
Propriedades 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 de
camada de rede. 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 contêm a informação sobre as propriedades da porta, conexão,
e/ou dispositivo.
 
O objetivo deste documento é explicar as opções na página das propriedades CDP do 
Switches controlado 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches controlado 300 Series SF/SG
  

Propriedades CDP
 

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



 
A verificação (opcional) de etapa 2. permite no campo de estado CDP de permitir o CDP no
interruptor.
 
Etapa 3.  Se Enable não é verificada dentro o campo de estado CDP, clique um botão de
rádio nos CDP frame que seguram o campo para determinar como os pacotes de CDP são
segurados.  Salte a etapa 15 se você escolhe não permitir o CDP.
 

• Construir uma ponte sobre — Comute para a frente pacotes de CDP às portas no mesmo
VLAN que a porta de recebimento.
 
• Filtrar — O interruptor suprime de todos os pacotes de CDP entrantes.
 
• Inundar — Comute para a frente pacotes de CDP entrantes a todas as portas apesar do
VLAN.
 

A verificação (opcional) de etapa 4. permite no campo da propaganda da Voz VLAN CDP 
de anunciar a Voz VLAN no CDP em todas as portas que são CDP permitido e é membros
da Voz VLAN.
 
A verificação (opcional) de etapa 5. permite no campo imperativo da validação CDP TLV de



permitir que o interruptor deixe cair os pacotes de CDP que não contêm todos os TLV
exigidos.
 
Etapa 6. Clique o botão de rádio que corresponde com a versão CDN que você gostaria de
se usar no campo da versão CDN.
 

• Versão 1 — Usado para para trás a compatibilidade se um dispositivo conectado não
apoia a versão CDN 2.
 
• Versão 2 — A versão a mais nova do CDP e inclui mais recursos de tracking do
dispositivo inteligente. 
 

Etapa 7. Clique o botão de rádio que corresponde com o método que você gostaria de se
usar para definir o tempo de contenção CDP no campo do tempo de contenção CDP. O
tempo de contenção CDP é a quantidade de tempo (nos segundos) essa pacotes de CDP é
retido antes que estejam rejeitados.
 

• Padrão do uso — O tempo padrão é 180 segundos.
 
• Definido pelo utilizador — Incorpore um momento aos segundos entre o 10 e os 255.
 

Etapa 8. Clique o botão de rádio que corresponde com o método que você gostaria de se
usar para definir a taxa de transmissão CDP no campo da taxa de transmissão CDP. A taxa
de transmissão CDP é os pacotes de CDP da taxa é enviada (nos segundos).
 

• Padrão do uso — O tempo padrão é 60 segundos.
 
• Definido pelo utilizador — Incorpore um momento aos segundos entre 5 e 254.
 

Etapa 9. Clique o botão Appropriate Radio Button para definir o formato do identificador de
dispositivo no campo do formato do identificador de dispositivo.  Quando o interruptor
descobre um dispositivo que use o CDP, o interruptor identifica o dispositivo por seu MAC
address ou número de série.
 
Etapa 10. Clique o botão de rádio ao lado do método usado para definir a interface de
origem no campo da interface de origem.  A interface de origem é o endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT no TLV dos quadros.
 

• Padrão do uso — Usa o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da
interface enviada.
 
• Definido pelo utilizador — Usa o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
da relação escolhida.
 

Etapa 11. Se definido pelo utilizador foi escolhido para a interface de origem, escolhem uma
relação da relação deixam cair para baixo a lista.
 
Etapa 12. A verificação (opcional) permite no campo da incompatibilidade de VLAN da Voz
do Syslog de fazer com que um mensagem do syslog seja enviado se a informação de
VLAN da Voz do frame de entrada não combina a informação anunciada pelo dispositivo
local.
 
Etapa 13. A verificação (opcional) permite no campo da incompatibilidade de VLAN nativa
do Syslog de fazer com que um mensagem do syslog seja enviado se a informação do
VLAN nativo do frame de entrada não combina a informação anunciada pelo dispositivo
local.



Etapa 14. A verificação (opcional) permite no campo da incompatibilidade de VLAN do
duplex do Syslog de fazer com que um mensagem do syslog seja enviado se a informação
frente e verso do frame de entrada não combina a informação anunciada pelo dispositivo
local.
 
Etapa 15. O clique aplica-se para salvar todas as mudanças feitas ou cancelamento do 
clique para desabotoar alguns mudanças.
  

Ajustes da relação CDP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e navegue à administração > à
descoberta - CDP > ajustes da relação. Uma tabela de todas as portas e de seus ajustes é
indicada:
 
Etapa 2. Para editar os ajustes de uma porta, para clicar o botão de rádio ao lado do
número de porta na tabela, e o clique edite na parte inferior da tabela. Uma janela pop-up
aparece:
 
Etapa 3. O clique aplica-se para salvar as mudanças.
 
Etapa 4. Para copiar o ajuste de uma porta a outras portas selecionada, selecione o botão
de rádio para a porta de que os ajustes devem ser copiado. Clique então ajustes da cópia.
Uma janela pop-up aparece:
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