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Ajustes CDP no SG350XG e no SG550XG 
Objetivo
 

O Cisco Discovery Protocol (CDP) é um protocolo que seja 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 nos
Series Switch SG350XG e SG550XG.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar ajustes globais e individuais
CDP no SG350XG e no SG550XG.
  

Dispositivos aplicáveis
 

SG350XG
SG550XG
  

Versão de software
 

v2.0.0.73
  

Ajustes CDP
 
Propriedades globais
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > a
descoberta – CDP > propriedades. A página das propriedades abre.
 



 
Etapa 2. No campo de estado CDP, verifique a caixa de seleção da possibilidade para ativar
o CDP no interruptor. Se você está usando o modo de exibição básico, salte a etapa 14. Se
você permitiu o CDP, salte a etapa 4.
 

 
Nota: O modo de exibição pode ser mudado usando a lista de drop-down no canto superior
direito da utilidade da Web.
 
Etapa 3. Nos CDP frame que seguram o campo, selecione um botão de rádio que
corresponde à ação que você quer o interruptor tomar quando recebe um pacote de CDP.
Este campo está somente disponível se o CDP não é permitido no interruptor. Após ter
selecionado uma opção, faixa clara a etapa 11.
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As opções são:
 

Construção de uma ponte sobre – Envie o pacote baseado no VLAN.
Filtrar – Suprima do pacote.
Inundar – Para a frente todos os pacotes de CDP a todas as portas, com exclusão da porta
originou de.
 

Etapa 4. No campo da propaganda da Voz VLAN CDP, verifique a caixa de seleção 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 5. No campo imperativo da validação CDP TLV, verifique a caixa de seleção da 
possibilidade para rejeitar os pacotes de CDP entrantes que não contêm o TLV imperativo
(Type Length Value).
 

 
Etapa 6. No campo da versão CDN, selecione um botão de rádio para escolher que versão
do CDP a se usar (versão 1 ou versão 2).
 



 
Passo 7. No campo do tempo de contenção CDP, selecione um botão de rádio para
determinar a quantidade de tempo dos pacotes de CDP são guardados antes de ser
rejeitada. Selecione o padrão do uso para usar a quantidade de tempo do padrão (180
segundos) ou definido pelo utilizador para especificar uma quantidade de tempo feita sob
encomenda entre o 10 – 255 segundos.
 

 
Etapa 8. No campo da taxa de transmissão CDP, selecione um botão de rádio para
determinar a taxa de transmissão dos pacotes de CDP nos segundos. Selecione o padrão
do uso para usar a quantidade de tempo do padrão (60 segundos) ou definido pelo utilizador
 para especificar uma quantidade de tempo feita sob encomenda entre 5 – 254 segundos.
 

 
Etapa 9. No campo do formato do identificador de dispositivo, selecione um botão de rádio
para determinar o que o formato do identificador de dispositivo será. Selecione o MAC
address para usar o MAC address do interruptor como o identificador de dispositivo, o 



número de série para usar o número de série, ou o hostname para usar o hostname.
 

 
Etapa 10. No campo da interface de origem, selecione um botão de rádio para determinar o
que o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT será posto no campo TLV de
pacotes de CDP que parte. Selecione o padrão do uso para usar o endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT da interface enviada, ou definido pelo utilizador para
escolher uma relação (o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da interface
selecionada será usado) das listas de drop-down no campo da relação.
 

 
Etapa 11. No campo da incompatibilidade de VLAN da Voz do Syslog, verifique a caixa de
seleção 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 de VLAN em um frame de entrada não combina as capacidades anunciadas
do dispositivo local.
 

 
Etapa 12. No campo da incompatibilidade de VLAN nativa do Syslog, verifique a caixa de
seleção da possibilidade para enviar um mensagem do syslog quando uma
incompatibilidade de VLAN nativa é detectada.
 

 
Etapa 13. No campo da incompatibilidade duplex (bidirecional) do Syslog, verifique a caixa



de seleção da possibilidade para enviar um mensagem do syslog quando uma
incompatibilidade duplex (bidirecional) é detectada.
 

 
Etapa 14. Clique em Apply.
 

  
Propriedades da relação
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > a
descoberta – CDP > ajustes da relação. A página dos ajustes da relação abre.
 



 
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. Na relação CDP os ajustes apresentam, selecionam o botão de rádio da relação
que você quer configurar e clicar o botão da edição…. A janela de configuração da relação
da edição CDP abre.
 

 
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. O campo da relação indica a porta selecionada na tabela dos ajustes da relação
CDP. Você pode usar as listas de drop-down da unidade e da porta para selecionar uma
outra unidade e porta para configurar, respectivamente.
 



 
Etapa 4. No campo de estado CDP, verifique a caixa de seleção da possibilidade para
permitir o CDP na porta especificado.
 

 
Etapa 5. No campo da incompatibilidade de VLAN da Voz do Syslog, verifique a caixa de
seleção 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 de VLAN em um frame de entrada não
combina as capacidades anunciadas do dispositivo local.
 

 
Etapa 6. No campo da incompatibilidade de VLAN nativa do Syslog, verifique a caixa de
seleção da possibilidade para enviar um mensagem do syslog quando uma
incompatibilidade de VLAN nativa é detectada na porta especificada.
 



 
Passo 7. No campo da incompatibilidade duplex (bidirecional) do Syslog, verifique a caixa
de seleção da possibilidade para enviar um mensagem do syslog quando uma
incompatibilidade duplex (bidirecional) é detectada na porta especificada.
 

 
Etapa 8. O clique aplica-se. As mudanças serão aplicadas à porta especificadas. Você pode
usar o campo da relação para configurar uma outra porta sem retornar à página dos ajustes
da relação.
 

 
Etapa 9. Para copiar rapidamente os ajustes de uma porta a uma outra porta ou portas,
selecione seu botão de rádio e clique o botão dos ajustes da cópia…. A janela de
configuração da cópia abre.
 



 
Etapa 10. No campo de texto, 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.
 

 
Etapa 11. O clique aplica-se. Os ajustes são copiados.
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