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Inleiding

Dit document bevat basisrichtlijnen voor het isoleren en oplossen van veelvoorkomende
problemen met automatische onderhandelingen voor Ethernet-verbindingen. Dit document bevat
een algemene beschrijving van automatische onderhandeling, en legt de procedure uit voor het
configureren en verifiëren van automatische onderhandeling op Catalyst-switches met Catalyst
OS-systeemsoftware (CatOS).

Dit document bevat ook een voorbeeld waarmee wordt aangegeven waarom de gangbaarste
duplex-mismatch fout optreedt, en beschrijft het configureren en verifiëren van automatische
onderhandeling op Catalyst-switches met Cisco IOS®-systeemsoftware.

Opmerking: De nieuwe Catalyst-switches/modules, zoals Catalyst 6500/6000, 4500/4000, 3550 en
2950, ondersteunen 10/100/1000 Mbps Ethernet-interfaces of -poorten. Deze poorten werken op
een snelheid van 10 Mbps, 100 Mbps of 1000 Mbps, afhankelijk van de verbinding met de andere
kant. Deze 10/100/1000 Mbps poorten kunnen worden geconfigureerd voor onderhandeling over
snelheid en duplexmodus, net als 10/100 Mbps poorten van switches met CatOS- of Cisco IOS-
software. Daarom zijn de configuraties die in dit document worden beschreven voor
onderhandeling bij 10/100 Mbps poorten ook van toepassing op 10/100/1000 Mbps poorten.



Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Problemen oplossen met 10/100 netwerkinterfacekaarten (NIC’s)●

Gigabit-onderhandeling●

Operationele problemen op specifieke Cisco-platforms●

Operationele problemen met specifieke NIC’s●

Tabel met alle mogelijke instellingen en resultaten van snelheid en duplexmodus tussen een
NIC en een switch

●

Bespreking van het protocol voor automatische onderhandeling (inclusief FLP)●

Opmerking: Raadpleeg Cisco Catalyst-switches voor probleemoplossing naar NIC
Compatibiliteitsproblemen voor meer informatie over automatische onderhandeling.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

CatOS-systeemsoftware●

Cisco IOS-systeemsoftware●

De volgende apparatuur werd gebruikt om de voorbeelden in dit document te maken:

Een terminal●

Een consolekabel die geschikt is voor de Supervisor Engine in de switch; raadpleeg
Connecting a Terminal to the Console Port on Catalyst Switches (Een terminal aansluiten op
de consolepoort op Catalyst-switches) voor meer informatie

●

Twee Catalyst 5500 switches in een laboratoriumomgeving met gewiste configuraties●

Twee 10/100 Mb TX half-duplex en full-duplex interfaces●

Een cross-over Ethernet-kabel●

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Zorg dat u de potentiële impact van elke opdracht op uw netwerk begrijpt
voordat u deze gebruikt.

Opmerking: De heldere configuratie werd alle opdracht op elke switch gegeven om er zeker van te
zijn dat ze standaardconfiguraties hebben.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
meer informatie over documentconventies.

Verschil tussen CatOS- en Cisco IOS-systeemsoftware

CatOS op de Supervisor Engine en Cisco IOS-software op de functiekaart voor meerlaagse switch
(MSFC) (hybrid): een CatOS-image kan worden gebruikt als systeemsoftware om de Supervisor
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Engine op Catalyst 6500/6000 switches te runnen. Als de optionele MSFC is geïnstalleerd, wordt
een afzonderlijke image van de Cisco IOS-software gebruikt om de MSFC te runnen.

Cisco IOS-software op zowel de Supervisor Engine als de MSFC (native): één image van de
Cisco IOS-software kan worden gebruikt als systeemsoftware om zowel de Supervisor Engine als
de MSFC te runnen op Catalyst 6500/6000 switches.

Wanneer gebruikt u automatische onderhandeling voor Ethernet
10/100 Mb

Automatische onderhandeling is een optionele functie van de IEEE 802.3u Fast Ethernet-
standaard waarmee apparaten via een link automatisch informatie over snelheid en duplexmodus
kunnen uitwisselen.

Automatische onderhandeling is gericht op poorten. Deze poorten worden toegewezen aan
gebieden waar tijdelijke gebruikers of apparaten verbinding maken met een netwerk. Veel
bedrijven hebben bijvoorbeeld gedeelde kantoren of bureaus die accountmanagers en
systeemengineers kunnen gebruiken wanneer ze op kantoor zijn. Elk kantoor of bureau heeft een
Ethernet-poort die permanent is aangesloten op het kantoornetwerk. Omdat het wellicht niet
mogelijk is om ervoor te zorgen dat elke gebruiker een 10 Mb, 100 Mb Ethernet of een 10/100 Mb
kaart in zijn laptop heeft, moeten de switchpoorten die deze verbindingen afhandelen in staat zijn
om te onderhandelen over hun snelheid en duplexmodus. Het alternatief zou zijn om zowel een 10
Mb als een 100 Mb poort in elk kantoor, of bij elk bureau, te regelen en deze dienovereenkomstig
te labelen.

