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Configurar ajustes CDP em um interruptor 
Objetivo
 

O Cisco Discovery Protocol (CDP) é um protocolo usado por dispositivos Cisco para
compartilhar da informação do dispositivo com outros dispositivos Cisco conectados. Isto
inclui o tipo de dispositivo, de versão de firmware, de IP address, de número de série, e da
outra informação de identificação. Os ajustes CDP podem ser ajustados globalmente ou em
uma base da porta individual no interruptor.
 
Similar ao protocolo de descoberta da camada de enlace (LLDP), o CDP é um protocolo de
camada de link para que diretamente os vizinhos conectados anunciem-se e suas
capacidades entre si. Contudo, ao contrário de LLDP, o CDP é um protocolo de proprietário
de Cisco.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar ajustes CDP em um interruptor através
da interface gráfica de usuário (GUI) que cobre os seguintes trabalhos:
 
1. Configurar parâmetros globais CDP no interruptor.
 
2. Configurar ajustes CDP pela relação.
 
3. (Opcional) se auto Smartport é usado para detectar as capacidades de dispositivos CDP,
configurar ajustes CDP nas propriedades de Smartport. Para instruções, clique aqui.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 

2.3.0.130
  

Configurar propriedades CDP
 
Configurar propriedades globais CDP
 

Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com suporte na internet de seu interruptor
escolhe então avançado na lista de drop-down do modo de exibição.
 
Nota: As opções de menu disponíveis podem variar segundo o modelo do dispositivo. Neste
exemplo, SG350X-48MP é usado.
 

Etapa 2. Escolhem a administração > a descoberta - CDP > propriedades.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5842-configure-auto-smartport-properties-switch-through-cli.html
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Etapa 3. Na área de status CDP, verifique a caixa de verificação da possibilidade para ativar
o CDP no interruptor. Iss está habilitado por padrão. Se você permitiu o CDP, salte para
pisar 5.
 

Etapa 4. (opcional) nos CDP frame que seguram a área, escolhe um botão de rádio que
corresponde à ação que você quer o interruptor tomar quando recebe um pacote de CDP.
Esta área está somente disponível se o CDP é desabilitado no interruptor. Após ter
escolhido uma opção, faixa clara a etapa 13.
 

 
As opções são:
 

Construção de uma ponte sobre - Quando o CDP é desabilitado globalmente, os
pacotes de CDP estão construídos uma ponte sobre como pacotes de dados regulares
e enviados com base na rede de área local virtual (VLAN).
Filtrar - Quando o CDP é desabilitado globalmente, os pacotes de CDP estão filtrados
ou suprimidos.
Inundar - Quando o CDP é desabilitado globalmente, os pacotes de CDP estão
inundados a todas as portas no produto que estão no estado de encaminhamento do
Spanning Tree Protocol (STP), ignorando as regras de filtragem VLAN.
 

Etapa 5. Na área da propaganda da Voz VLAN CDP, verifique a caixa de verificação da 
possibilidade para mandar o interruptor anunciar a Voz VLAN sobre o CDP em todas as
portas que têm o CDP permitido e seja membros da Voz VLAN.
 



●

●

●

●

●

●

●

Etapa 6. Na área imperativa da validação CDP TLV, verifique a caixa de verificação da 
possibilidade para rejeitar os pacotes de CDP entrantes que não contêm o Type Length
Value imperativo (TLV).
 

Passo 7. Na área da versão CDN, clique sobre um botão de rádio para escolher que versão
do CDP a se usar. O CDPv2 é a maioria de versão recente do protocolo e fornece mais
recursos de tracking do dispositivo inteligente.
 

Nota: Neste exemplo, a versão 2 é escolhida.
 
Etapa 8. Na área do tempo de contenção CDP, clique sobre um botão de rádio para
determinar a quantidade de tempo dos pacotes de CDP são guardados antes de ser
rejeitada.
 
As opções são:
 

Padrão do uso - Clique para usar a quantidade de tempo do padrão de 180 segundos.
Definido pelo utilizador - Clique para incorporar uma quantidade de tempo feita sob
encomenda entre o 10 e os 255 segundos ao campo fornecido.
 

