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Configurar ajustes da relação dos identificadores
exclusivos da telefonia de organização (OUI) 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.
 
Os identificadores exclusivos (OUI) são atribuídos de organização pelo instituto de bonde e
por engenheiros eletrônicos, autoridade de registro incorporada (da IEEE). Desde que o
número de fabricantes do telefone IP é limitado e conhecido, os valores conhecidos OUI
causam os quadros relevantes e a porta em que são considerados, a ser atribuídos
automaticamente a uma Voz VLAN.
 
Nota: Para aprender mais sobre como configurar os ajustes da telefonia OUI em seu
interruptor, clique aqui para instruções.
 

Tudo — Os valores do QoS configurados à Voz VLAN são aplicados a todos os frames de
entrada que são recebidos na relação e classificados à Voz VLAN.
MAC address do origem de telefonia — Os valores do QoS configurados para a Voz VLAN
são aplicados a todo o frame de entrada que for classificado à Voz VLAN e contêm um OUI
no endereço MAC de origem que combina uma telefonia configurada OUI.
 

A página da relação da telefonia OUI da utilidade com base na Web permite que você
adicione uma relação à Voz VLAN baseada no identificador OUI e é usada igualmente para
configurar o modo OUI QoS na Voz VLAN.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar ajustes da relação da telefonia OUI em
um interruptor.
  

Dispositivos aplicáveis
 

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

Os atributos de QoS podem ser atribuídos pela porta aos pacotes de voz em um dos seguintes
modos:

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2917
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Versão de software
 

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

Configurar ajustes da telefonia OUI em um interruptor
 

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.
 
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 > relação do telefone OUI.
 

 
Nota: As opções de menu podem variar segundo o interruptor que você tem. Neste
exemplo, o interruptor SG350X é usado.
 
Etapa 3. Escolha uma relação da lista de drop-down do tipo de interface.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5097
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As opções são:
 

Porta — Da lista de drop-down do tipo de interface, escolha a porta se somente uma porta
única precisa de ser escolhida.
RETARDAÇÃO — Da lista de drop-down do tipo de interface, escolha a RETARDAÇÃO
configurar. Isto afeta o grupo de portas definido na configuração da RETARDAÇÃO.
 

Nota: Neste exemplo, a porta da unidade 1 é escolhida.
 
Etapa 4. O clique vai trazer acima uma lista de portas ou de retardações na relação.
 

 
Etapa 5. Clique o botão de rádio para a porta ou RETARDE-SE você querem alterar.
 

 
Nota: Neste exemplo, o GE4 é clicado.
 
Etapa 6. Enrole para baixo a página a seguir clique-a editam.
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Clique (opcional) de etapa 7. o botão de rádio que corresponde à relação que você quer
configurar.
 

 
As opções são:
 

Unidade — Da lista de drop-down da unidade, escolha a porta configurar. Isto afeta a porta
única escolhida.
 

Nota: Se você tem um interruptor Sx500, esta opção mostrará como a /porta da unidade.
 

RETARDAÇÃO — Da lista de drop-down da RETARDAÇÃO, escolha a RETARDAÇÃO
configurar. Isto afeta o grupo de portas definido na configuração da RETARDAÇÃO.
 

Nota: Neste exemplo, a porta GE4 da unidade 1 é escolhida.
 
Etapa 8. Verifique a caixa de verificação da sociedade de VLAN da telefonia OUI para fazer
uma relação para ser uma porta da Voz baseada OUI VLAN da telefonia. Se os pacotes
recebidos combinam a relação que está configurada na telefonia OUI, a seguir essa porta é
incluída na Voz VLAN.
 

 
Etapa 9. Clique o botão de rádio que corresponde ao modo desejado da Voz VLAN QoS
para a relação.
 

 
As opções são:
 

Tudo — Os parâmetros de QoS são usados somente nos pacotes que são classificados à
Voz VLAN.
MAC address do origem de telefonia — Os parâmetros de QoS são usados somente em
pacotes dos Telefones IP.
 

Nota: Neste exemplo, tudo é escolhido.
 
Etapa 10. O clique aplica-se clica então perto.
 



 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 11. para salvar os ajustes ao arquivo de
configuração de inicialização.
 

 
Você deve agora ter configurado os ajustes da relação da telefonia OUI em seu interruptor.
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