
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Media
Endpoint Discovery (MED)-
netwerkbeleidsconfiguratie op de 200/300 Series
Managed-switches 

Doel
 

Link Layer Discovery Protocol (LLDP) is een protocol dat netwerkmanagers in staat stelt
problemen op te lossen en netwerkbeheer in omgevingen met meerdere leveranciers te
wijzigen. LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) biedt extra mogelijkheden om
media-endpointapparaten te ondersteunen, zoals het inschakelen van advertentie van
netwerkbeleid voor toepassingen zoals spraak of video, ontdekking van apparaatlocatie en
informatie over probleemoplossing. Een LLDP-MED-netwerkbeleid is een verzameling
configuratieinstellingen voor een real-time toepassing zoals spraak of video. Een
netwerkbeleid wordt in de uitgaande LLDP-pakketten opgenomen naar het aangesloten
media-endpointapparaat. De MED stuurt vervolgens haar verkeer op de wijze aangegeven in
het door haar ontvangen netwerkbeleid. Dit artikel legt uit hoe een LDP MED-netwerkbeleid
op de 200/300 Series Managed-switches moet worden opgezet.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ SF/SG 200 en SF/SG 300 Series Managed-switches
  

Softwareversie
 

•1.3.0.62
  

Configuratie van LDP MED-netwerkbeleid
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Beheer > Discovery -
LLDP > LDP MED-netwerkbeleid. De pagina LDP MED Network Policy wordt geopend:
 

 
Stap 2. Controleer het vakje Auto in het LLDP-MED Network Policy for Voice Application
veld als u wilt dat de switch automatisch een netwerkbeleid voor de spraaktoepassing



genereert en adverteert.
 
Opmerking: De gebruiker kan het beleid van het spraaknetwerk niet handmatig configureren
wanneer het vakje Auto is ingeschakeld.
 
Stap 3. Klik op Toepassen om de huidige configuratie bij te werken.
 
Stap 4. Om een nieuw netwerkbeleid te definiëren, klikt u op Toevoegen. Het venster Add
LLDP MED Network Policy verschijnt.
 

 
Stap 5. Kies het nummer van het beleid dat in de vervolgkeuzelijst Netwerkbeleid moet
worden gemaakt.
 
Stap 6. Kies het toepassingstype van het netwerkbeleid in de vervolgkeuzelijst Toepassing.
De beschikbare opties zijn:
 

・ Spraak — Het netwerkbeleid toepassen op een spraaktoepassing.
 
・ Spraaksignalering — Om het netwerkbeleid toe te passen op een
spraaksignaleringstoepassing.
 
・ Guest Voice — Om het netwerkbeleid toe te passen op een gastenspraaktoepassing.
 
・ Guest Voice Signaling — Om het netwerkbeleid toe te passen op een
gastenspraaksignaleringstoepassing.
 
・ Softphone spraak — Om het netwerkbeleid toe te passen op een software-
spraaktoepassing.
 
・ Videoconferencing — Het netwerkbeleid toepassen op een videoconferencing-
toepassing.
 
・ Video streamen — Het netwerkbeleid toepassen op een streaming video toepassing.
 
・ Video-signalering — Om het netwerkbeleid toe te passen op een video-
signaleringstoepassing.
 

Stap 7. Voer het VLAN in waarop het verkeer in het veld VLAN-id moet worden verzonden.
 
Stap 8. Klik op één optie om het VLAN in het veld VLAN-tag te taggen. De beschikbare
opties zijn:
 



・ Tagged - gebruik deze optie om de informatie van VLAN tussen verschillende switches
via een boomstampoort over te brengen.
 
・ Niet gelabeld — gebruik deze optie als het VLAN alleen lokaal via een toegangspoort
wordt gebruikt.
 

Stap 9. Kies in de vervolgkeuzelijst Gebruikersprioriteit de prioriteit die wordt toegepast op
verkeer dat door dit netwerkbeleid wordt gedefinieerd. Deze waarde is de CoS-waarde
(Class of Service) met een bereik van 0 tot 7. Elke DSCP-waarde behandelt netwerkverkeer
als volgt:
 

0 — Achtergrond.
 
・ 1 — Best inspanning.
 
・ 2 — Uitstekende inspanning.
 
・ 3 — Kritische toepassing.
 
・ 4 — Video.
 
・ 5 — Spraak.
 
・ 6 — Inter-working-controle.
 
・ 7 — Netwerkcontrole.
 

Stap 10. In de vervolgkeuzelijst Gedifferentieerde services Code Point (DSCP) kiest u de
DSCP-waarde die u wilt associëren met toepassingsgegevens die door buren worden
verzonden. Deze DSCP waarde wordt door de buren gebruikt om toepassingsgegevens te
markeren die naar de switch worden verzonden. DSCP beheert en biedt een juiste Quality of
Service (QoS) aan netwerkverkeer.
 
Stap 1. Klik op Toepassen om de configuratie op te slaan.
 
De afbeelding hieronder toont de wijzigingen in de pagina LDP MED Network Policy na de
configuratie.
 

 
Stap 12. U kunt een LDP MED-netwerkbeleid bewerken door het aanvinkvakje van het
beleid te selecteren dat u wilt bewerken en op Bewerken te klikken.
 
Stap 13. U verwijdert een LDP MED-netwerkbeleid door het aanvinkvakje van het beleid te
selecteren dat u wilt bewerken en op Verwijderen te klikken.
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