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Inleiding

Dit document biedt een voorbeeldconfiguratie voor een seriële tunnel (STUN) in Cisco-routers. In
de centrale router wordt één seriële interface aangesloten op een frontend processor (FEP); en,
aan het verre eind, wordt één router van Cisco met twee seriële interfaces verbonden met twee
verschillende controllers.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- of hardwareversies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Conventies

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

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 dit diagram worden weergegeven:

Configuraties

Dit document gebruikt deze 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 tcp 5.0.0.1

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

stun group 9

stun route address c1 tcp 1.0.0.1

interface serial 1
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encapsulation stun

stun group 9

stun route address c2 tcp 1.0.0.1

interface loopback 0

ip address 5.0.0.1 255.255.255.0

Opmerking: Hoewel het bovenstaande niet wordt weergegeven, wordt aangenomen dat de IP-
routing zo wordt geconfigureerd en correct werkt.

In het bovenstaande diagram en de bovenstaande configuraties worden geen klokbron
weergegeven. U moet er een voorzien, anders worden de seriële interfaces niet gegenereerd. Er
zijn een aantal opties beschikbaar. De meest gebruikelijke is een DCE-kabel op de router kant te
gebruiken en deze opdracht onder de seriële interface toe te voegen:

clockrate {300-4000000}

Het andere uiteinde van de verbinding gebruikt vervolgens een DTE-kabel.

Een andere optie is om een modemeliminator te gebruiken die de blokkering voedt en dan DTE-
kabels op beide uiteinden van de verbinding gebruikt. Deze methode werkt voor router naar
router, router naar host en router naar controllerverbindingen. Non-return to zero (NRZ) of non-
return to zero omgekeerd (NRZI) encodering op de STUN interfaces moet overeenkomen met de
codering van het eindapparaat; de standaardinstellingen van de router voor NRZ.

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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