptor.

Etapa 8. Escolha a versão VRRP a ser usada. As opções são:

VRRP v2 — VRRPv2 especificado pelo RFC3768 é apoiado. As mensagens VRRPv3
recebidas são deixadas cair pelo roteador virtual VRRP. Somente as propagandas VRRPv2
são enviadas.

●

VRRP v3 — VRRPv3 especificado pelo RFC5798 é apoiado sem apoio VRRPv2 (8.4,
RFC5798). As mensagens VRRPv2 recebidas são deixadas cair pelo roteador virtual VRRP.
Somente as propagandas VRRPv3 são enviadas.

●

VRRP v2 e VRRP v3 — VRRPv3 especificado pelo RFC5798 é apoiado com apoio VRRPv2
(8.4, RFC5798). As mensagens VRRPv2 recebidas são tratadas pelo roteador virtual VRRP.
As propagandas VRRPv3 e VRRPv2 são enviadas.

●



Nota: Neste exemplo, o VRRP v2 é escolhido.

Etapa 9. Clique uma opção da área do proprietário do IP address. As opções são:

Sim — Se o Yes é escolhido, este indica que o IP address do dispositivo é o IP address do
roteador virtual. Escolha os IP address do proprietário da lista de endereço IP disponível e
mova-os para a lista de endereço IP do proprietário.

●

Não — Se nenhum é escolhido, você deve incorporar o endereço ou os endereços do
roteador virtual ao campo de endereços IP de roteador virtuais. Se os IP address múltiplos
são adicionados aqui, separe-os como segue: 1.1.1.1, 2.2.2.2.

●

Nota: Neste exemplo, nenhum é escolhido e o IP address incorporado é 192.168.10.254. Isto
indica o IP address no roteador virtual.

Etapa 10. Escolha o IP address a ser usado em mensagens VRRP. O endereço IP de origem do
padrão é o mais baixo dos IP address definidos na relação. Se definido pelo utilizador é
escolhido, escolhem o IP address em conformidade.

Nota: Neste exemplo, o padrão do uso é escolhido.

Etapa 11. Se este dispositivo é o proprietário, este campo obtém o valor 255, e este valor não
pode ser mudado. Se não, incorpore a prioridade deste dispositivo, com base em sua capacidade
para funcionar como um mestre. O valor padrão para um dispositivo do NON-proprietário é 100.



Nota: A prioridade do roteador VRRP depende do seguinte: Se o roteador VRRP é o proprietário,
sua prioridade é 255 (o mais alto). Se não é um proprietário, a prioridade está configurada
manualmente (sempre menos de 255).

Nota: Neste exemplo, 100 são usados. Se você está configurando um roteador virtual alternativo,
incorpore pouca prioridade.

Etapa 12. Na área do modo cancelar, escolha das seguintes opções:

Retifique — Quando um roteador VRRP é configurado com prioridade mais alta do que o
mestre atual está acima, substitui o mestre atual.

●

Falso — Mesmo se um roteador VRRP com uma prioridade mais alta do que o mestre atual
está acima, não substitui o mestre atual. Somente o mestre original (quando se torna
disponível) substitui o backup.

●

Nota: Neste exemplo, verdadeiro é escolhido.

Etapa 13. Na área do modo de controle da aceitação, escolha das seguintes opções:

Aceite — O roteador virtual no estado mestre aceitará os pacotes endereçados ao IP address
do roteador virtual como seus próprios mesmo se não é o proprietário do endereço.

●

Gota — O roteador virtual no estado mestre deixará cair os pacotes endereçados ao
endereço IP de roteador virtual se não é o proprietário do endereço.

●

Nota: Neste exemplo, Accept é escolhida.

Etapa 14. (Opcional) verifique a caixa de verificação da trilha IP SLA da possibilidade para
permitir o seguimento da Conectividade do roteador ao lúpulo seguinte da rota padrão. Para
aprender mais sobre esta característica, clique aqui. 

http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5793


Nota: Neste exemplo, a trilha IP SLA é desabilitada.

Etapa 15. (Opcional) se a trilha IP SLA é permitida, incorpore o número da trilha SLA que verifica
a Conectividade no campo de seguimento do objeto. Este valor foi incorporado à página das
trilhas SLA. Você pode usar um até 64.

Nota: Neste exemplo, 1 é usado.

Etapa 16. A trilha (opcional) IP SLA é permitida, incorpora o valor do decréscimo ao campo do
decréscimo. Se o estado de objeto da trilha está para baixo, a prioridade VRRP do roteador está
decrescida por este valor. Você pode usar um a 253 e o padrão é 10.

Nota: Neste exemplo, o 10 é usado.

Etapa 17. Entre em como os pacotes de anúncio são enviados frequentemente no campo do
intervalo da propaganda.

Nota: Neste exemplo, 1000 são usados.

Etapa 18. O clique aplica-se clica então perto.



Etapa 19. Salvaguarda (opcional) do clique para salvar os ajustes ao arquivo de configuração de
inicialização.



Nota: Área de status mestra/alternativa da tabela do roteador virtual IPv4 VRRP deve indicar o
estado do roteador virtual que você configurou. Se você pretende configurar um roteador virtual
alternativo, o estado deve indicar como o backup.

Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes do roteador virtual VRRP em seu
interruptor SG550XG.
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