
Configuração de VLAN da Voz no Switches
controlado 200/300 Series 

Objetivos
 

A Voz VLAN é usada quando o tráfego do equipamento ou dos telefones de VoIP é
atribuído a um VLAN específico. O interruptor pode automaticamente detectar o tráfego de
voz, adicionar membros da porta à Voz VLAN, e atribuir os parâmetros respectivos do QoS
(Qualidade de Serviço) ao tráfego de voz da Voz VLAN. Este artigo explica como configurar
uma Voz VLAN no Switches controlado 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

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

Versão de software
 

• 1.30.62
  

Configuração de VLAN da Voz
 

Nota: O VLAN padrão do interruptor (VLAN1, à revelia) não pode atuar como a Voz VLAN.
Um VLAN novo deve ser criado. Refira a configuração de VLAN do artigo no Switches
controlado 200/300 Series para mais informação.
 
Etapa 1. O log ao utilitário de configuração da Web e escolhe o gerenciamento de VLAN > a
Voz VLAN > propriedades. A página das propriedades abre:
 



 
Etapa 2. No campo do ID de VLAN da Voz, incorpore um ID de VLAN atribuído à Voz VLAN.
 
Nota: O ID de VLAN não pode ser o VLAN padrão mas pode ser uma escala.
 
Etapa 3. Na lista de drop-down da observação CoS/802.1p, escolha uma classe de serviço
ID. Este ID diz ao protocolo de descoberta do valor-limite dos media do protocolo de
descoberta da camada de enlace (LLDP-MED) que política de rede CoS/802.1p para ser
usado para a Voz VLAN.
 
Etapa 4. Na lista de drop-down DSCP, escolha um número de ID do Differentiated Services
Code Point (DSCP) para o LLDP. Este valor diz a LLDP-MED que DSCP a se usar como
uma política da rede de voz.
 
Etapa 5. Na área dinâmica das configurações de vlan da Voz, no campo dinâmico da Voz
VLAN, clique um dos seguintes botões de rádio:
 

• Permita a auto Voz VLAN — Ajuste a Voz dinâmica VLAN à auto Voz VLAN. A auto Voz
VLAN trabalha com auto Smartport. Quando auto Smartport é permitido, adiciona uma
porta à Voz VLAN se detecta o telefone/dispositivo dos media.
 
• Permita a telefonia OUI — Ajuste a Voz dinâmica VLAN à telefonia OUI (Organization
Unique Identifier). O interruptor adiciona automaticamente a porta à Voz VLAN se recebe
um pacote que o endereço MAC de origem combine esse do telefone OUI.
 
• Desabilitação — Voz dinâmica VLAN das inutilizações.
 

Nota: Se você não escolhe permita a auto Voz VLAN, saltam para pisar 7.
 
Etapa 6. Na auto ativação da Voz VLAN, clique um dos seguintes botões de rádio:
 



• Imediato — Ativa a auto Voz VLAN imediatamente.
 
• Pelo disparador externo da Voz VLAN — Ativa a auto Voz VLAN somente quando os
dispositivos da Voz VLAN estam presente.
 

Etapa 7. O clique aplica-se para salvar mudanças ou cancelamento para rejeitá-los.
  

Porta ao VLAN com Voz VLAN
 

A próxima etapa é atribuir a voz configurada VLAN a uma relação. A relação pode ser uma
porta ou uma RETARDAÇÃO (grupo da agregação do link. Refira a configuração de VLAN
do artigo no Switches controlado 200/300 Series para a configuração da porta às
configurações de vlan.
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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