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Configurar ajustes da política de rede da
descoberta do valor-limite dos media do
protocolo de descoberta da camada de enlace
(LLDP) (MED) em um interruptor através do
comando line interface(cli) 
Objetivo
 
O protocolo de descoberta da camada de enlace (LLDP) permite um dispositivo de anunciar suas
identificação, configuração, e capacidades aos dispositivos confinante que armazenam então os
dados em um Management Information Base (MIB). LLDP e o Cisco Discovery Protocol (CDP)
são ambos os protocolos similares, e a diferença é que LLDP facilita a interoperabilidade de
fornecedor e o CDP é proprietário de Cisco. A informação compartilhada entre as ajudas dos
vizinhos reduz o tempo necessário para adicionar um dispositivo novo à rede de área local (LAN)
e igualmente fornece os detalhes necessários pesquisar defeitos muitos problemas de
configuração.
 
LLDP pode ser usado nas encenações onde você precisa de trabalhar entre os dispositivos que
não são proprietário e dispositivos de Cisco que são proprietário de Cisco. O interruptor dá toda a
informação sobre o estado atual LLDP das portas e você pode usar esta informação para fixar
problemas de conectividade dentro da rede. Este é um dos protocolos usados por aplicativos da
descoberta da rede tais como o Gerenciamento de redes de FindIT descobrir dispositivos na rede.
 
A descoberta do valor-limite dos media LLDP (MED) fornece capacidades adicionais de apoiar
dispositivos de ponto final dos media como para permitir as políticas do anúncio de rede para
aplicativos como a Voz ou o vídeo, a descoberta do lugar do dispositivo, e a informação de
Troubleshooting. Uma política de rede LLDP-MED é um grupo de ajustes de configuração usados
para aplicativos em tempo real tais como a Voz ou o vídeo. Os pacotes que parte cada LLDP ao
dispositivo de ponto final anexado dos media terão uma política de rede incluída a ela. O MED
envia seu tráfego como definido na política de rede.
 
Nota: É sua responsabilidade criar manualmente as redes de área local virtual (VLAN) e suas
sociedades da porta baseadas nas políticas de rede e em suas relações associadas. Para
aprender como configurar ajustes da sociedade do vlan da porta em seu interruptor com a
utilidade com base na Web, clique aqui.
 
Um switch LAN dado pôde ter dispositivos com os alguns dos seguintes grupos de capacidades
anexados a ele:
 

Dispositivos que apoiam somente LLDP-MED (tal como um telefone da terceira parte)
Dispositivos que apoiam somente o CDP (tal como um switch Cisco mais velho ou um Cisco
phone mais velho)
Dispositivos que apoiam somente LLDP (tal como um roteador da terceira parte ou um
interruptor da terceira parte)
Dispositivos que apoiam LLDP e CDP (tal como um roteador Cisco)
Dispositivos que apoiam LLDP-MED e CDP (tal como um Cisco phone)
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● Dispositivos que apoiam LLDP, LLDP-MED, e CDP (tal como um switch Cisco)
 

O diagrama abaixo mostra que um cenário onde CDP e os protocolos LLDP ou LLDP-MED estão
sendo executado simultaneamente em dispositivos Cisco. Você pode configurar o controle de
modo que qualquens um protocolos possam ser desabilitados.
 

 
O diagrama abaixo mostra que um controle do cenário onde nos protocolos esteve configurado já
em conformidade: O CDP está usado entre dispositivos Cisco quando LLDP-MED for usado entre
Cisco e dispositivos de terceira parte.
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Este artigo fornece instruções em como configurar a política de rede LLDP-MED no interruptor
com o CLI.
 
Nota: Para aprender como configurar as configurações de porta LLDP de seu interruptor com a
utilidade com base na Web, clique aqui. Para instruções CLI-baseadas, clique aqui. 
  
Dispositivos aplicáveis
 

Sx300 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4.7.05 — Sx300, Sx500
2.2.8.4 — Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configurar a política de rede LLDP-MED no interruptor com o CLI
 
A descoberta da política de rede é um do mais importantes porque fornece um mecanismo para
que um interruptor notifique um telefone do número de VLAN que deve se usar. O telefone pode
obstruir em todo o interruptor, obtém seu número de VLAN, e começa então comunicações com o
Controle de chamadas. A descoberta da política de rede resolve o problema principal hoje com os
telefones da terceira parte que trabalham com os switch Cisco assim como os Ciscos phone que
trabalham com Switches da terceira parte. Para both of these casos, um problema de colaboração
faz o desenvolvimento problemático.
 
Uma política de rede, se configurada, pode ser incluída nos pacotes que parte LLDP ao
dispositivo de ponto final anexado dos media LLDP. O dispositivo de ponto final dos media deve
enviar seu tráfego como especificado na política de rede que recebe. Por exemplo, uma política
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pode ser criada para o tráfego voip a que instrui o telefone voip:
 

Envie o tráfego de voz no VLAN10 como o pacote rotulado e com 802.1p prioridade 5.
Envie o tráfego de voz com Differentiated Services Code Point (DSCP) 46.
 

