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Restaure auto ajustes da rede de área local
virtual da Voz (VLAN) em um interruptor 

Objetivo
 

A rede de área local virtual de The Voice (VLAN) está usada quando o tráfego do
equipamento do protocolo voice over internet (VoIP) é atribuído a um VLAN específico que
esteja composto de dispositivos da Voz tais como Telefones IP, pontos finais de VoIP, e
sistemas de voz. O interruptor pode automaticamente detectar e adicionar membros da
porta à Voz VLAN, e atribui o Qualidade de Serviço (QoS) configurado aos pacotes da Voz
VLAN. Se os dispositivos da Voz estão na Voz diferente VLAN, o Roteadores IP está
precisado de fornecer uma comunicação.
 
A auto Voz VLAN permite que o interruptor descubra a informação de VLAN da Voz dos
outros dispositivos e detecte Telefones IP através do Cisco Discovery Protocol (CDP) e das
propagandas do protocolo de descoberta da camada de enlace (LLDP). A Voz VLAN que o
interruptor usa pode ser dinamicamente instruída dos outros dispositivos. A Voz VLAN que
pertence ao dispositivo com o mais baixo MAC address é usada.
 
Se o auto modo da Voz VLAN é permitido, use a auto página da Voz VLAN para ver os
parâmetros relevantes globais e da relação. Se você restaura a auto Voz VLAN, a seguir a
Voz VLAN está ajustada no interruptor à Voz VLAN do padrão e igualmente reiniciada os
processos da descoberta e da sincronização em todo o Switches na rede com a auto Voz
VLAN permitida.
 
Este artigo fornece instruções em como restaurar as auto configurações de vlan em seu
interruptor.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx200 Series
Sx250 Series
Sx300 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4.7.06 — Sx200, Sx300, Sx500
2.2.5.68 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configurar restauram as auto configurações de vlan em um
interruptor
 
Restaure o status operacional



Importante: Antes de continuar com as etapas abaixo, certifique-se de que os VLAN estão
configurados no interruptor. Para saber configurar configurações de vlan em seu interruptor,
clique aqui para instruções. Para aprender como configurar as configurações de vlan da Voz
em seu interruptor, clique aqui.
 
Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web e escolha avançado da lista de drop-down do
modo de exibição.
 

 
Nota: Se você tem um Sx200, Sx300, ou o Sx500 Series comuta, salta a etapa 2.
 
Etapa 2. Escolha o >Voice do gerenciamento de VLAN VLAN > a auto Voz VLAN.
 

 
Nota: As opções de menu podem variar segundo o interruptor que você tem. Neste
exemplo, o interruptor SG350X é usado.
 
O bloco do status de operação nesta página mostra a informação sobre a Voz atual VLAN e
sua fonte:
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5097
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2840
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Auto status de vlan da Voz — Indica se a auto Voz VLAN está permitida.
ID de VLAN da Voz — O identificador da Voz atual VLAN.
Tipo da fonte — Indica o tipo de fonte onde a Voz VLAN é descoberta pelo dispositivo de
root.
CoS/802.1p — Valores dos indicadores CoS/802.1p a ser usados pelo LLDP-MED como uma
política da rede de voz.
DSCP — Valores dos indicadores DSCP a ser usados pelo LLDP-MED como uma política da
rede de voz.
MAC address do switch-raiz — O MAC address do auto dispositivo de root da Voz VLAN que
descobre ou é configurado com a Voz VLAN de que a Voz VLAN é instruída.
MAC address do interruptor — MAC address baixo do dispositivo. Se o MAC address do
interruptor é o MAC address do switch-raiz, o dispositivo é o auto dispositivo de root da Voz
VLAN.
Tempo da mudança do ID de VLAN da Voz — A última vez que exprime o VLAN foi
atualizada.
 

Nota: Neste exemplo, 6 é escolhido.
 
Etapa 3. Clique a auto Voz VLAN do reinício para restaurar a Voz VLAN aos padrões e para
reiniciar a auto descoberta da Voz VLAN em todo o Switches Auto-Voz-VLAN-permitido no
LAN.
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Etapa 4. APROVAÇÃO do clique a continuar.
 

  
Refresque a tabela local da fonte da Voz VLAN
 

Os indicadores locais da tabela da fonte de The Voice VLAN exprimem o VLAN configurado
no dispositivo, assim como a toda a configuração de VLAN da Voz anunciada por
dispositivos vizinho conectados diretamente. Contém os seguintes campos:
 

Relação — Indica a relação em que a configuração de VLAN da Voz foi recebida ou
configurada. Se o N/A aparece, a configuração esteve feita no dispositivo próprio. Se uma
relação aparece, uma configuração de voz esteve recebida de um vizinho.
Endereço MAC de origem — O MAC address do comunicações unidas (UC) de que a
configuração de voz foi recebida.
Tipo da fonte — O tipo de UC de que a configuração de voz foi recebida. As seguintes
operações estão disponíveis:
 

- Padrão — A configuração de VLAN da Voz do padrão no dispositivo.
 
- Estática — Configuração de VLAN definida pelo utilizador da Voz definida no dispositivo.
 
- CDP — O UC que anunciou a configuração de VLAN da Voz está executando o CDP.
 
- LLDP — O UC que anunciou a configuração de VLAN da Voz está executando LLDP.
 
- ID de VLAN da Voz — O identificador do anunciado ou da voz configurada VLAN.
 

ID de VLAN da Voz — O identificador da Voz atual VLAN.
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CoS/802.1p — Os valores anunciados ou configurados CoS/802.1p que são usados pelo
LLDP-MED como uma política da rede de voz.
DSCP — Os valores anunciados ou configurados DSCP que são usados pelo LLDP-MED
como uma política da rede de voz.
A melhor fonte local — Indica se esta Voz VLAN esteve usada pelo dispositivo. As seguintes
operações estão disponíveis:
 

- Sim — O dispositivo usa esta Voz VLAN para sincronizar com o outro Switches VLAN-
permitido auto Voz. Esta Voz VLAN é a Voz VLAN para a rede a menos que uma Voz VLAN
de uma fonte mais prioritária for descoberta. Somente uma fonte local é a melhor fonte local.
 
- Nenhum — Esta não é a melhor fonte local.
 
Etapa 5. (opcional) se você configurou configurações de vlan novas da Voz, clique refresca 
para refrescar a informação na página.
 

 
As auto configurações de vlan da Voz em seu interruptor devem agora com sucesso ter sido
restauradas.
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