
Ajustes da relação do Cisco Discovery Protocol
(CDP) no Switches controlado 200/300 Series 

Objetivos
 

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 os
campos que contêm propriedades diferentes da porta e/ou da conexão. A página dos 
ajustes da relação CDP é usada para permitir ou desabilitar o CDP pela porta. Está usada
igualmente para configurar disparadores da notificação quando há uns conflitos com
vizinhos de CDP.
 
O documento explica como configurar ajustes da relação CDP no Switches controlado 200 e
300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

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

Versão de software
 

• v1.2.7.76
  

Ajustes da relação CDP
 

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



 
Nota: Você pode clicar os detalhes da informação local CDP ou os botões Details Button da
informação do vizinho de CDP para navegar às páginas de informação da página ou do 
vizinho de CDP da informação local CDP respectivamente.
 
Etapa 2. Clique o botão de rádio da porta que você quer editar.
 
Etapa 3. O clique edita para editar os ajustes CDP da porta. A janela de configuração da
relação da edição CDP aparece.
 



 
Etapa 4. (opcional) da lista de drop-down da porta escolhe uma porta configurar.
 
Etapa 5. A verificação permite no campo de estado CDP de permitir o CDP para a porta
especificada.
 
Etapa 6. A verificação permite no campo da incompatibilidade de VLAN da Voz do Syslog
de gerar um mensagem do syslog quando uma incompatibilidade de VLAN da Voz é
detectada. Isto ocorre quando a informação de VLAN da Voz de um quadro do ingresso não
combina aquela que o dispositivo local anuncia.
 
Passo 7. A verificação permite no campo da incompatibilidade de VLAN nativa do Syslog de
gerar um mensagem do syslog quando uma incompatibilidade de VLAN nativa é detectada.
Isto ocorre quando a informação do VLAN nativo de um quadro do ingresso não combina
aquela que o dispositivo local anuncia.
 
Etapa 8. A verificação permite no campo da incompatibilidade duplex (bidirecional) do
Syslog de gerar um mensagem do syslog quando a má combinação frente e verso da
informação é detectada. Isto ocorre quando a informação frente e verso de um quadro do
ingresso não combina aquela que o dispositivo local anuncia.
 
Etapa 9. O clique aplica-se.
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