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Configurar ajustes CDP em um interruptor com o
CLI 
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 endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, 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 do
comando line interface(cli) que cobre os seguintes trabalhos:
 

Configurar Propriedades globais CDP.
Configurar ajustes CDP em uma relação.
(Opcional) se auto Smartport é usado para detectar as capacidades de dispositivos CDP,
configurar ajustes CDP nas propriedades de Smartport. Para instruções, clique aqui.
O indicador ou cancela os ajustes CDP
  

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. Início de uma sessão ao console do interruptor. O nome de usuário padrão e a senha
são Cisco/Cisco. Se você configurou um username ou uma senha nova, incorpore as credenciais
pelo contrário.
 
Nota: Para aprender como alcançar um SMB comute o CLI com o SSH ou o telnet, clicam aqui.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5842
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4982
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Nota: Os comandos podem variar segundo o modelo exato de seu interruptor. Neste exemplo, o
interruptor SG350X é alcançado com o telnet. O SSH é recomendado. 
 
Etapa 2. Do modo de exec privilegiado do interruptor, incorpore o modo de configuração global
entrando no seguinte:
 
SG350X#CONFIGURE

 
Etapa 3. Para permitir globalmente o CDP no interruptor, entre no seguinte:
 
Corrida SG350X(config)#cdp

 

 
Nota: O CDP é permitido à revelia.
 
Etapa 4. (opcional) para especificar os pacotes de CDP que seguram quando o CDP é
desabilitado globalmente, entra no seguinte:
 
Pdu SG350X(config)#cdp [que filtra | construção de uma ponte sobre | inundação]

 
As opções são:
 

filtração — Especifica que quando o CDP for desabilitado globalmente, os pacotes de CDP
estão filtrados ou suprimidos.
construir uma ponte sobre — Especifica que quando o CDP for 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).
inundar — Especifica que quando o CDP for desabilitado globalmente, os pacotes de CDP
estão inundados a todas as portas no produto que estão no estado do encaminhamento STP,
ignorando as regras de filtragem VLAN.
 

Etapa 5. Para permitir o dispositivo de anunciar a Voz VLAN no CDP em todas as portas que são
CDP permitido e são membro da Voz VLAN, entre no seguinte:
 
SG350X(config)#cdp dispositivo-TLV permitem

 
Nota: Isto permitirá a emissão do dispositivo TLV.
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Etapa 6. Para validar que (de acordo com o protocolo de CDP) os TLV toda imperativos estam
presente em CDP frame recebidos, entre no seguinte:
 
Validação SG350X(config)#cdp MANDATORY-TLV

 
Nota: Se permitidos, os pacotes de CDP entrantes que não contêm os TLV imperativos são
rejeitados e o contador de erros inválido é incrementado. Isto suprimirá dos pacotes de CDP que
não contêm todos os TLV imperativos.
 

 
Passo 7. Para especificar a versão 2 de pacotes de CDP transmitidos, entre no seguinte:
 
SG350X(config)#cdp advertise-v2

 

 
Nota: Neste exemplo, a versão 2 é usada.
 
Etapa 8. Para especificar o valor do tempo ao vivo (TTL) em mensagens CDP enviados, entre no
seguinte:
 
[seconds] do holdtime SG350X(config)#cdp

 
segundos — Valor do tempo de contenção do tempo ao vivo nos segundos. O valor deve ser
maior do que o valor do temporizador de transmissão.
 



●

●

●

●

Nota: Esta é a quantidade de tempo que os pacotes de CDP estão guardados antes que os
pacotes estejam rejeitados, medido nos múltiplos do TLV anunciam o intervalo. Por exemplo, se o
TLV anuncia o intervalo é 30 segundos, e o multiplicador da posse é 4, a seguir os pacotes de
CDP são rejeitados após 120 segundos. O valor padrão é 180 segundos. Neste exemplo, o TTL é
ajustado a 240 segundos.
 

 
Etapa 9. Para especificar como os pacotes de CDP são transmitidos frequentemente, entre no
seguinte:
 
[seconds] do temporizador SG350X(config)#cdp

 
segundos — Valor do temporizador de transmissão nos segundos. O valor deve ser menos
do que o valor do TTL.
 

Nota: Esta é a taxa nos segundos em que as atualizações do anúncio de CDP são enviadas. O
valor padrão é 60 segundos. Neste exemplo, o temporizador é ajustado a 120 segundos.
 

