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Inleiding

Dit document beschrijft de tekst-, afbeelding- en opdrachtconventies die in de technische tips van
Cisco worden gebruikt.

Algemene verdragen

Tekst

Vet geeft aan of de tekst die de gebruiker moet invoeren of selecteren, zoals menuopties,
knoppen en opdrachten.

●

Cursief duidt op de nadruk.●

Hoekhaakjes (>) geven de progressie van menukeuzes aan die de gebruiker moet selecteren
in een grafische gebruikersinterface (GUI), zoals Bestand > Afdrukken.

●

Uitvoervoorbeelden van Cisco-apparaten worden in Courier weergegeven. bijvoorbeeld :

3524xl# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

●

De foutmeldingen van het systeem van Cisco-apparaten worden in het lettertype Courier
weergegeven. bijvoorbeeld :Een router die opnieuw is gestart met de opdracht opnieuw laden
geeft het systeem weer dat is teruggebracht naar ROM door bericht opnieuw te laden.

●

Waarschuwingen



Tip betekent dat de volgende informatie u helpt een probleem op te lossen. De tips zijn mogelijk
niet de oplossing van problemen of zelfs een actie, maar zouden ook nuttige informatie kunnen
zijn.

Opmerking voor de lezer. Opmerkingen bevatten nuttige suggesties of verwijzingen naar materiaal
dat niet in het document is opgenomen.

Waarschuwing betekent dat de lezer voorzichtig moet zijn. In deze situatie kan u iets doen dat kan
leiden tot schade aan de apparatuur of gegevensverlies.

Waarschuwing betekent gevaar. U bevindt zich in een situatie die lichamelijk letsel kan
veroorzaken. Voordat u aan apparatuur werkt, moet u zich bewust zijn van de gevaren die aan
elektrische leidingen kleven en moet u bekend zijn met de gebruikelijke methoden om ongelukken
te voorkomen. Om vertaalde versies van de waarschuwing te zien, raadpleegt u het Naleving- en
veiligheidsdocument van de regelgeving dat bij het apparaat was meegeleverd.

  Het exit-pictogram betekent dat u de Cisco-website verlaat. Dit beeld verschijnt na een link naar
een webpagina van een niet-Cisco-systeem; Cisco is niet verantwoordelijk voor de inhoud van
andere websites. Links naar websites buiten Cisco.com openen in een afzonderlijk browser-
venster.

Cisco IOS/CatOS-softwareopdrachten

De volgende conventies voor opdrachten van Cisco IOS® en CatOS worden ook gebruikt in de
opdrachtreferentie-gidsen. Raadpleeg voor meer informatie over conventies in Cisco IOS-
documentatie over Cisco IOS-softwaredocumentatie.

Verticale balken ( | ) afzonderlijke, elkaar uitsluitende argumenten. Voorbeeld: req-qos {best
inspanning | gecontroleerde belasting | gegarandeerde vertraging}

●

Vierkant haakjes ([]) wijzen op optionele elementen. Voorbeeld: [no] ip routecache [cbus]●

Wassen (<}) geven een vereiste keuze aan. Voorbeeld: nummer van de toegangslijst [
{vergunning} | ontkennen]

●

Rassen binnen vierkante haakjes ([<}]) geven de vereiste keuzes aan binnen optionele
elementen.

●

Hoekhaakjes (< >) verwijzen naar argumenten in contexten die cursief niet toestaan, en in
voorbeelden wijzen op tekens die een gebruiker invoert die niet op het scherm verschijnen
(bijvoorbeeld een wachtwoord).

●

Vet duidt op opdrachten en zoekwoorden.●

Cursief geeft gebruikersvariabelen aan.●

Configuratievoorbeelden

De generieke routernamen, hostnamen, gebruikersnamen, wachtwoorden en IP-adressen worden
in configuratievoorbeelden gebruikt. Deze moeten worden vervangen door de namen,
wachtwoorden en adressen die geschikt zijn voor uw bedrijf.

Belangrijke opmerking: Gebruik gebruikersnaam niet cisco of wachtwoordcisco in uw
configuraties. Het gebruik van "cisco" als een wachtwoord of een gebruikersnaam, of om een
triviaal wachtwoord te gebruiken, is een veiligheidsrisico.

//www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/apollo/configuration/guide/3cfabout.html


   

Routernamen: RouterX, nasX enzovoort.●

Telefoonnummers: 555 nm●

IP-adressen: IP-adressen voldoen aan RFC 1918-definities van privé-netwerkadressen.Drie
blokken van IP-adressen worden gereserveerd door de Internet Assigned Numbers Authority
(IANA) voor privé-internet:10.0.0.0 - 10.25.255.255 (voorvoegsel 10/8)172.16.0.0 -
172.31.255.255 (voorvoegsel 172.16/12)192.168.0.0 - 192.168.255.255 (voorvoegsel
192.168/16)

●

Vaak worden opmerkingen in de configuratievoorbeelden opgenomen. De reacties zijn cursief
en blauw. Ze geven meer informatie over de configuratie uitvoer en de gebruikte opdrachten.
De opmerkingen van de configuratie lijken op:

!--- Define IPSec traffic of interest. !--- This line covers traffic between the LAN segment

behind two PIXes. !--- It also covers the SNMP/syslog traffic between the SNMP/syslog server

!--- and the network devices located on the Ethernet segment behind PIX 515. access-list 101

permit ip 172.18.124.0 255.255.255.0 10.99.99.0 255.255.255.0

●

http://www.ietf.org/rfc/rfc1918.txt
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