
Configurar o identificador exclusivo da telefonia
de organização (OUI) no Switches controlado
200/300 Series 

Objetivo
 

De organização os identificadores exclusivos (OUI) são os primeiros três bytes de um MAC
address, quando os últimos três bytes contiverem um ID de estação original. Você pode
adicionar um fabricante específico com o OUI. Uma vez que o OUI é adicionado, todo o
tráfego recebido em portas VLAN da Voz do telefone IP específico com um OUI listado está
enviado na Voz VLAN. Ao contrário do modo da telefonia OUI que detecta os dispositivos da
Voz basearam na telefonia OUI, auto modo da Voz VLAN dependem do auto smartport para
adicionar dinamicamente as portas à Voz VLAN. 
 
O objetivo deste artigo é explicar como configurar a telefonia OUI 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
  

Permita a telefonia OUI
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de VLAN > a
Voz VLAN > propriedades. A página das propriedades abre:
 



 
Etapa 2. Incorpore o ID de VLAN da Voz para o tráfego de voz ao campo do ID de VLAN da
Voz.
 
Nota: O ID de VLAN da Voz não pode ser o mesmo como o ID de VLAN da Voz do padrão.
 
Etapa 3. (opcional) escolhe a fila do Classe de serviço (CoS) da lista de drop-down 
CoS/802.1p colocar o tráfego de voz. Este valor é usado por LLDP-MED (protocolo de
descoberta da camada de enlace - protocolo de descoberta do valor-limite dos media) como
uma política da rede de voz.
 
Etapa 4. (opcional) escolhe o Differentiated Services Code Point (DSCP) da lista de drop-
down DSCP marcar os pacotes da voz recebida com o serviço respectivo. Este valor é
usado por LLDP-MED (protocolo de descoberta da camada de enlace - protocolo de
descoberta do valor-limite dos media) como uma política da rede de voz.
 
Nota: Para obter mais informações sobre da política de rede LLDP-MED, refira a 
configuração da política de rede da descoberta do valor-limite dos media do protocolo de
descoberta da camada de enlace do artigo (LLDP) (MED) no Switches controlado 200/300
Series.
 
Nota: No campo de status operacional, você pode encontrar os valores configurados atuais
para o ID de VLAN da Voz, o CoS/802.1p, e o DSCP.
 
Etapa 5. No campo dinâmico da Voz VLAN, o clique permite a telefonia OUI de permitir a
telefonia OUI.
 
Etapa 6. O clique aplica-se para salvar a configuração.
  

Adicionar um OUI novo à tabela da telefonia OUI
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de VLAN > a



Voz VLAN > telefonia OUI. A página da telefonia OUI abre:
 

 
Nota: O campo de status operacional da telefonia OUI indica o status atual da telefonia OUI.
 
Etapa 2. (opcional) escolhe a fila do Classe de serviço (CoS) da lista de drop-down 
CoS/802.1p atribuir ao tráfego de voz.
 
Verificação (opcional) de etapa 3. a caixa de verificação da observação CoS/802.1p para ter
tráfego de voz que parte a ser identificado por meio do valor selecionado de CoS.
 
Etapa 4. Incorpore o tempo ao auto campo do tempo de envelhecimento da sociedade de 
que você gostaria de manter parte de uma relação para ser a Voz VLAN depois que o valor
do Time to Live expirou em todos os endereços MAC dos telefones detectados na relação.
 
Etapa 5. O clique aplica-se para salvar a configuração.
 



 
Etapa 6. (opcional) para suprimir de todas as entradas da telefonia OUI, verifica a caixa de
verificação superior na tabela da telefonia OUI, e clica então a supressão.
 
Etapa 7. (opcional) para suprimir de uma entrada específica da telefonia OUI, para verificar
a caixa de verificação da telefonia OUI que você gostaria de suprimir, e para clicar a 
supressão.
 
Etapa 8. (opcional) para suprimir de todas as entradas definidas pelo utilizador da telefonia
OUI e para manter a telefonia OUI do padrão, padrão OUI da restauração do clique.
 



 
Etapa 9. Para adicionar uma telefonia nova OUI, o clique adiciona. O indicador da telefonia
OUI adicionar aparece. 
 

 
Etapa 10. Incorpore os primeiros três octetos do MAC address do dispositivo ao campo da 
telefonia OUI.
 
Etapa 11. (opcional) incorpora uma descrição do OUI ao campo de descrição.
 
Etapa 12. O clique aplica-se para adicionar a telefonia OUI.
 
A imagem abaixo mostra as mudanças após a configuração.
 



  
Adicionar a relação para exprimir o VLAN na base dos OUI
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de VLAN > a
Voz VLAN > relação da telefonia OUI. A página da relação da telefonia OUI abre:
 



 
Etapa 2. Clique o botão de rádio da relação que você gostaria de configurar para a telefonia
OUI.
 
Etapa 3. O clique edita. A janela de definição da relação da edição aparece.
 

 
Etapa 4. (opcional) se você quer configurar uma relação diferente, para clicar botões de



rádio da porta ou da RETARDAÇÃO (grupo da agregação do link) na relação coloca e
escolhe uma outra relação da lista de drop-down.
 
Nota: UMA RETARDAÇÃO combina relações em um único enlace lógico, que forneça a
maior largura de banda.
 
Etapa 5. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo da sociedade de VLAN
da telefonia OUI para permitir a telefonia OUI na relação escolhida. Se os pacotes
combinam uma da telefonia disponível OUI, a seguir a relação está adicionada à Voz VLAN.
 
Etapa 6. Clique um dos modos disponíveis do QoS (Qualidade de Serviço) no campo de
modo da Voz VLAN QoS:
 

• Tudo — Aplica parâmetros de QoS a todos os pacotes pretendidos para a Voz VLAN.
 
• Endereço MAC de origem do telefone — Aplica parâmetros de QoS somente aos pacotes
dos Telefones IP.
 

Etapa 7. O clique aplica-se para salvar a configuração.
  

Aplique uma configuração da interface às interfaces múltiplas
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de VLAN > a
Voz VLAN > relação da telefonia OUI. A página da relação da telefonia OUI abre:
 



 
Etapa 2. Clique o botão de rádio da relação que você gostaria de copiar às interfaces
múltiplas.
 
Etapa 3. Ajustes da cópia do clique. A janela de configuração da cópia aparece.
 

 
Etapa 4. Incorpore as relações que você quer aplicar a configuração ao para colocar. Você
pode usar os números de interface ou o nome das relações como a entrada. Você pode
incorporar cada relação separada por uma vírgula (por exemplo: 1, 3, 5 ou GE1, o GE3,



GE5) ou você pode incorporar uma escala das relações (por exemplo: 1-5 ou GE1-GE5).
 
Etapa 5. O clique aplica-se para salvar a configuração.
 
A imagem abaixo mostra as mudanças após a configuração.
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