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Inleiding

In dit voorbeeld, vormen wij data-link Switching (DLSw) Ethernet aan Ethernet.

In het onderstaande netwerkdiagram wordt de IP-connectiviteit verondersteld door de
aanwezigheid van:

een statische route op router A met de punten 132.146.251.0 en router B met de punten
132.146.252.0, of

●

Een dynamisch routingprotocol dat met de geconfigureerde netwerken wordt uitgevoerd.●

Voordat u begint

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Voorwaarden

Er zijn geen specifieke voorwaarden van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Configureren
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Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden
beschreven.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het
Opdrachtplanningprogramma (alleen geregistreerd klanten).

Netwerkdiagram

Dit document gebruikt de netwerkinstellingen die in het onderstaande schema zijn weergegeven.

Configuraties

Dit document maakt gebruik van de onderstaande configuraties.

router A

hostname RouterA

dlsw local-peer peer-id 132.146.252.1

dlsw remote-peer 0 tcp 132.146.251.1

dlsw bridge-group 1

interface Ethernet0

 ip address 132.146.252.1 255.255.255.0

 bridge-group 1

interface Serial0

 ip address 132.146.250.2 255.255.255.0

 bandwidth 336

bridge 1 protocol ieee

router B

hostname RouterB

dlsw local-peer peer-id 132.146.251.1

dlsw remote-peer 0 tcp 132.146.252.1

dlsw bridge-group 1

interface Ethernet0

 ip address 132.146.251.1 255.255.255.0

 bridge-group 1

interface Serial0

 ip address 132.146.250.1 255.255.255.0

 bandwidth 336

bridge 1 protocol ieee
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Opmerking: Het source-bridge ring-group statement wordt niet gebruikt in deze configuratie.

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Gerelateerde informatie

Technische ondersteuning - Cisco-systemen●
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