
Cisco Discovery Protocol (CDP) Properties op
200/300 Series Managed-switches 

Doel
 

Cisco Discovery Protocol (CDP) is een eigen protocol van Cisco Link-Layer dat Cisco-
apparaten toestaat om te communiceren ongeacht de connectiviteit van de netwerklaag. Het
wordt voornamelijk gebruikt om protocoladressen en apparaatmogelijkheden te
communiceren. CDP stuurt frames die Type Length Values (TLV's) bevatten, die informatie
bevatten over de eigenschappen van de poort, verbinding en/of apparaat.
 
Het doel van dit document is om de opties uit te leggen op de CDP-pagina met 
eigenschappen van 200/300 Series Managed-switches.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ SF/SG 300 Series Managed-switches
  

CDP-eigenschappen
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Beheer > Discovery -
CDP > Properties.  De pagina Eigenschappen wordt geopend:
 



 
Stap 2. (Optioneel) Controleer Schakel het veld CDP-status in om CDP op de schakelaar in
te schakelen.
 
Stap 3.  Als Enable niet in het veld CDP-status is ingeschakeld, klikt u op een radioknop in
het veld CDP-frames om te bepalen hoe CDP-pakketten worden verwerkt.  Naar Stap 15 als
u ervoor kiest geen CDP te activeren.
 

・ Overbrugging — Schakelt CDP-pakketten naar poorten op hetzelfde VLAN als de
inkomende poort.
 
・ Filtering — Switch verwijdert alle inkomende CDP-pakketten.
 
・ Overstroming - Schakelt inkomende CDP-pakketten naar alle poorten ongeacht het
VLAN.
 

Stap 4. (Optioneel) Controleer Schakel in het veld CDP Voice VLAN-advertenties in om de
spraak-VLAN-stem in CDP te adverteren op alle poorten die zowel CDP als CDP-software
hebben ingeschakeld en die leden van de spraak VLAN zijn.
 
Stap 5. (Optioneel) Controleer Schakel het veld CDP-TLV's in om de schakelaar in staat te



stellen CDP-pakketten te laten vallen die niet alle vereiste TLV's bevatten.
 
Stap 6. Klik op de radioknop die overeenkomt met de CDP-versie die u wilt gebruiken in het
veld CDP-versie.
 

・ Versie 1 — Gebruikt voor compatibiliteit achteruit als een aangesloten apparaat CDP
versie 2 niet ondersteunt.
 
・ Versie 2 — Nieuwste versie van CDP en bevat intelligente opties voor het opsporen van
apparaten. 
 

Stap 7. Klik op de radioknop die correspondeert met de methode die u wilt gebruiken om de
CDP-opnametijd in het veld CDP Hold Time te definiëren. De CDP-houdtijd is de
hoeveelheid tijd (in seconden) die CDP-pakketten behouden voordat ze worden
weggegooid.
 

・ Standaard: de standaardtijd is 180 seconden.
 
・ Gebruikershandleiding — Voer een tijd in in in seconden tussen 10 en 255.
 

Stap 8. Klik op de radioknop die overeenkomt met de methode die u wilt gebruiken om de
CDP-transmissiesnelheid in het veld CDP-transmissieverhouding te definiëren. De CDP-
overdrachtsnelheid is de CDP-pakketten met snelheid worden verzonden (in seconden).
 

・ Standaard: de standaardtijd is 60 seconden.
 
・ Gebruikershandleiding — Voer een tijd in in in seconden tussen 5 en 254.
 

Stap 9. Klik op het gewenste keuzerondje om het formaat van de apparaat-ID te definiëren in
het veld Apparaatindeling.  Wanneer de switch een apparaat ontdekt dat CDP gebruikt,
identificeert de switch het apparaat aan de hand van het MAC-adres of het serienummer.
 
Stap 10. Klik op de radioknop naast de methode die wordt gebruikt om de broninterface in
het veld Bron-interface te definiëren.  De broninterface is het IP-adres in de TLV van de
frames.
 

・ Gebruik standaard: gebruikt IP-adres van de vertrekkende interface.
 
・ Gebruikershandleiding — Gebruikt IP-adres van de gekozen interface.
 

Stap 1. Als de door gebruiker gedefinieerde interface is geselecteerd voor Source Interface,
kiest u een interface uit de vervolgkeuzelijst Interface.
 
Stap 12. (Optioneel) Controleer Schakel de informatie over het inkomende frame in het veld 
SLOG in om een SYSLOG-bericht te laten verzenden als de informatie over spraak-VLAN
van het inkomende frame niet overeenkomt met de informatie die door het lokale apparaat
wordt geadverteerd.
 
Stap 13. (Optioneel) Controleer Schakel de informatie over actief VLAN-tegenhanger in het
veld Syslog om te zorgen dat er een SYSLOG-bericht wordt verzonden als de
oorspronkelijke VLAN-informatie van het inkomende frame niet overeenkomt met de
informatie die door het lokale apparaat wordt geadverteerd.
 
Stap 14. (Optioneel) Controleer Schakel de dubbele informatie uit het inkomende frame in
het veld Syslog Duplex VLAN Mismatch om een SYSLOG-bericht te verzenden als de
duplexinformatie uit het inkomende frame niet overeenkomt met de informatie die door het



lokale apparaat wordt geadverteerd.
 
Stap 15. Klik op Toepassen om alle wijzigingen op te slaan of klik op Annuleren om alle
wijzigingen op te heffen.
  

CDP-interfaceinstellingen
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en navigeer naar Administratie >
Detectie - CDP > Interface-instellingen. Er wordt een tabel weergegeven met alle poorten en
hun instellingen:
 
Stap 2. Klik om de instellingen van een poort te bewerken op de radioknop naast het
poortnummer in de tabel en klik op Bewerken onder in de tabel. Er verschijnt een pop-
upvenster:
 
Stap 3. Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan.
 
Stap 4. Als u de instellingen van één poort naar andere geselecteerde poorten wilt kopiëren,
selecteert u de radioknop voor de poort waarvan de instellingen moeten worden gekopieerd.
Klik vervolgens op Instellingen kopiëren. Er verschijnt een pop-upvenster:
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