Nota: Neste exemplo, o período de tempo de contenção é ajustado a 240 segundos.
 
Etapa 9. No campo da taxa de transmissão CDP, selecione um botão de rádio para
determinar a taxa de transmissão dos pacotes de CDP nos segundos.
 
As opções são:
 

Padrão do uso - Clique para usar a quantidade de tempo do padrão de 60 segundos.
Definido pelo utilizador - Clique para incorporar uma quantidade de tempo feita sob
encomenda entre 5 e 254 segundos ao campo fornecido.
 

Etapa 10. No campo do formato do identificador de dispositivo, clique sobre um botão de
rádio para determinar o que o formato do identificador de dispositivo será.
 
As opções são:
 

MAC address - Especifica que a Dispositivo-identificação TLV contém o MAC address
do dispositivo.
Número de série - Especifica que a Dispositivo-identificação TLV contém o número de
série de hardware do dispositivo.
Hostname - Especifica que a Dispositivo-identificação TLV contém o hostname do
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dispositivo.
 

Nota: Neste exemplo, o MAC address é escolhido.
 
Etapa 11. Na área da interface de origem, escolha um botão de rádio determinar o que o IP
address será posto no campo TLV de pacotes de CDP que parte.
 
As opções são:
 

Padrão do uso - Clique para usar o IP address da interface enviada. Se esta opção é
escolhida, salte a etapa 13.
Definido pelo utilizador - Clique para escolher uma relação (o IP address selecionado da
relação será usado) das listas de drop-down na área da relação.
 

Nota: Neste exemplo, definido pelo utilizador é escolhido.
 
Etapa 12. (Opcional) na área da relação, escolha a unidade e a porta das listas de drop-
down correspondentes.
 

Etapa 13. Na área da incompatibilidade de VLAN da Voz do Syslog, verifique a caixa de
verificação da possibilidade para enviar um mensagem do syslog quando uma
incompatibilidade de VLAN da Voz é detectada. Uma incompatibilidade de VLAN é quando
a informação VLAN em um frame de entrada não combina as capacidades anunciadas do
dispositivo local.
 

Etapa 14. Na área da incompatibilidade de VLAN nativa do Syslog, verifique a caixa de
verificação da possibilidade para enviar um mensagem do syslog quando uma
incompatibilidade de VLAN nativa é detectada.
 

Etapa 15. Na área da incompatibilidade duplex (bidirecional) do Syslog, verifique a caixa de
verificação da possibilidade para enviar um mensagem do syslog quando uma
incompatibilidade duplex (bidirecional) é detectada.
 

Etapa 16. Clique em Apply.
 



Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes globais CDP em seu interruptor.
  

Configurar propriedades da relação CDP
 

Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet e escolha a administração > o
Descoberta-CDP > os ajustes da relação.
 
Nota: Esta página está somente disponível em modo de exibição avançado. O modo de
exibição pode ser mudado com a lista de drop-down no canto superior direito da utilidade da
Web.
 



Etapa 2. (opcional) para escolher um filtro, para escolher uma unidade e o clique vão. Neste
exemplo, a porta da unidade 1 é escolhida.
 

Nota: Se o interruptor é parte de uma pilha, você pode indicar as relações de outras
unidades na pilha usando a lista de drop-down na parte superior da tabela.
 
Etapa 3. Na relação CDP os ajustes apresentam, selecionam o botão de rádio da relação
que você quer configurar.
 

Etapa 4. Enrole para baixo clicam então editam.
 

Etapa 5. A área da relação indica a porta escolhida na tabela dos ajustes da relação CDP.
Você pode usar as listas de drop-down da unidade e da porta para escolher uma outra
unidade e porta configurar, respectivamente.



Etapa 6. Na área de status CDP, verifique a caixa de verificação da possibilidade para
permitir o CDP na porta especificada.
 

Passo 7. Na área da incompatibilidade de VLAN da Voz do Syslog, verifique a caixa de
verificação da possibilidade para enviar um mensagem do syslog quando uma
incompatibilidade de VLAN da Voz é detectada na porta especificada. Uma
incompatibilidade de VLAN é quando a informação VLAN em um frame de entrada não
combina as capacidades anunciadas do dispositivo local.
 