Prestatieproblemen op 10/100 Mb Ethernet-links treden met name op wanneer de ene poort op de
link op half-duplex functioneert en de andere poort op full-duplex. Dit gebeurt wanneer een of
beide poorten op een link worden gereset en het proces van automatische onderhandeling er niet
toe leidt dat beide linkpartners dezelfde configuratie hebben. Of wanneer gebruikers de ene kant
van een link opnieuw configureren en de andere kant niet. Beide kanten van een link moeten
automatische onderhandeling hebben in- of uitgeschakeld. Cisco raadt aan om automatische
onderhandeling in te schakelen voor apparaten die voldoen aan 802.3u.

Veel prestatiegerelateerde ondersteuningsverzoeken kunnen worden vermeden door
automatische onderhandeling correct te configureren. Veel Catalyst Ethernet-switchingmodules
ondersteunen 10/100 Mb en half-duplex of full-duplex. Uitzonderingen zijn de Ethernet Group-
switchmodules. De opdracht show port capabilities {mod_num} | {mod_num/port_num} bevel toont
als de module u aan steunt 10/100 Mb en half-duplex of full-duplex. De informatie in dit document
is gebaseerd op twee WS-X5530 Supervisor Engine III-modules elk met twee geïnstalleerde
optionele uplink 10/100 BaseTX Ethernet-poorten.

Opmerking: Wanneer de WS-6748-GE-TX module is aangesloten op een netwerkkraan, werkt
automatische onderhandeling niet. Om dit probleem op te lossen, moet u automatische
onderhandeling handmatig configureren. Ga naar de interfacemodus en voer de volgende
opdracht uit:

Cat6K-IOS(config-if)#speed auto

Wanneer gebruikt u automatische onderhandeling voor Ethernet



1000 Mb

Automatische onderhandeling voor Gigabit Ethernet heeft betrekking op de volgende items:

Duplexinstellingen – hoewel Cisco-apparaten alleen full-duplex ondersteunen, biedt de IEEE
802.3z-standaard wel ondersteuning voor half-duplex Gigabit Ethernet. Hierdoor wordt tussen
Gigabit Ethernet-apparaten onderhandeld over de duplexmodus.

●

Flow Control – vanwege de hoeveelheid verkeer die kan worden gegenereerd door Gigabit
Ethernet, is er een pauzefunctie ingebouwd in Gigabit Ethernet. Het pauzeframe is een pakket
dat aan het apparaat aan het andere uiteinde doorgeeft dat de verzending van pakketten
moet worden gestopt totdat de verzender van het pauzeframe al het verkeer kan verwerken
en zijn buffers heeft geleegd. Het pauzeframe heeft een timer die aan het apparaat aan het
andere uiteinde doorgeeft wanneer het weer pakketten kan verzonden. Als die timer afloopt
zonder dat nog een pauzeframe wordt ontvangen, kan het apparaat aan het andere uiteinde
weer pakketten gaan verzenden. Flow Control is een optioneel item en hierover moet worden
onderhandeld. Apparaten kunnen een pauzeframe verzenden of erop reageren, en ze gaan
mogelijk niet akkoord met het verzoek tot Flow Control van het apparaat aan het andere
uiteinde.

●

Onderhandeling – meestal zijn ingebouwde Gigabit Ethernet-poorten in staat om te
onderhandelen, maar bij bijvoorbeeld modulaire SFP- of GBIC-typen onderhandelen ze niet.
Het lijnprotocol is uitgeschakeld voor een Gigabit Ethernet-poort bij aansluiting op een Fast
Ethernet-poort. Dit kan worden geverifieerd via de opdracht show inter gig4/3 capabilities:
Switch-A#show interface Gig4/3 capabilities

GigabitEthernet4/3

Model                    WS-X4516-10GE-Gbic

Type                     1000BaseT

Speed                    1000

Duplex                   full

●

Stel dat er twee apparaten zijn, A en B, en dat op elk apparaat automatische onderhandeling is in-
of uitgeschakeld. Het juiste gedrag van de linkstatus bij automatische onderhandeling in
overeenstemming met de IEEE-standaard 802.3z-1998 zou als volgt moeten zijn:

Als A is ingeschakeld en B is ingeschakeld, moet de linkstatus van beide apparaten aangeven
dat de linkverbinding actief is.

●

Als A is uitgeschakeld en B is ingeschakeld, moet A de linkverbinding aangeven als actief en
B als inactief.

●

Als A is ingeschakeld en B is uitgeschakeld, moet A de linkverbinding aangeven als inactief
en B als actief.

●

Standaard worden alle apparaten geacht automatische onderhandeling uit te voeren. 802.3z
definieert geen manier om automatische onderhandeling uit te schakelen (dit geldt voor zowel 1
Gigabit Ethernet als 10 Gigabit Ethernet).

Automatische onderhandeling voor Ethernet 10/100 Mb op
CatOS-switches configureren en problemen ermee oplossen

In deze sectie van het document wordt uitgelegd hoe u het gedrag van een 10/100 Mb Ethernet-
poort kunt controleren die automatische onderhandeling ondersteunt. Deze procedure laat zien



hoe u wijzigingen doorvoert in het standaardgedrag en hoe u de poort terugzet naar het
standaardgedrag. Voer de volgende stappen uit:

Sluit de twee switches op elkaar aan.Ethernet poort 1/1 op switch A wordt aangesloten op
Ethernet-poort 1/1 op switch B via een cross-over Ethernet-kabel. Zie Bijlage B voor meer
informatie over cross-over kabels.Opmerking: de eigenlijke mod_num/port_num getallen
kunnen verschillen.

