
Informação local do Cisco Discovery Protocol
(CDP) no Switches controlado 200/300 Series 

Objetivos
 

O Cisco Discovery Protocol (CDP) é um protocolo de proprietário de Cisco da camada de
link que permita que os dispositivos Cisco se comuniquem apesar da conectividade IP. É
usado primeiramente para comunicar endereços de protocolo e capacidades do dispositivo.
O CDP envia os quadros que contêm o tipo valores do comprimento (TLV), que são campos
que contêm propriedades diferentes da porta e/ou da conexão. A página da informação local
CDP indica a informação que é anunciada pelo protocolo de CDP sobre o dispositivo local.
 
Este artigo explica a informação indicada na página da informação local CDP no Switches
controlado 200 e 300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

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

Versão de software
 

• v1.2.7.76
  

Informação local CDP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > a
descoberta - informação local CDP > CDP. A página da informação local CDP abre:
 



 



Etapa 2. Escolha a porta que você quer ao Exibir informação para da lista de drop-down da
relação.
 
A seguinte informação dos indicadores que a porta anuncia nos pacotes de CDP.
 

• Estado CDP — O estado de CDP da porta especificada.
 
• Tipo do identificador de dispositivo — O tipo de identificador de dispositivo anunciado.
Este campo indica o MAC address ou o número de série.
 
• Identificador de dispositivo — O identificador de dispositivo. Este é o MAC address ou
número de série do interruptor.
 
• Endereço — O endereço de camada de rede atribuído à porta especificada.
 
• ID de porta — O ID da porta especificada.
 
• Capacidades — As capacidades anunciadas do dispositivo. O interruptor anuncia que é
capaz do interruptor e IGMP da utilização.
 
• Versão — A versão de software atual do interruptor.
 
• Plataforma — O nome da plataforma, o número, e o ID de produto (PID) do interruptor.
 
• VLAN nativo — O identificador do VLAN nativo.
 
• Duplex — Indicadores se a porta reage da metade ou o modo bidirecional. O modo semi-
duplex restringirá parceiros de enlace a uma uma comunicação da maneira. Isto significa
que somente um dos parceiros de enlace pode transmitir dados em um momento. O modo
bidirecional permite que os parceiros de enlace recebam e transmitam dados
simultaneamente.
 
• ID de ferramenta — Tipo de dispositivo anexado à porta especificada. Para a maioria de
dispositivos que não é da Cisco o ID de ferramenta será 1.
 
• ID de VLAN do dispositivo — O ID de VLAN do dispositivo anexo.
 
• Confiança prolongada — O estado de confiança prolongada na porta. Se o host ou o
server de que o pacote está recebido são confiados, esse host está permitido marcar os
pacotes com valores de prioridade. Se o host ou o server de que o pacote está recebido
não são confiados, a seguir o CoS para o campo de portas não-confiável está usado.
 
• CoS/802.1p para portas não-confiável — O valor de prioridade de CoS dado a todos os
pacotes na porta se a confiança prolongada é desabilitada na porta.
 
• Pedido ID — O último pedido ID da potência recebeu ecos o campo Pedido-ID recebido
por último em um TLV pedido potência. É 0 se nenhuma potência pediu o TLV foi recebida
desde que a porta se tornou por último ativa.
 
• Gerenciamento de energia ID — Este campo incrementa por 1 cada vez que os campos
da Disponível-potência ou da potência de Gerenciamento mudam, uma potência pediu o
TLV é recebido com um campo Pedido-ID que seja diferente do último grupo recebido, ou
quando a porta vai para baixo.
 
• Potência disponível — A quantidade de energia consumida pela porta especificada nos
watts.



• Nível da potência do Gerenciamento — O pedido do fornecedor ao dispositivo posto para
o consumo de energia TLV. O Switches de 200/300 não indica sempre nenhuma
preferência desde que o interruptor é um fornecedor da potência.
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