
As configurações de porta da descoberta do
valor-limite dos media do protocolo de
descoberta da camada de enlace (LLDP MED)
no 200/300 Series controlaram o Switches 

Objetivo
 

O protocolo de descoberta da camada de enlace (LLDP) é um protocolo que permita que as
gerentes de rede pesquisem defeitos e alterem o Gerenciamento de redes em ambientes do
multi-vendedor. A descoberta do valor-limite dos media LLDP (LLDP-MED) fornece
capacidades adicionais de apoiar dispositivos de ponto final dos media tais como o anúncio
de rede policia para aplicativos tais como a Voz ou o vídeo, a descoberta do lugar do
dispositivo, e a informação de Troubleshooting. Uma política de rede LLDP-MED é um
grupo de ajustes de configuração para um aplicativo em tempo real tal como a Voz ou o
vídeo. Uma política de rede é incluída nos pacotes que parte LLDP ao dispositivo de ponto
final anexado dos media. O MED envia então seu tráfego como especificado na política de
rede que recebe. Este artigo explica como estabelecer uma política de rede LLDP MED no
Switches controlado 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches controlado 300 Series SF/SG 200 e SF/SG
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configuração da política de rede LLDP MED
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > a
descoberta - política de rede LLDP > LLDP MED. A página da política de rede LLDP MED 
abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a auto caixa de verificação na política de rede LLDP-MED para ver se há



o campo de aplicativo de voz se você como o interruptor automaticamente geraria e
anunciaria uma política de rede para o aplicativo de voz.
 
Nota: Você não pode manualmente configurar uma política da rede de voz quando a auto 
caixa é verificada.
 
Etapa 3. O clique aplica-se para atualizar a configuração atual.
 
Etapa 4. A fim definir uma política de rede nova, o clique adiciona. O indicador da política de
rede adicionar LLDP MED aparece.
 

 
Etapa 5. Escolha o número da política a ser criada da lista de drop-down do número de
política de rede.
 
Etapa 6. Escolha o tipo de aplicativo da política de rede da lista de drop-down do aplicativo.
As opções disponíveis são:
 

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

Etapa 7. Incorpore o VLAN a que o tráfego deve ser enviado no campo do ID de VLAN.
 
Etapa 8. Clique uma opção para etiquetar o VLAN no campo da etiqueta VLAN. As opções
disponíveis são:
 

• Etiquetado — Use esta opção para passar a informação de VLAN entre o Switches
diferente através de uma porta de tronco.



• Sem etiqueta — Use esta opção se o VLAN é usado somente localmente através de uma
porta de acesso.
 

Etapa 9. Da lista de drop-down da prioridade de usuário, escolha a prioridade aplicada para
traficar definido por esta política de rede. Este valor é o valor do Classe de serviço (CoS)
que tem uma escala de 0 ao 7. Cada valor de CoS trata o tráfego de rede como segue:
 

• 0 — Fundo.
 
• 1 — O melhor esforço.
 
• 2 — Esforço excelente.
 
• 3 — Aplicativo crítico.
 
• 4 — Vídeo.
 
• 5 — Voz.
 
• 6 — Colabore o controle.
 
• 7 — Controle de rede.
 

Etapa 10. Da lista de drop-down do Differentiated Services Code Point (DSCP), escolha o
valor DSCP que você gostaria de associar com os dados do aplicativo enviados por
vizinhos. Este valor DSCP é usado pelos vizinhos para marcar todos os dados do aplicativo
enviados ao interruptor. O DSCP controla e fornece a qualidade apropriada do serviço
(QoS) ao tráfego de rede.
 
Etapa 11. O clique aplica-se para salvar a configuração.
 
A imagem abaixo descreve as mudanças na página da política de rede LLDP MED após a
configuração.
 

 
Etapa 12. Para editar uma política de rede LLDP MED, para verificar a caixa de verificação
da política que você deseja editar, e o clique edita.
 
Etapa 13. Para suprimir de uma política de rede LLDP MED, verificar a caixa de verificação
da política que você deseja editar, e clicar a supressão.
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