1.

Onderzoek de mogelijkheden van de poorten.Met de opdracht show port capabilities 1/1
worden de mogelijkheden van een Ethernet 10/100 BaseTX 1/1-poort op switch A
getoond.Voer bij probleemoplossing deze opdracht uit op beide poorten. Beide poorten
moeten de mogelijkheden voor snelheid en duplexmodus ondersteunen als deze
automatische onderhandeling moeten gebruiken.De vetgedrukte tekst in deze output geeft
aan waar de informatie over de mogelijkheden voor snelheid en duplexmodus staat.
Switch-A> (enable) show port capabilities 1/1

Model                    WS-X5530

Port                     1/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

2.

Configureer automatische onderhandeling voor poort 1/1 op beide switches.Voer de
opdracht set port speed 1/1 auto uit om automatische onderhandeling voor zowel snelheid
als duplexmodus op poort 1/1 van beide switches te configureren. De standaardinstelling
voor poorten die automatische onderhandeling ondersteunen is ‘auto’.
Switch-A> (enable) set port speed 1/1 auto

Port(s) 1/1 speed set to auto detect.

Switch-A (enable)

Opmerking: de ingestelde autoopdracht van de port snelheid {mod_num/port_num} stelt ook
de duplexmodus in op auto. Er is geen opdracht set port duplex {mod_num/port_num}
auto.Deze opdracht is overbodig, omdat de configuraties van de switches waren teruggezet
naar de standaardinstellingen voordat deze procedure werd gestart. Het standaardgedrag
voor Ethernet 10/100 BaseTX-poorten is automatische onderhandeling.

3.

Bepaal of de snelheid en duplexmodus zijn ingesteld op automatische onderhandeling.Voer
de opdracht show port 1/1 uit om de status van poort 1/1 op Switch A en Switch B te tonen.
Switch-A> (enable) show port 1/1

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

 1/1                     connected  1          normal  a-full a-100 10/100BaseTX

Switch-B> (enable) show port 1/1

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- -----------

 1/1                     connected  1          normal a-full  a-100 10/100BaseTX

De vetgedrukte tekst in de voorgaande output geeft aan waar de informatie over de huidige
status van een poort staat. Het grootste deel van de normale output van de opdracht show
port {mod_num/port_num} is weggelaten. Zie Bijlage C voor verdere uitleg van de velden in
de output van deze opdracht.Het voorvoegsel a bij ‘a-full’ en ‘a-100’ geeft aan dat deze poort
niet is vastgelegd (geconfigureerd) voor een specifieke duplexmodus of snelheid. Dat wil
zeggen dat de poort de duplexmodus en snelheid via automatische onderhandeling
overeenkomt als het apparaat waarmee de poort is verbonden dit ook kan.De status is
‘connected’ op beide poorten, wat betekent dat een linkpuls vanaf de andere poort wordt

4.



gedetecteerd. De status kan zelfs ‘connected’ zijn als de duplexmodus onjuist is
overeengekomen of onjuist is geconfigureerd.
Wijzig de snelheid op poort 1/1 van Switch A naar 10 Mb.Om te demonstreren wat er gebeurt
wanneer de ene linkpartner automatisch onderhandelt en de andere niet, moet de snelheid
op poort 1/1 van Switch A worden ingesteld op 10 Mb. Voer de opdracht set port speed 1/1
10 uit om deze snelheid in te stellen.
Switch-A> (enable) set port speed 1/1 10

Port(s) 1/1 speed set to 10Mbps.

Switch-A> (enable)

Opmerking: Harde codering van de snelheid op een poort schakelt alle auto-onderhandelings
functionaliteit op de poort uit voor snelheid en duplex.Wanneer een poort is geconfigureerd
voor een bepaalde snelheid, wordt de duplexmodus automatisch geconfigureerd voor de
modus die eerder is overeengekomen. In dit geval is de modus full-duplex. Daarom zorgt de
opdracht set port speed 1/1 10 ervoor dat de duplexmodus op poort 1/1 wordt geconfigureerd
alsof ook de opdracht set port duplex 1/1 full wordt opgegeven. Dit wordt uitgelegd in stap 6.

5.

Begrijp de betekenis van het voorvoegsel a bij de velden met de duplex- en
snelheidsstatus.De afwezigheid van het voorvoegsel a in de statusvelden van de output van
de opdracht show port 1/1 op Switch A geeft aan dat de duplexmodus is geconfigureerd voor
full en dat de snelheid is geconfigureerd voor 10.
Switch-A> (enable) show port 1/1

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

 1/1                     connected  1          normal  full  10    10/100BaseTX

6.