Etapa 8. Na área da incompatibilidade de VLAN nativa do Syslog, verifique a caixa de
verificação da possibilidade para enviar um mensagem do syslog quando uma
incompatibilidade de VLAN nativa é detectada na porta especificada.
 

Etapa 9. Na área da incompatibilidade duplex (bidirecional) do Syslog, verifique a caixa de
verificação da possibilidade para enviar um mensagem do syslog quando uma
incompatibilidade duplex (bidirecional) é detectada na porta especificada.
 

Etapa 10. O clique aplica-se clica então perto. As mudanças serão aplicadas à porta
especificada.
 

Etapa 11. (opcional) para copiar rapidamente os ajustes de uma porta a uma outra porta ou
portas, escolhe seu botão de rádio, enrola para baixo, e clica o botão Settings Button da
cópia.
 



Nota: Neste exemplo, GE2 é escolhido.
 
Etapa 12. (Opcional) na configuração da cópia do campo de entrada, entre na porta ou as
portas (separadas por vírgulas) essas você quer copiar os ajustes da porta especificada a.
Você pode igualmente incorporar uma faixa de porta.
 

Nota: Neste exemplo, os ajustes CDP da porta 2 serão aplicados às portas 13 e 15 a 20.
 
Etapa 13. O clique aplica-se clica então perto. As configurações de porta CDP devem ser
copiadas.
 

Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes CDP nas portas em seu
interruptor.
  

O indicador ou cancela os ajustes CDP
 
Informação local CDP
 

Etapa1. Para indicar a informação local CDP do interruptor, escolha a administração > a
descoberta - informação local CDP > CDP.
 



Etapa 2. Na área da relação, escolha a unidade e a porta das listas de drop-down
correspondentes.
 

Nota: Neste exemplo, a informação local CDP da porta GE1 da unidade 1 é indicada.
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Os seguintes detalhes são indicados:
 
Estado CDP - Indica se o CDP está permitido ou não.
 
Identificador de dispositivo TLV
 

Tipo do identificador de dispositivo - O tipo do identificador de dispositivo anunciou no
identificador de dispositivo TLV.
Identificador de dispositivo - Identificador de dispositivo anunciado no identificador de
dispositivo TLV.
 

Nome de sistema TLV
 

Nome de sistema - Nome de sistema do dispositivo.
 

Endereço TLV
 

Endereço 1-3 - IP address (anunciados no endereço de dispositivo TLV).
 

Porta TLV
 

ID de porta - O identificador da porta anunciou na porta TLV.
 

Capacidades TLV
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Capacidades - Capacidades anunciadas na porta TLV.
 

Versão TLV
 

Versão - Informação sobre o software release em que o dispositivo está sendo
executado.
 

Plataforma TLV
 

Plataforma - O identificador da plataforma anunciou na plataforma TLV.
 

VLAN nativo TLV
 

VLAN nativo - O identificador do VLAN nativo anunciou no VLAN nativo TLV.
 

Bidirecional/semiduplex TLV
 

Duplex - Se a porta é meia ou completamente - duplex anunciado no
bidirecional/semiduplex TLV.
 

Dispositivo TLV
 

ID de ferramenta - O tipo de dispositivo anexado para mover anunciou no dispositivo
TLV.
Identificação do dispositivo VLAN - VLAN no dispositivo usado pelo dispositivo. Por
exemplo, se o dispositivo é um telefone IP, esta é a Voz VLAN.
 

Confiança prolongada TLV
 

Confiança prolongada - Permitido indica que a porta está confiada, significando que o
host/server de que o pacote é recebido está confiado para marcar os pacotes próprio.
Neste caso, os pacotes recebidos em tal porta não são observados. O enfermo indica
que a porta não está confiada neste caso, o seguinte campo é relevante.
 

CoS para as portas não-confiável TLV
 

CoS para portas não-confiável - Se a confiança prolongada é desabilitada na porta, este
campo indica o valor de CoS da camada 2, significado, um valor de prioridade
802.1D/802.1p. Este é o valor de COS com que todos os pacotes recebidos em uma
porta não-confiável são observados pelo dispositivo.
 

