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Inleiding

Dit document biedt een voorbeeldconfiguratie voor het configureren van seriële tunneling (STUN)
met gemengde insluiting.

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.

De informatie in dit document is gebaseerd op apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving.
Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde
(standaard)configuratie. Als u in een levend netwerk werkt, zorg er dan voor dat u de potentiële
impact van om het even welke opdracht begrijpt alvorens het te gebruiken.

Configureren

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


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●

router B●

router A

stun peer-name 1.0.0.1

stun protocol-group 9 sdlc

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c1 tcp 5.0.0.1

stun route address c2 interface serial 1 direct

interface serial 1

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c2 interface serial 0 direct

interface loopback 0

ip address 1.0.0.1 255.255.255.0

router B

stun peer-name 5.0.0.1

stun protocol-group 9 sdlc

interface serial 0

encapsulation stun
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stun group 9

stun route address c1 tcp 1.0.0.1

interface loopback 0

ip address 5.0.0.1 255.255.255.0

Opmerking: hoewel niet in het schema hierboven is aangegeven, moet de vergrendeling ook door
de DCE worden geleverd. De makkelijkste manier om dit te doen is door een kabel van Cisco
DCE aan de routerkant te gebruiken en het bevel van de configuratie van het kloktarief uit te
geven. Voor eenvoud worden IP-routing, WAN-configuraties, SDLC-adressen en andere SDLC-
specifieke configuraties niet hierboven weergegeven. Deze configuratie benadrukt hoe STUN in
gemengde insluiting kan worden gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Seriële
tunneling configureren en probleemoplossing (STUN).

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

Ondersteuning van STUN/BSTUN●

Technische ondersteuning - Cisco-systemen●
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