Bekijk de duplexstatus van poort 1/1 op Switch B.De opdracht show port 1/1 op Switch B
geeft aan dat de poort werkt op half-duplex en 10 Mb.
Switch-B> (enable) show port 1/1

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

 1/1                     connected  1          normal a-half a-10  10/100BaseTX

Deze stap laat zien dat het voor een linkpartner mogelijk is om de snelheid te detecteren
waarop de andere linkpartner werkt, ook al is de andere linkpartner niet geconfigureerd voor
automatische onderhandeling. Om de snelheid te detecteren, detecteert de linkpartner het
type elektrisch signaal dat aankomt en of het 10 Mb of 100 Mb is. Zo bepaalt Switch B dat
poort 1/1 werkt op 10 Mb.Het is niet mogelijk om de juiste duplexmodus te detecteren via
dezelfde methode waarmee de juiste snelheid kan worden gedetecteerd. In dit geval, waarbij
de 1/1 poort van Switch B is geconfigureerd voor automatische onderhandeling en de 1/1
poort van Switch A niet, wordt de 1/1 poort van Switch B gedwongen om de standaard
duplexmodus te selecteren. Op Catalyst Ethernet-poorten is de standaardmodus
automatische onderhandeling. Als automatische onderhandeling mislukt, is de
standaardmodus half-duplex.In dit voorbeeld wordt ook getoond dat een link mogelijk is
wanneer de duplexmodi niet overeenkomen. Poort 1/1 op Switch A is geconfigureerd voor
full-duplex, terwijl poort 1/1 op Switch B standaard is ingesteld op half-duplex. Configureer
beide linkpartners om dit te voorkomen.Het voorvoegsel a bij de velden met de duplex- en
snelheidsstatus betekent niet altijd dat het huidige gedrag is overeengekomen. Soms kan dit
betekenen dat de poort niet is geconfigureerd voor een snelheid of duplexmodus.De vorige
uitvoer van schakelaar B toont duplex als a-helft en snelheid als a-10. Dit wijst erop dat de
haven bij 10 Mb in half-duplexmodus werkt. In dit voorbeeld is de linkpartner op deze poort
(poort 1/1 op Switch A) echter geconfigureerd voor full en 10 Mb. Daarom is het niet mogelijk
voor poort 1/1 op Switch B om het huidige gedrag automatisch overeen te komen. Dit bewijst
dat het voorvoegsel a alleen een bereidheid aangeeft om automatisch te onderhandelen, niet

7.



dat automatische onderhandeling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
Begrijp de duplex-mismatch fout.Deze melding over een duplex-mismatch fout wordt
weergegeven op Switch A nadat de snelheid op poort 1/1 is gewijzigd naar 10 Mb. Deze
mismatch treedt op omdat de 1/1 poort van Switch B standaard wordt ingesteld op half-
duplex wanneer wordt gedetecteerd dat de linkpartner niet langer automatisch onderhandelt.
%CDP-4-DUPLEXMISMATCH:Full/half-duplex mismatch detected o1

Het is van belang op te merken dat deze melding is gegenereerd door het Cisco Discovery
Protocol (CDP), niet door het 802.3-protocol voor automatische onderhandeling. CDP kan
problemen melden die worden ontdekt, maar lost deze doorgaans niet automatisch op.Een
duplex-mismatch kan al dan niet resulteren in een foutmelding. Een andere indicatie van een
duplex-mismatch is de snelle toename van FCS- en uitlijningsfouten aan de half-duplex kant
en zogenoemde ‘runts’ op de full-duplex poort. Dit is te zien door de opdracht show port
{mod_num/port_num} uit te voeren.

8.

Begrijp de Spanning Tree-foutmeldingen.Naast de duplex-mismatch foutmelding in stap 8
kunt u ook de volgende Spanning Tree-meldingen krijgen wanneer u de snelheid op een link
wijzigt.
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 1/1 left bridge port 1/1

%PAGP-5-PORTTOSTP:Port 1/1 joined bridge port 1/1

Opmerking: Raadpleeg Spanning Tree Protocol (STP) op Catalyst-switches voor meer
informatie over het omspannen van bomen.

9.

Wijzig de duplexmodus naar half op poort 1/1 van Switch A.Voer de opdracht set port
duplex 1/1 half uit om de modus op poort 1/1 van Switch A op half in te stellen. Hierna wordt
getoond wat er gebeurt wanneer de duplexmodus wordt geconfigureerd.
Switch-A> (enable) set port duplex 1/1 half

Port(s) 1/1 set to half-duplex.

Switch-A> (enable)

Met de opdracht show port 1/1 wordt de wijziging van de duplexmodus op deze poort
getoond.
Switch-A> (enable) show port 1/1

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

 1/1                     connected  1          normal   half    10 10/100BaseTX

Op dit moment werkt poort 1/1 op beide switches op half-duplex. Poort 1/1 op Switch B is
echter nog steeds geconfigureerd voor automatische onderhandeling, zoals is te zien in
deze output van de opdracht show port 1/1.
Switch-B> (enable) show port 1/1

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

 1/1                     connected  1          normal a-half a-10  10/100BaseTX

Stap 11 laat zien hoe u de duplexmodus op poort 1/1 van Switch B configureert naar half.
Dit is het aanbevolen beleid om beide linkpartners altijd op dezelfde manier te configureren.

10.

Stel de duplexmodus en de snelheid van poort 1/1 van Switch B in.Met deze stap wordt op
Switch B de duplexmodus ingesteld op half en de snelheid van poort 10 op 1/1. Hiermee
wordt het beleid geïmplementeerd om beide linkpartners altijd te configureren voor
hetzelfde gedrag.Dit is de output wanneer u op Switch B de opdracht set port duplex 1/1
half uitvoert.
Switch-B> (enable) set port duplex 1/1 half

Port 1/1 is in auto-sensing mode.

