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Configurar ajustes da política de rede da
descoberta do valor-limite dos media do
protocolo de descoberta da camada de enlace
(LLDP) (MED) em um interruptor 

Objetivo
 

A descoberta do valor-limite dos media do protocolo de descoberta da camada de enlace
(LLDP) (LLDP MED) fornece capacidades adicionais para que LLDP tradicional apoie
dispositivos de ponto final dos media. Uma política de rede LLDP MED é um grupo de
ajustes de configuração usados para aplicativos em tempo real tais como a Voz ou o vídeo.
Os pacotes que parte cada LLDP ao dispositivo de ponto final anexado dos media terão
uma política de rede incluída a ela. O MED envia seu tráfego como definido na política de
rede.
 
LLDP é usado frequentemente fornecer a interoperabilidade de fornecedor onde o Cisco
Discovery Protocol (CDP), um protocolo de descoberta proprietário de Cisco, não pode ser
usado. O administrador usa estas políticas de rede para a propaganda das configurações da
rede de área local virtual (VLAN) e atributos associados da camada 2 e da camada 3 para o
aplicativo específico nessa porta. Consequentemente, um telefone pode obter notificações
do interruptor que seja anexado aproximadamente ao ID de VLAN que deve usar. Isto
permite que o telefone conecte a todo o interruptor, obtenha seu número de VLAN, e
comece-o comunicar-se com o interruptor com a ajuda do Controle de chamadas.
 
Nota: Para aprender como associar políticas de rede com as portas, clique aqui para
instruções. Você pode manualmente configurar umas ou várias políticas de rede e as
relações onde as políticas devem ser enviada. É sua responsabilidade criar manualmente
os VLAN e suas sociedades da porta baseados nas políticas de rede e em suas relações
associadas.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar os ajustes da política de rede LLDP MED
em seu interruptor.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx250 Series
Sx300 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4.7.05 — Sx300, Sx500
2.2.5.68 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
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Configurar ajustes da política de rede LLDP MED em um
interruptor
 
Permita a política de rede LLDP MED para o aplicativo de voz
 

Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web de seu interruptor escolhe
então avançado na lista de drop-down do modo de exibição.
 
Nota: Neste exemplo, o interruptor SG350X-48MP é usado.
 

 
Nota: Se você tem um Sx300 Series comuta, salta a etapa 2.
 
Etapa 2. Escolhem a administração > a descoberta – Política de rede LLDP > LLDP MED.
 

 
Etapa 3. Certifique-se que a auto caixa de verificação para a política de rede LLDP MED
para o aplicativo de voz está verificada. Isto permitirá que o interruptor automaticamente
gerencia e anuncie uma política de rede para o aplicativo de voz. Esta opção é verificada à
revelia.



Nota: O usuário não poderá configurar manualmente uma política da rede de voz quando a
auto caixa é verificada.
 

 
Etapa 4. O clique aplica-se.
 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 5. para salvar ajustes ao arquivo de configuração
de inicialização.
 

 
Você deve agora com sucesso ter permitido a política de rede LLDP MED para ajustes do
aplicativo de voz em seu interruptor.
  

Adicionar a política de rede LLDP MED
 

Etapa 1. Clique o botão Add para definir uma política de rede nova na tabela da política de
rede LLDP.
 

 
Etapa 2. Escolha o número da política a ser criada da lista de drop-down do número de
política de rede.
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Nota: Neste exemplo, 1 é escolhido.
 
Etapa 3. Escolha o tipo de aplicativo (tráfego) para que a política de rede é definida da lista
de drop-down do aplicativo.
 

 
As opções são:
 

Voz — Aplique a política de rede a um aplicativo de voz.
Sinalização de voz — Aplique a política de rede a um aplicativo da sinalização de voz.
Voz do convidado — Aplique a política de rede a um aplicativo de voz do convidado.
Sinalização de voz do convidado — Aplique a política de rede a um aplicativo da
sinalização de voz do convidado.
Voz do softphone — Aplique a política de rede a um aplicativo de voz do softphone.
Vídeo conferência — Aplique a política de rede a um aplicativo da vídeo conferência.
Vídeo fluente — Aplique a política de rede a um aplicativo da vídeo fluente.
Sinalização video — Aplique a política de rede a um aplicativo video da sinalização.
 

Nota: Neste exemplo, a Voz do convidado é escolhida.
 
Etapa 4. Incorpore o ID de VLAN a que o tráfego deve ser enviado no campo do ID de
VLAN.
 

 
Nota: Neste exemplo, 100 são usados.
 