Potência TLV disponível
 

Identificação do pedido - A última identificação do pedido da potência recebeu ecos o
campo Pedido-identificação recebido por último em um TLV pedido potência. É 0 se
nenhuma potência pediu o TLV foi recebida desde que o concluiu a transição do último
da relação a acima.
Identificação do gerenciamento de energia - O valor incrementou por 1 (ou por 2, para
evitar 0) cada vez que qualquer dos seguintes eventos ocorre:
 

Mudança da Disponível-potência ou do nível da potência do Gerenciamento
 
Uma potência pediu o TLV é recebida com uma área Pedido-identificação que fosse
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diferente do grupo último-recebido (ou quando o primeiro valor é recebido). As transições da
relação a para baixo.
 

Potência disponível - Quantidade de energia consumida pela porta.
Nível da potência do Gerenciamento - Indica o pedido dos fornecedores ao dispositivo
da vagem para seu consumo de energia TLV. O dispositivo não indica sempre
“nenhuma preferência” neste campo.
 

potência 4-Wire através de MDI (UPOE) TLV
 
Indica se este TLV está apoiado.
 

4-Pair PoE apoiado - Indica se o PoE está apoiado.
Pares de reposição da detecção/classificação exigida - Indica se esta classificação está
exigida.
O paládio poupa o estado desejado dos pares - Indica o estado desejado dos pares do
sobressalente paládio.
O paládio poupa o estado operacional dos pares - Indica o estado dos pares do
sobressalente PSE.
  

Informação do vizinho de CDP
 

Etapa1. Para indicar a informação do vizinho de CDP do interruptor, escolha a 
administração > a descoberta - CDP > informação do vizinho de CDP.
 

Etapa 2. (opcional) para escolher um filtro, para verificar a caixa de verificação do filtro, para
escolher uma interface local, e o clique vão.
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A página de informação do vizinho de CDP contém os seguintes campos para o parceiro de
enlace (vizinho):
 

Identificador de dispositivo - Identificador de dispositivo dos vizinhos.
Nome de sistema - Nome de sistema dos vizinhos.
Interface local - Número da porta local a que um vizinho é conectado.
Versão da propaganda - Versão do protocolo de CDP.
Time to Live (segundo) - O intervalo de tempo (nos segundos) depois do qual a
informação para este vizinho são suprimidos.
Capacidades - Capacidades anunciadas pelo vizinho.
Plataforma - Informação da plataforma TLV de um vizinho.
Relação vizinha - Interface enviada de um vizinho.
 

Etapa 3. (opcional) para ver os detalhes do vizinho de CDP de um vizinho específico, clica
seu botão de rádio do identificador de dispositivo a seguir clica o botão Details Button.
 

Nota: Neste exemplo, a informação do identificador de dispositivo 40a6e8e6f4d3 é indicada.
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Esta página contém a informação seguinte sobre o vizinho:
 

Identificador de dispositivo - Identificador da identificação do dispositivo confinante.
Nome de sistema - Nome da identificação do dispositivo confinante.
Interface local - Número de interface de porta através de que o quadro chegou.
Versão da propaganda - Versão do CDP.
Time to Live - O intervalo de tempo (nos segundos) depois do qual a informação para
este vizinho são suprimidos.
Capacidades - Funções principal do dispositivo. As capacidades são indicadas por dois
octetos. Os bit 0 com 7 indicam outro, o repetidor, a ponte, o WLAN AP, o dispositivo do
roteador, do telefone, do cabo DOCSIS, e a estação, respectivamente. Os bit 8 a 15 são
reservados.
Plataforma - Identificador da plataforma vizinha.
Relação vizinha - Número de interface do vizinho através de que o quadro chegou.
VLAN nativo - VLAN nativo dos vizinhos.
Nome do aplicativo do aplicativo que é executado no vizinho.
Duplex - Se a relação dos vizinhos é meia ou completamente - duplex.
Endereços - Endereços do vizinho.
Potência desenhada - Quantidade de energia consumida pelo vizinho na relação.
Versão - Versão de software do vizinho.
 