Switch-B> (enable)

De opdracht set port duplex 1/1 half mislukt omdat deze niet werkt wanneer automatische
onderhandeling is ingeschakeld. Dit betekent ook dat deze opdracht automatische
onderhandeling niet uitschakelt. Automatische onderhandeling kan alleen worden

11.
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uitgeschakeld met de opdracht set port speed {mod_num/port_num {10 | 100} opdracht.Dit
is de output wanneer u op Switch B de opdracht set port speed 1/1 10 uitvoert.
Switch-B> (enable) set port speed 1/1 10

Port(s) 1/1 speed set to 10Mbps.

Switch-B> (enable)

Nu werkt de opdracht set port duplex 1/1 half wel op Switch B.
Switch-A> (enable) set port duplex 1/1 half

Port(s) 1/1 set to half-duplex.

Switch-A> (enable)

De opdracht show port 1/1 op Switch B laat zien dat de poorten zijn geconfigureerd voor
half-duplex en 10 Mb.
Switch-B> (enable) show port 1/1

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

 1/1                     connected  1          normal   half    10 10/100BaseTX

Opmerking: de set port duplex {mod_num/port_num {half} | full} : commando is afhankelijk
van de ingestelde poortsnelheid {mod_num/port_num {10 | 100} opdracht. Met andere
woorden: u moet de snelheid instellen voordat u de duplexmodus kunt instellen.
Herstel de standaard duplexmodus en snelheid voor poort 1/1 op beide switches.Voer de
opdracht set port speed 1/1 auto uit om poort 1/1 op beide switches te configureren voor
automatische onderhandeling.
Switch-A> (enable) set port speed 1/1 auto

Port(s) 1/1 speed set to auto detect.

Switch-A> (enable)

Opmerking: Zodra de duplexmodus van een poort is ingesteld op iets anders dan auto, is
de enige methode om de poort te configureren om de duplexmodus te reinigen de
ingestelde poortsnelheid {mod_num/port_num} auto-opdracht uit te geven. Er is geen
opdracht set port duplex {mod_num/port_num} auto. Met andere woorden: door de opdracht
set port speed {mod_num/port_num} auto uit te voeren, wordt detectie van zowel de
poortsnelheid als de duplexmodus opnieuw ingesteld op automatisch.

12.

Bekijk de wijzigingen van de poortstatus op beide switches.Voer de opdracht show port 1/1
uit om de status van poort 1/1 op beide switches te onderzoeken.
Switch-A> (enable) show port 1/1

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

 1/1                     connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

Switch-B> (enable) show port 1/1

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

 1/1                     connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

Beide poorten zijn nu ingesteld op het standaardgedrag automatische onderhandeling.
Beide poorten komen full-duplex en 100 Mb overeen.

13.

Automatische onderhandeling op Catalyst-switches met Cisco
IOS-software

De opdrachten die in deze sectie worden beschreven, zijn van toepassing op de volgende typen
switchproducten: Catalyst 2900XL, 3500XL, 2950, 3550, 2948G-L3, 4908G-L3, Catalyst
4500/4000 met Cisco IOS-systeemsoftware (Supervisor Engine III) en Catalyst 6500/6000 met
Cisco IOS-systeemsoftware.



De switches met Cisco IOS-software (in tegenstelling tot CatOS) zijn standaard ingesteld op
automatisch onderhandelen over snelheid, en duplex is ingeschakeld. Voer de opdracht show
interface sleuf/poort status uit om dit te verifiëren.

Deze output is afkomstig van een Catalyst 6500/6000 switch met Cisco IOS-softwarerelease
12.1(6)E. Deze toont een verbonden poort die via automatisch onderhandelen een link van 100
Mbps met half-duplex overeenkomt. De configuratie van deze switch heeft geen opdracht voor
snelheid of duplexmodus in de interface van Fast Ethernet 3/1 omdat automatische
onderhandeling de standaard is. Voer de opdracht show interface sleuf/poort uit (zonder het
trefwoord status ) om de poortsnelheid en duplexmodus te tonen.

NativeIOS#show interfaces fastethernet 3/1 status

Port    Name               Status       Vlan       Duplex Speed Type

Fa3/1                      connected    routed     a-half a-100 10/100BaseTX

NativeIOS#show run

...

!

interface FastEthernet3/1

ip address 172.16.84.110 255.255.255.0

!--- Notice there is no speed or duplex commands under this interface because !--- it is in the

default configuration of auto-negotiate speed and duplex. NativeIOS#show interfaces fastethernet

3/1

FastEthernet3/1 is up, line protocol is up

 Hardware is C6k 100Mb 802.3, address is 0002.7ef1.36e0 (bia 0002.7ef1.36e0)

 Internet address is 172.16.84.110/24

 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,

    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

 Encapsulation ARPA, loopback not set

 Keepalive set (10 sec)

 Half-duplex, 100Mb/s

 ...

