
Cisco Discovery Protocol (CDP) no dispositivo
da segurança integrada do ISA500 Series 

Objetivo
 

O Cisco Discovery Protocol (CDP) é um protocolo de camada de link de dados usado para
obter a informação sobre dispositivos confinante diretamente conectados. O CDP trabalhará
em todos os dispositivos Cisco e é media e independente de protocolo. É usado para ver a
informação sobre a rede, para descobrir dispositivos novos, para verificar e pesquisar
defeitos a conexão. O CDP não precisa uma senha e enviará a mensagens CDP cada 60
segundos. 
 
Este original explica como configurar ajustes CDP no dispositivo da segurança integrada do
ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series
  

Versão de software
 

• v1.1.14
  

Ajustes CDP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha o Gerenciamento de
dispositivos > os protocolos de descoberta > o CDP do menu de navegação do lado
esquerdo. A página CDP abre:
 



 
Etapa 2. Da lista de drop-down do Cisco Discovery Protocol (CDP), escolha uma opção.
 

• Desabilite tudo — Esta opção desabilita o CDP em todas as portas.
 
• Permita tudo — Esta opção permite o CDP em todas as portas.
 
• Pela porta — Esta opção permite que você escolha as portas individuais a que para
aplicar o CDP. Para esta opção, clique sobre o botão de rádio para as portas a que você
quer aplicar o CDP, e clique fora o botão de rádio para as portas a que você não quer
aplicar o CDP.
 

Note: Recomenda-se que você permite o CDP somente nas portas que você se usa ou quer
a característica um pouco em todas as portas para a segurança avançada.
 



 
Etapa 3. No campo do temporizador CDP, entre em um intervalo de tempo entre quando os
pacotes de CDP são enviados do dispositivo da segurança integrada do ISA500 Series.
 

 
Etapa 4. No CDP guarde o temporizador, entram em um intervalo de tempo pacotes por
último antes da expiração.
 



Etapa 5. O campo identificação de The Voice VLAN indica a identificação VLAN
configurada. Para configurar ou editar a Voz VLAN, escolha trabalhos em rede > VLAN 
para a página da configuração de VLAN. Consulte o artigo autorizado ajustes da rede de
área local virtual (VLAN) em dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series para uns
detalhes mais adicionais.
 

 
Etapa 6. Se você escolheu “pela porta” em etapa 2, escolha as portas que você quer
permitir o CDP na área da possibilidade CDP.
 
Note: Você não pode permitir o CDP em portas MACILENTOS. Nenhumas das portas
MACILENTOS serão mostradas na área da possibilidade CDP.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique.
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