Etapa 5. Clique a etiqueta desejada para o tipo área VLAN.
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Etiquetado — A relação é um membro do VLAN escolhido e pacotes enviados desta
relação destinada ao VLAN escolhido tem os pacotes etiquetados com o ID de VLAN.
Sem etiqueta — A relação é um membro do VLAN escolhido e pacotes enviados desta
relação destinada ao VLAN escolhido não é etiquetada com o ID de VLAN. Uma porta
pode ser adicionada como o sem etiqueta somente a um VLAN.
 

Nota: Neste exemplo, etiquetado é escolhido.
 
Etapa 6. Escolha a prioridade de tráfego aplicada para traficar definido por esta política de
rede da lista de drop-down da prioridade de usuário. Este é o custo do valor do serviço
(CoS). Menos prioridade é 0 e 7 é a prioridade mais alta.
 

 
Nota: Neste exemplo, 3 são escolhidos.
 
Etapa 7. Escolha o valor do Differentiated Services Code Point (DSCP) associar com os
dados do aplicativo enviados por vizinhos da lista de drop-down de valor DSCP. Isto informa
os vizinhos como devem marcar o tráfego de aplicativo que enviam ao interruptor. Varia de
0 a 63.
 

 
Nota: Neste exemplo, 4 são escolhidos.
 
Etapa 8. O clique aplica-se clica então perto.
 



 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 9. para salvar ajustes ao arquivo de configuração
de inicialização.
 

 
Você deve agora com sucesso ter adicionado uma política de rede LLDP MED para ajustes
do aplicativo de voz em seu interruptor.
  

Edite a política de rede LLDP MED
 

Etapa1. Verifique uma entrada e o clique edita para atualizar os ajustes de uma entrada
particular na tabela da política de rede LLDP.
 



●

●

●

●

●

●

●

●

●

 
Etapa 2. Escolha o tipo de aplicativo ou de tráfego para que a política de rede é definida da
lista de drop-down do aplicativo.
 

 
As opções são:
 

Voz — Aplique a política de rede a um aplicativo de voz.
Sinalização de voz — Aplique a política de rede a um aplicativo da sinalização de voz.
Voz do convidado — Aplique a política de rede a um aplicativo de voz do convidado.
Sinalização de voz do convidado — Aplique a política de rede a um aplicativo da
sinalização de voz do convidado.
Voz do softphone — Aplique a política de rede a um aplicativo de voz do softphone.
Vídeo conferência — Aplique a política de rede a um aplicativo da vídeo conferência.
Vídeo fluente — Aplique a política de rede a um aplicativo da vídeo fluente.
Sinalização video — Aplique a política de rede a um aplicativo video da sinalização.
 

Nota: Neste exemplo, a Voz do convidado foi mudada à vídeo fluente.
 
Etapa 3. Incorpore o ID de VLAN a que o tráfego deve ser enviado no campo do ID de
VLAN.
 

 
Nota: Neste exemplo, o ID de VLAN 100 é retido.
 
Etapa 4. Clique a etiqueta desejada do tipo área VLAN.
 

 
Etiquetado — A relação é um membro do VLAN escolhido e pacotes enviados desta
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relação destinada ao VLAN escolhido tem os pacotes etiquetados com o ID de VLAN.
Sem etiqueta — A relação é um membro do VLAN escolhido e pacotes enviados desta
relação destinada ao VLAN escolhido não é etiquetada com o ID de VLAN. Uma porta
pode ser adicionada como o sem etiqueta somente a um VLAN.
 

Nota: Neste exemplo, etiquetado é retido.
 
Etapa 5. Escolha a prioridade de tráfego aplicada para traficar definido por esta política de
rede da lista de drop-down da prioridade de usuário. Este é o valor de CoS. Menos
prioridade é 0 e 7 é a prioridade mais alta.
 

 
Nota: Neste exemplo, a prioridade de usuário 3 é mudada ao 5.
 
Etapa 6. Escolha o valor DSCP associar com os dados do aplicativo enviados por vizinhos
da lista de drop-down de valor DSCP. Isto informa os vizinhos como devem marcar o tráfego
de aplicativo que enviam ao interruptor. Varia de 0 a 63.
 

 
Nota: Neste exemplo, o valor DSCP de 4 é retido.
 
Etapa 7. O clique aplica-se clica então perto.
 

 



Etapa 8. (opcional) escolhe uma entrada apropriada e clica a supressão para suprimir da
entrada na tabela da política de rede LLDP.
 

 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 9. para salvar ajustes ao arquivo de configuração
de inicialização.
 

 
Você deve agora com sucesso ter editado a política de rede LLDP MED para ajustes do
aplicativo de voz em seu interruptor.
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