Als u de snelheid en duplexmodus wilt vastleggen op een switch met Cisco IOS-software
(automatische onderhandeling uitschakelen), voert u de opdrachten voor snelheid en
duplexmodus uit via de specifieke interface. De duplexmodus is ondergeschikt aan snelheid in die
zin dat als snelheid is ingesteld op automatisch, de duplexmodus niet handmatig kan worden
ingesteld. Mogelijk krijgt u CRC-foutmeldingen (cyclische redundantiecontrole) wanneer zowel
snelheids- als duplexinstellingen op de twee apparaten zijn vastgelegd. Dit kan gebeuren wanneer
een van de apparaten een eerdere versie van Cisco IOS gebruikt. U kunt Cisco IOS upgraden of
de snelheid en duplexmodus op beide apparaten instellen op automatisch om dit op te lossen.

NativeIOS#show run

...

interface FastEthernet3/2

no ip address

!

NativeIOS#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

NativeIOS(config)#interface fastethernet3/2

NativeIOS(config-if)#duplex full

Duplex will not be set until speed is set to non-auto value

!--- Error: On this platform, you must set the speed before the duplex. !--- Not all switch

platforms have this command ordering requirement. NativeIOS(config-if)#speed 100

NativeIOS(config-if)#duplex full

NativeIOS(config-if)#^Z

NativeIOS#show interfaces fastethernet 3/2 status



Port    Name               Status       Vlan       Duplex Speed Type

Fa3/2                      notconnect   routed       full   100 10/100BaseTX

NativeIOS#NativeIOS#show run

...

interface FastEthernet3/2

no ip address

duplex full

speed 100

!--- Notice that the speed and duplex commands appear in the configuration !--- now because they

have been manually set to a non-default behavior.

Bijlage A: Catalyst-switchmodules

Dit document bevat informatie over het installeren van Catalyst-modules en de functionaliteit van
elke module. Er wordt ook uitleg gegeven over de leds op elke module. Over het algemeen geven
de leds de status van de module aan en welke poorten actief zijn.

Bijlage B: Cross-over Ethernet-kabels

Ethernet-poorten op Catalyst-switches hebben ingebouwde (geïntegreerde) Ethernet-transceivers.
Apparaten die verbinding maken met Ethernet-poorten kunnen geïntegreerde Ethernet-
transceivers hebben of externe transceivers gebruiken.

Gebruik een straight-through patchkabel, zoals een Cat 5 10/100BaseT UTP-patchkabel
(onbeschermd getwist paar), wanneer u een pc, server, printer of ander eindgebruikersapparaat
(zoals een router) aansluit op een switch. Straight-through betekent dat pin 1 aan het ene uiteinde
van de kabel wordt aangesloten op pin 1 aan het andere uiteinde, pin 2 aan het ene uiteinde op
pin 2 aan het andere uiteinde, enzovoort.

Gebruik een cross-over kabel, zoals een Cat 5 10/100BaseT cross-over UTP-patchkabel, wanneer
u een andere switchpoort of een andere Layer 2-poort aansluit op een Ethernet-poort van een
switch. In dit geval zijn de pinnen aangesloten (zie afbeelding 1 en afbeelding 2).

Een handige vuistregel is dat een cross-over kabel moet worden gebruikt wanneer de twee
poorten die worden aangesloten zich op dezelfde laag van het OSI-model bevinden. Als u OSI-
lagen overbrugt, gebruikt u een straight-through kabel. Behandel pc’s als Layer 3-poorten;
behandel hubs en de meeste Layer 3-switches als Layer 2-poorten. Sommige apparaten, met
name op hubs, hebben een knop waarmee kan worden geschakeld tussen het gebruik van een
straight-through kabel en een cross-over kabel. Daarom is deze vuistregel niet altijd van
toepassing.

Opmerking: Gebruik een cross-over kabel wanneer u twee poorten in dezelfde laag van het OSI-
model aansluit, zoals router op router (Layer 3) of schakelaar om te schakelen (Layer 2). Gebruik
een straight-through kabel als de twee poorten zich op verschillende lagen bevinden, zoals router
naar switch (Layer 3 naar Layer 2) of pc naar switch (Layer 3 naar Layer 2). Behandel wat deze
regel betreft een pc als een Layer 3-apparaat.



Cat 5 10/100BaseT cross-over UTP-patchkabels zijn verkrijgbaar bij de meeste computerwinkels.

Opmerking: Sommige Ethernet-netwerkapparaten (10/100BaseT-knooppunten) hebben wat wordt
aangeduid als een media-afhankelijke interface (MDI) poort. Activeer een interne cross-over
functie om met dit type poort het apparaat aan te sluiten op een Ethernet-poort van een switch die
gebruikmaakt van een straight-through patchkabel. Schakel hiertoe de MDI-switch in. Wanneer de
MDI-switch zich in de out-positie (uitgeschakeld) bevindt, verwacht de poort te worden
aangesloten op een apparaat van eindgebruikers.

Schema van vier cross-over kabels (getwist paar) voor 10/100/1000 poorten en 1000BASE-T
GBIC modulepoorten

Cat 5, 5e of 6 cross-over UTP-patchkabels zijn verkrijgbaar bij de meeste computerwinkels.

Richtlijnen voor glasvezelkabelaansluitingen

Als u een Ethernet-poort op de switch gebruikt met een glasvezelinterface voor verbinding met
een andere switchpoort, een routerpoort of een ander Layer 2-apparaat, moet u de verbinding op
een van de apparaten omkeren. Draai de connector een halve slag of kruis de afzonderlijke
glasvezelconnectoren om de verbinding om te keren. Denk aan elke vezel als vezel A of vezel B.
Als een rechte verbinding A-to-A en B-to-B is, is een kruisverbinding A-to-B en B-to-A.