 
Etapa 10. Para especificar o formato do Dispositivo-ID TLV, entre no seguinte:
 
Formato dispositivo-identificação SG350X(config)#cdp [Mac | número de série | hostname]

 
Mac — Especifica que o Dispositivo-ID TLV contém o MAC address do dispositivo.
número de série — Especifica que o Dispositivo-ID TLV contém o número de série de
hardware do dispositivo.
hostname — Especifica que o Dispositivo-ID TLV contém o hostname do dispositivo.
 

 
Nota: Neste exemplo, o Dispositivo-ID TLV deve ter o MAC address do dispositivo.
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Etapa 11. Para especificar a porta de origem CDP usada para a seleção de endereço IP de
origem, entre no seguinte:
 
[interface-id] da interface de origem SG350X(config)#cdp

 
ID de interface — Porta de origem usada para a seleção de endereço IP de origem. Este
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT será usado no TLV dos quadros.
 

Nota: Isto especificará uma relação cujo o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
mínimo seja anunciado no TLV em vez do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
mínimo da interface enviada.
 

  
Configurar ajustes CDP em uma relação
 
Etapa 12. No modo de configuração global, entre no contexto da configuração da interface
entrando no seguinte:
 
[interface-id] SG350X(config)#interface

 
ID de interface — Especifica uma porta Ethernet ID.
 

 
Etapa 13. Para permitir o CDP na relação, entre no seguinte:
 
SG350X(config-if)#cdp permitem

 



 
Nota: O CDP é permitido à revelia.
 
Etapa 14. (Opcional) para permitir a validação que o estado de VoIP da porta recebida em um
pacote de CDP combina suas configuração real e geração das mensagens da má combinação de
VoIP do SYSLOG se não combinam, entre no seguinte:
 
Voip da má combinação do log SG350X(config-if)#cdp

 
Nota: Quando permitido, um mensagem do syslog será enviado quando uma incompatibilidade de
VLAN da Voz é detectada. Isto significa que a informação de VLAN da Voz no frame de entrada
não combina o que o dispositivo local está anunciando. Esta característica é permitida à revelia.
 
Etapa 15. (Opcional) para permitir a validação que o VLAN nativo recebido em um pacote de CDP
combina o VLAN nativo real da porta e da geração das mensagens nativas da má combinação do
SYSLOG VLAN se não combinam, entre no seguinte:
 
Nativo da má combinação do log SG350X(config-if)#cdp

 
Nota: Quando permitido, um mensagem do syslog será enviado quando uma incompatibilidade de
VLAN nativa é detectada. Isto significa que a informação do VLAN nativo no frame de entrada não
combina o que o dispositivo local está anunciando. Esta característica é permitida à revelia.
 
Etapa 16. (Opcional) para permitir a validação que o status bidirecional de uma porta recebida em
um pacote de CDP combina as portas configuração real e geração das mensagens da
incompatibilidade duplex (bidirecional) do SYSLOG se não combinam, entre no seguinte:
 
Duplex da má combinação do log SG350X(config-if)#cdp

 
Nota: Quando permitido, um mensagem do syslog será enviado quando a informação frente e
verso é combinada mal. Isto significa que a informação frente e verso no frame de entrada não
combina o que o dispositivo local está anunciando. Esta característica é permitida à revelia.
 
Etapa 17. Inscreva o comando end ir para trás ao modo de exec privilegiado:
 
SG350X(config-if)#end

 



 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes CDP em seu interruptor com o CLI.
  
O indicador ou cancela os ajustes CDP
 
Etapa1. Para indicar a informação de CDP global no interruptor, entre no seguinte:
 
SG350X#SHOW cdp

 

 
Nota: Neste exemplo, a informação geral nos ajustes configurados CDP no interruptor é indicada.
 
Etapa 2. (opcional) ao Exibir informação sobre vizinhos específicos, entra no seguinte:
 
Entrada SG350X#SHOW cdp [* | nome de dispositivo] [protocolo | versão]
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As opções são:
 

* — Especifica todos os vizinhos.
nome de dispositivo — Especifica o nome do vizinho.
protocolo — Limita o indicador à informação sobre os protocolos permitidos em vizinhos.
versão — Limita o indicador à informação sobre a versão de software que é executado nos
vizinhos.
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Nota: Neste exemplo, a informação de CDP de todos os vizinhos é indicada.
 
