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

Objetivo
 

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
propriedades diferentes da porta e/ou da conexão.
 
Este documento explica a informação indicada na página de informação do vizinho de CDP
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
  

Informação do vizinho de CDP
 

Esta seção explica como alcançar a página de informação do vizinho de CDP, e cobre a
informação dada pelo protocolo de CDP sobre os dispositivos conectados, os vizinhos, e o
interruptor.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > a
descoberta - CDP > informação do vizinho de CDP. A página de informação do vizinho de
CDP abre:
 

 
Etapa 2. (opcional) para filtrar a informação sobre os vizinhos conectados em uma dada
interface, no campo do filtro, verificação a caixa de verificação do filtro, para escolher uma
relação da interface local iguala à lista de drop-down, e o clique vai.
 
Etapa 3. (opcional) para cancelar uma busca do filtro, clica o filtro claro.
 
Etapa 4. (opcional) para cancelar a tabela de informação do vizinho de CDP, clica a tabela
clara.
 
Etapa 5. (opcional) para refrescar a tabela de informação do vizinho de CDP, clique refresca
.



Uma tabela com todos os dispositivos com que o interruptor formou um relacionamento
CDP é mostrada. Indica a informação básica para cada dispositivo vizinho.
 

• Identificador de dispositivo — Indica o MAC address ou o número de série do dispositivo
vizinho.
 
• Interface local — Indica a porta física que o dispositivo vizinho está obstruído no switch
local.
 
• Versão de anúncio — Indica a versão do CDP que é usado.
 
• Time to Live (segundo.) — Indicadores quanto tempo há um pacote de CDP foi recebido.
 
• Capacidades — Indica que tipos das operações o dispositivo vizinho pode executar.
 
• Plataforma — Indica o nome da plataforma, o número, e o ID de produto do dispositivo
vizinho (PID).
 
• Relação vizinha — Indica a porta no dispositivo vizinho a que o interruptor é conectado.
 

Etapa 6. Para ver a informação detalhada em um dispositivo vizinho, clique o botão de rádio
para o dispositivo e clique então detalhes. O indicador dos detalhes do vizinho de CDP 
aparece.
 

 
• Identificador de dispositivo TLV — Indica o MAC address ou o número de série do
dispositivo vizinho.
 
• Interface local — Indica a porta física que o dispositivo vizinho está obstruído no switch
local.
 
• Versão de anúncio — Indica a versão do CDP que está sendo usado.
 
• Time to Live — Indicadores quanto tempo há um pacote de CDP foi recebido nos
segundos.
 



• Capacidades — Indica que tipos das operações o dispositivo vizinho pode executar.
 
• Plataforma — Indica o nome da plataforma, o número, e o ID de produto do dispositivo
vizinho (PID).
 
• Relação vizinha — Indica a porta no dispositivo vizinho a que o interruptor é conectado.
 
• VLAN nativo — Indica o VLAN nativo da porta no dispositivo vizinho.
 
• Duplex — Indicadores se a porta no dispositivo vizinho funciona dentro completamente
ou modo semi-duplex.
 
• Endereços — Indica os endereços de camada de rede atribuídos no dispositivo vizinho.
 
• Potência desenhada — Indica quanto potência é consumida na relação do dispositivo
vizinho.
 
• Versão — Indica o firmware que é executado atualmente no dispositivo vizinho.
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