Bijlage C: Uitleg van Auto-MDIX en ondersteunde
switchplatforms

Automatische media-onafhankelijke interface cross-over (Auto-MDIX) is een functie waarmee de
switchinterface het vereiste type kabelverbinding (straight-through of cross-over) kan detecteren
en de verbinding dienovereenkomstig automatisch kan configureren. Wanneer Auto-MDIX is



ingeschakeld, kunt u een straight-through kabel of cross-over kabel gebruiken om verbinding te
maken met het andere apparaat; de interface past zich automatisch aan onjuiste bekabeling aan.

Bijlage D: Uitleg van velden in de opdracht show port
{mod_num/port_num}

Velden in output van opdracht show port

Veld Beschrijving
Port Module- en poortnummer.
Name Naam (indien geconfigureerd) van de poort.

Status

Status van de poort. Bij Catalyst 5500 en
2926G Series switches zijn de mogelijke
waarden connected, notconnect, connecting,
standby, faulty, inactive, shutdown, disabled of
monitor; bij Catalyst 4500/4000 en 2948G
Series switches zijn de mogelijke waarden
connected, notconnected, faulty, remfault,
disable, remdisable, configerr, remcfgerr en
disagree.

Vlan VLAN’s waartoe de poort behoort.

Duplex Duplexinstelling voor de poort (auto, full, fdx,
half, hdx, a-half, a-hdx, a-full of a-fdx).

Speed Snelheidsinstelling voor de poort (auto, 10,
100, 155, a-10, a-100, 4, 16, a-14 of a-16).

Type

Poorttype, bijvoorbeeld 100BaseFX MM,
100BaseFX SM, 10/100BaseTX of RSM.
Opmerking: dit varieert afhankelijk van de
modules die in de schakelaar zijn
geïnstalleerd.

Security Geeft aan of poort security is in- of
uitgeschakeld.

Secure-
Src-Addr

Beveiligd MAC-adres voor de poort met
ingeschakelde security.

Last-Src-
Addr

MAC-adres van de bron van het laatste pakket
dat door de poort is ontvangen.

Shutdow
n

Geeft aan of de poort om security redenen is
afgesloten.

Trap Geeft aan of port trap is in- of uitgeschakeld.
IfIndex Nummer van de ifIndex.
Broadca
st-Limit

Broadcastlimiet die voor de poort is
geconfigureerd.

Broadca
st-Drop

Aantal afgewezen broadcast/multicast
pakketten omdat de broadcastlimiet voor de
poort is overschreden.

Send
admin

Flow-control beheer. Mogelijke instellingen:
On geeft aan dat de lokale poort Flow●



Control naar het apparaat aan het andere
uiteinde verzendt.
Off geeft aan dat de lokale poort geen
Flow Control naar het apparaat aan het
andere uiteinde verzendt.

●

Desired geeft aan dat de lokale poort Flow
Control verzendt naar het apparaat aan
het andere uiteinde als die dat
ondersteunt.

●

FlowCon
trol oper

Flow-control werking. Mogelijke instelling:
disagree geeft aan dat de twee poorten het
niet eens konden worden over een
linkprotocol.

Receive
admin

Flow-control beheer. Mogelijke instellingen:
On geeft aan dat de lokale poort vereist
dat het apparaat aan het andere uiteinde
Flow Control verzendt.

●

Off geeft aan dat de lokale poort niet
toestaat dat het apparaat aan het andere
uiteinde Flow Control verzendt.

●

Desired geeft aan dat het lokale apparaat
toestaat dat het apparaat aan het andere
uiteinde Flow Control verzendt.

●

FlowCon
trol oper

Flow-control werking. Mogelijke instelling:
disagree geeft aan dat de twee poorten het
niet eens konden worden over een
linkprotocol.

RxPause Het aantal ontvangen pauzeframes.
TxPause Het aantal verzonden pauzeframes.
Unsuppo
rted
Opcodes

Het aantal niet-ondersteunde werkingscodes.

Align-Err

Het aantal frames met uitlijningsfouten (frames
die niet eindigen op een even aantal octetten
en een ongeldige CRC hebben) dat op de
poort is ontvangen.

FCS-Err Het aantal frames van geldige grootte met
FCS-fout maar zonder framingfouten.

Xmit-Err
Het aantal transmissiefouten dat op de poort is
opgetreden (geeft aan dat de interne
transmissiebuffer vol is).

Rcv-Err
Het aantal ontvangstfouten dat op de poort is
opgetreden (geeft aan dat de interne
ontvangstbuffer vol is).

UnderSiz
e

Het aantal ontvangen frames van minder dan
64 octetten lang (maar anderszins goed
opgemaakt).



Single-
Coll

Het aantal keer dat een botsing heeft
plaatsgevonden voordat de poort een frame
met succes naar de media verzond.

Multi-
Coll

Het aantal keer dat meerdere botsingen
hebben plaatsgevonden voordat de poort een
frame met succes naar de media verzond.

Late-Coll Het aantal late botsingen (botsingen buiten het
botsingsdomein).

