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Inleiding

Dit document beschrijft de onmogelijkheid van E-Series Ethernet-kaarten om Ethernet-frames op
te slaan om ze een wettelijke 64 bytes te maken. Dit probleem manifesteert zich in gevallen waar
er een VLAN is gemerkt op een poort bij één druppel van een Ethernet circuit en hetzelfde VLAN
is niet gemerkt bij een andere druppel. Dit document biedt ook een tijdelijke oplossing voor dit
probleem.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is van toepassing op alle versies van E-Series Ethernet-kaarten voor ONS 15454 en
ONS 15327. Hieronder vallen E100T-4, E100T-12, E100T-G, E1000-2 en E100-2 G.

Het is ook van toepassing op ALLE versies van software en is volledig onafhankelijk van
hardwarecombinaties.

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



   

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

Probleem

Het onvermogen om Ethernet frames op te vullen om ze legaal te maken (64 bytes) wordt gezien
in netwerken die niet-gelabelde poorten aan één kant hebben en gelabelde poorten aan de andere
kant zoals dit voorbeeld laat zien.

Switch 1 --- E-Series Tagged --- SONET Ring --- E-Series Untagged --- Switch 2

Switch 1 stuurt een 64-byte Address Resolutie Protocol (ARP) voor het MAC-adres van switch 2.
Het 64 byte frame bestaat uit 60 bytes plus 4 bytes van VLAN-taginformatie. Wanneer deze ARP
bij de niet-gelabelde Ethernet poort aankomt, wordt de VLAN-tag verwijderd omdat de poort niet is
gelabeld. Dit beperkt de grootte van het frame tot 60 bytes, wat illegaal is voor Ethernet.
Schakelaar 2 druppelt het frame af en stelt de teller in werking. De meeste switches kunnen
detecteren dat het frame illegaal is zodra de VLAN-tag wordt verwijderd en het frame met een
extra 4 bytes van nul wordt 'gespaard' om van het frame een geldige grootte van 64 bytes te
maken.

Oplossing

Voltooi deze stappen om dit probleem op te lossen:

Configureer beide eindjes voor "getagde" poorten.1.
Als u beide eindpunten voor gelabelde poorten niet kunt instellen vanwege een schakelaar
die de VLAN-tags niet kan begrijpen, kunt u statische ARP-vermeldingen in elke schakelaar
configureren. Dit staat de schakelaar toe om over het adres van MAC van de verre
eindschakelaar te weten zonder een ARP te hoeven uitvoeren.

2.

Gerelateerde informatie
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