Etapa 3. Ao Exibir informação sobre as portas em que o CDP é permitido, entre no seguinte:
 
[interface-id] da relação SG350X#SHOW cdp

 
ID de interface — Especifica uma porta Ethernet ID.
 

 
Nota: Neste exemplo, os ajustes CDP na porta ge1/0/2 são indicados.
 
Etapa 4. Ao Exibir informação sobre os vizinhos mantidos no cano principal ou no cache
secundário, entre no seguinte:
 
[interface-id] dos vizinhos SG350X#SHOW cdp [detalhe | secundário]

 
ID de interface — Indica os vizinhos anexados a esta porta.
detalhe — Informação detalhada dos indicadores sobre um vizinho (ou vizinhos) do
esconderijo principal que inclui o endereço de rede, protocolos permitidos, tempo de
contenção, e versão de software.
secundário — Indica a informação sobre vizinhos do cache secundário.
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Nota: Neste exemplo, a informação sobre vizinhos do cache secundário é mostrada.
 
Etapa 5. (opcional) para indicar os contadores CDP, incluindo o número de pacotes enviados e
recebeu e os erros de checksum, entram no seguinte:
 
[interface-id] TLV SG350X#SHOW cdp

 
ID de interface — (opcional) especifica uma porta Ethernet ID.
 

 
Nota: Neste exemplo, os contadores CDP para a relação ge1/0/1 são indicados.
 
Etapa 6. Para indicar os contadores CDP, incluindo o número de pacotes enviados e recebeu e
os erros de checksum, entram no seguinte:
 
Tráfego SG350X#SHOW cdp [global | ID de interface]

 
global — Indicador somente os contadores globais.
ID de interface — Porta para que os contadores devem ser indicados.
 

Os contadores indicam o seguinte:
 

Pacotes total output — O número de anúncios de CDP enviados pelo dispositivo local. Note
que este valor é a soma das propagandas da versão CDN 1 output e das propagandas da
versão CDN 2 campos de saída.
Entrada — O número de anúncios de CDP recebidos pelo dispositivo local. Note que este
valor é a soma das propagandas da versão CDN 1 entradas e das propagandas da versão
CDN 2 campos da entrada.
Sintaxe de Hdr — O número de anúncios de CDP com encabeçamentos ruins, recebido pelo
dispositivo local.
Erro de Chksum — O número de vezes que a operação da soma de verificação (verificação)
falhou em anúncios de CDP entrantes.
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Nenhuma memória — O número de vezes o dispositivo local não teve bastante memória para
armazenar os anúncios de CDP na tabela de cache da propaganda quando o dispositivo
estava tentando montar pacotes de anúncio para a transmissão e os analisar
gramaticalmente quando recebendo os.
Inválido — O número de anúncios de CDP inválidos recebidos.
Propagandas da versão CDN 1 output — O número de propagandas da versão CDN 1
enviadas pelo dispositivo local.
Propagandas da versão CDN 1 entradas — O número de propagandas da versão CDN 1
recebidas pelo dispositivo local.
Propagandas da versão CDN 2 output — O número de propagandas da versão CDN 2
enviadas pelo dispositivo local.
Propagandas da versão CDN 2 entradas — O número de propagandas da versão CDN 2
recebidas pelo dispositivo local.
 

 
Nota: Neste exemplo, os detalhes no tráfego de CDP global são indicados.
 
Etapa 7. (opcional) para restaurar o tráfego de CDP opõe-se a 0, entra no seguinte:
 
Contadores SG350X#CLEAR cdp [globais | ID de interface]

 
global — Cancele somente os contadores globais.
ID de interface — Especifica o identificador da relação dos contadores que devem ser
cancelados.
 

 
Nota: Neste exemplo, o tráfego de CDP para a relação ge1/0/2 é restaurado a zero.
 
Etapa 8. (opcional) para suprimir das tabelas do cache de CDP, entra no seguinte:
 
Tabela SG350X#CLEAR cdp

 

 



Etapa 9. (opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes configurados ao
arquivo de configuração de inicialização entrando no seguinte:
 
Partida-configuração da executar-configuração SG350X#COPY

 

 
Imprensa (opcional) Y de etapa 10. para o Yes ou o N para não em seu teclado uma vez que o
[startup-config] do arquivo do Overwrite…. a alerta aparece.
 

 
Você deve agora ter indicado ou ter cancelado os ajustes da configuração de CDP em seu
interruptor com o CLI.
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