Excess-
Col

Het aantal overmatige botsingen dat op de
poort is opgetreden (geeft aan dat een frame
met 16 botsingen te maken kreeg en werd
verwijderd).

Carri-
Sen

Het aantal keer dat de poort een carrier
detecteerde (om te bepalen of de kabel
momenteel wordt gebruikt).

Runts
Het aantal ontvangen runt-frames (frames die
kleiner zijn dan de minimale IEEE 802.3-
framegrootte) op de poort.

Giants
Het aantal ontvangen giant-frames (frames die
de maximale IEEE 802.3-framegrootte
overschrijden) op de poort.

Last-
Time-
Cleared

De laatste keer dat de poorttellers zijn gewist.

Auto-
Part

Het aantal keer dat de poort de status van
automatische partitie heeft gekregen als
gevolg van overmatige opeenvolgende
botsingen.

Data-
rate
mismatc
h

Het aantal frames van geldige grootte met
fouten vanwege te hoge of te lage
gegevenssnelheid.

Src-addr
change

Het aantal keer dat het laatste bronadres is
gewijzigd.

Good-
bytes

Het totale aantal octetten in frames zonder
fouten.

Short-
event

Het aantal keer dat activiteit met een duur
korter dan de ShortEventMax Time (74-82
bittijden) is gedetecteerd.

Bijlage E: Veelgestelde vragen

Wanneer moet u automatische onderhandeling gebruiken?Cisco raadt aan om automatische
onderhandeling te gebruiken wanneer de betrokken apparaten voldoen aan de 802.3u-norm.
Raadpleeg Troubleshooting Cisco Catalyst Switches to NIC Compatibility Issues (NIC-
compatibiliteitsproblemen bij Cisco Catalyst-switches oplossen) voor meer informatie over
specifieke producten. Automatische onderhandeling is zeer nuttig bij poorten waarop
apparaten met verschillende mogelijkheden regelmatig worden aangesloten en

1.
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losgekoppeld. Een goed voorbeeld zijn kantoren die worden gebruikt door bezoekende
werknemers die hun eigen laptop meenemen.
Hoe kunt u een poort configureren voor automatische onderhandeling?Voer de opdracht set
port speed {mod_num/port_num} auto uit. Hiermee worden zowel de snelheid als de
duplexmodus gereset naar automatische onderhandeling. Voer op een Catalyst-platform met
Cisco IOS-software de interfaceopdracht speed auto uit.

2.

Hoe kunt u nagaan hoe de poort is geconfigureerd?Voer de opdracht show port
{mod_num/port_num} uit. Zoek naar het voorvoegsel a in de statusvelden. Dat geeft aan dat
de poort is geconfigureerd voor automatische onderhandeling. Voorbeelden zijn a-full en a-
100. Als het prefix niet aanwezig is, wordt de poort handmatig ingesteld voor de
weergegeven parameters. Voorbeelden zijn vol en 100. Geef de show configuratie
[mod_num] opdracht uit om de configuratie van de schakelaar te bekijken. Voer op een
Catalyst-platform met Cisco IOS-software de opdracht show interfaces {mod_num/port_num}
status uit.

3.

Hoe kunt u nagaan wat de mogelijkheden van de poort zijn?Geef de tonen
havenmogelijkheden {mod_num}| {mod_num/port_num} opdracht uit. Op een Catalyst-
platform met Cisco IOS-software bestaat geen gelijkwaardige opdracht, maar u kunt de
opdracht show interfaces {mod_num/port_num} status gebruiken om de snelheids-
/duplexinstellingen te tonen.

4.

Waarom ontvangt u de foutmelding ‘Port 1/1 is in auto-sensing mode’ (Poort 1/1 staat in de
modus voor automatische detectie) wanneer u probeert de duplexmodus in te stellen?U krijgt
deze foutmelding omdat u de snelheid op een poort handmatig moet configureren voordat u
de duplexmodus handmatig kunt configureren.

5.

Waarom detecteert een poort niet de juiste duplexmodus wanneer de linkpartner niet is
geconfigureerd voor automatische onderhandeling?De poort detecteert deze niet omdat
hiervoor geen methode beschikbaar is.

6.

Hoe is het mogelijk dat een link als verbonden wordt getoond terwijl op de twee poorten
verschillende duplexmodi zijn geconfigureerd?Dat is mogelijk omdat de elektrische signalen
die de poorten gebruiken om te bepalen of ze zijn aangesloten de status van de
duplexmodus niet bijhouden.

7.

Betekent het voorvoegsel a in de velden met de duplex- en snelheidsstatus altijd dat de poort
zijn instellingen via automatische onderhandeling is overeengekomen?Nee, het betekent dat
de poort in staat is om automatisch te onderhandelen.

8.

Wat betekent de melding %CDP-4-DUPLEXMISMATCH: Full/half-duplex mismatch detected (%CDP-4-
DUPLEXMISMATCH: Full-duplex/half-duplexfout gedetecteerd)?Dit betekent dat CDP via een
configuratievergelijking vaststelt dat de duplexmodi niet overeenkomen. CDP probeert niet
deze fout op te lossen.

9.

Gerelateerde informatie

Troubleshooting Cisco Catalyst Switches to NIC Compatibility Issues (NIC-
compatibiliteitsproblemen bij Cisco Catalyst-switches oplossen)

●
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