Pedido da potência
 

Identificação do pedido - A última identificação do pedido da potência recebeu ecos o
campo Pedido-identificação recebido por último em um TLV pedido potência. É 0 se
nenhuma potência pediu o TLV foi recebida desde que o concluiu a transição do último
da relação a acima.
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Identificação do gerenciamento de energia - O valor incrementou por 1 (ou por 2, para
evitar 0) cada vez que qualquer dos seguintes eventos ocorre:
 

As áreas da Disponível-potência ou do nível da potência do Gerenciamento mudam o valor.
Uma potência pediu o TLV é recebida com um campo Pedido-identificação que fosse
diferente do grupo último-recebido (ou quando o primeiro valor é recebido). As transições da
relação a para baixo.
 

Potência disponível - Quantidade de energia consumida pela porta.
Nível da potência do Gerenciamento - Indica o pedido do fornecedor ao dispositivo da
vagem para seu consumo de energia TLV. O dispositivo não indica sempre “nenhuma
preferência” nesta área.
 

potência 4-Wire através do MDI
 

4-Pair PoE apoiado - Indica o apoio do sistema e da porta permitindo o fio 4-pair
(retifique somente para as portas específicas que têm esta capacidade do hardware).
Poupe a detecção/classificação dos pares exigidas - Indica que o fio 4-pair está
precisado.
O paládio poupa o estado desejado dos pares - Indica um dispositivo da vagem que
pede para permitir a capacidade 4-pair.
O paládio poupa o estado operacional dos pares - Indica se a capacidade 4-pair está
permitida ou desabilitada.
 

Clique (opcional) de etapa 4. o botão Close Button para fechar o indicador detalhado do
vizinho de CDP.
 



Clique (opcional) de etapa 5. o botão claro da tabela para desligar todos os dispositivos
conectados se do CDP, e se auto Smartport é permitido, mudará todos os tipos de porta
para optar.
 

Clique (opcional) de etapa 6. o botão Refresh Button para refrescar a tabela de informação
do vizinho de CDP.
 



Estatísticas CDP
 

A página das estatísticas CDP indica a informação em relação aos CDP frame que são
enviados ou recebidos de uma porta. Os pacotes de CDP são recebidos dos dispositivos
anexados às relações do Switches, e usados para a característica de Smartport.
 
Etapa1. Para indicar estatísticas CDP do interruptor, escolha a administração > a
descoberta - estatísticas CDP > CDP.
 

Etapa 2. (opcional) para escolher um filtro, para escolher uma unidade e o clique vão. Neste
exemplo, a porta da unidade 1 é escolhida.
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Os seguintes campos são indicados para cada relação que inclui a porta OOB:
 

Pacotes recebidos/transmitidos:
 

- Versão 1 - Número de pacotes da versão CDN 1 recebidos/transmitidos.
 

 
- Versão 2 - Número de pacotes da versão CDN 2 recebidos/transmitidos.
 

 
- Total - Número total de pacotes de CDP recebidos/transmitidos.
 

 
Estatísticas de erros CDP - Esta seção indica os contadores de erros CDP.

- Soma de verificação ilegal - Número de pacotes recebidos com valor de
checksum ilegal.
 

 
- Outros erros - Número de pacotes recebidos com erros diferentes das somas de
verificação ilegais.
 

 
- Vizinhos sobre o número máximo de épocas que a informação do pacote não
poderia ser armazenada no esconderijo devido à falta da sala.
 

 
Etapa 3. (opcional) para cancelar contadores em uma relação específica, clica o botão de



rádio da interface correspondente a seguir clica contadores da interface clara.
 

Neste exemplo, GE26 é escolhido.
 
Etapa 4. (opcional) para cancelar todos os contadores em todas as relações, clica 
claramente todos os contadores de interface. Para refrescar todos os contadores, o clique 
refresca.
 
Você deve agora com sucesso ter configurado ajustes CDP em seu interruptor usando o
GUI.
 
Para configurar ajustes CDP em um interruptor usando o comando line interface(cli), clique 
aqui.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5835-configure-cdp-settings-on-a-switch-through-cli.html
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