Àrevelia, não há nenhuma política da rede configurada no interruptor. O padrão LLDP-MED global
e ajustes da relação é o seguinte:
 

 
 
 
Importante: Desde que LLDP é desabilitado globalmente à revelia, você tem que permiti-lo
primeiramente antes que você configure os ajustes LLDP-MED em seu interruptor. Para permitir e
configurar as propriedades globais LLDP em seu interruptor, clique aqui.
  
Veja ajustes de configuração LLDP MED no interruptor
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao console do interruptor. O nome de usuário padrão e a senha
são Cisco/Cisco. Se você configurou um username ou uma senha nova, incorpore as credenciais
pelo contrário.
 

 
Nota: Os comandos podem variar segundo o modelo exato de seu interruptor. Neste exemplo, o
interruptor SG350X é alcançado com o telnet.
 
Etapa 2. Para indicar os ajustes da configuração atual da porta ou das portas que você quer
configurar, entre no seguinte:
 
Configuração MED do lldp SG350X#SHOW [ID de interface | detalhado]

 
As opções são:
 

ID de interface — (opcional) especifica o ID de porta.
detalhado — (opcional) indica a informação para as portas NON-atuais além do que as portas
atuais.
 

Nota: Neste exemplo, detalhado é usado. Todos os ajustes de configuração LLDP-MED
mostrados abaixo são ajustaram-se aos valores padrão.
 

Recurso Configuração padrão
Voz da política de rede LLDP-MED Automático
LLDP-MED jejuam contagem de repetição do começo 3
Capacidades LLDP-MED (relação) Yes
Política de rede LLDP-MED (relação) Sim (automóvel)
Lugar LLDP-MED (relação) No
LLDP-MED PoE (relação) No
Notificações LLDP-MED (relação) Desabilitado
Inventário LLDP-MED (relação) No
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Você deve agora com sucesso ter visto os ajustes LLDP-MED em seu interruptor com o CLI.
  
Política de rede do desabilitação LLDP-MED
 
Importante: A configuração padrão da política de rede LLDP-MED para o aplicativo de voz é
ajustada ao automóvel. Este ajuste gerencie uma política de rede LLDP-MED para a Voz, se o
modo de operação da Voz VLAN é a auto Voz VLAN. A prioridade VLAN, 802.1p da Voz, e o
DSCP da Voz VLAN são usados na política. A política de rede é anexada automaticamente à Voz
VLAN. Quando esta característica é permitida, você não pode manualmente configurar uma
política da rede de voz.
 
Para configurar manualmente uma política de rede LLDP-MED, você deve desabilitar a auto
política de rede LLDP-MED em seu interruptor.
 
Etapa1. No modo de exec privilegiado do interruptor, entre no contexto da configuração global
entrando no seguinte:
 
 
 
SG350X#CONFIGURE

 
Etapa 2. Para desabilitar a auto política de rede LLDP-MED em seu interruptor, entre no seguinte:
 
Automóvel da Voz da política de rede MED do lldp SG350X(config)#no
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Etapa 3. (opcional) para permitir a auto política de rede LLDP-MED, entra no seguinte:
 
Automóvel da Voz da política de rede MED SG350X(config)#lldp

 
Etapa 4. Inscreva o comando exit ir para trás ao contexto do privilégio EXEC:
 
SG350X(config)#exit

 

 
Etapa 5. (opcional) para verificar o ajuste configurado, entra no seguinte:
 

 
Nota: Neste exemplo, a política de rede LLDP-MED é mudada de auto ao manual.
 
Você deve agora com sucesso ter desabilitado ajuste da política de rede LLDP-MED o auto em
seu interruptor com o CLI.
  
Configurar a política de rede LLDP-MED
 
Etapa1. No modo de exec privilegiado do interruptor, entre no contexto da configuração global
entrando no seguinte:
 
SG350X#CONFIGURE

 
Etapa 2. Para definir a política de rede LLDP-MED em seu interruptor, entre no seguinte:
 
[vlan vlan-id] do [application] do [number] da política de rede MED SG350X(config)#lldp {{VLAN-

tipo [etiquetado | [dscp value] do [up priority] do sem etiqueta]}}

 
As opções são:
 

número — Número sequencial da política de rede. A escala é de 1 até 32.
aplicativo — O nome ou o número da função principal do pedido definido para esta política de
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rede. Os nomes do aplicativo disponíveis são:
 

ID de VLAN vlan — identificador de VLAN (opcional) para o aplicativo.
VLAN-tipo — (opcional) especifica se o aplicativo está usando etiquetada ou um VLAN sem
etiqueta.
 

acima da prioridade — a prioridade de usuário (opcional) ou mergulha a prioridade 2 a ser
usada para o aplicativo especificado. Menos prioridade é 0 e 7 é a prioridade mais alta.
valor do dscp — (opcional) o valor DSCP a associar com os dados do aplicativo enviados por
vizinhos. Isto informa os vizinhos como devem marcar o tráfego de aplicativo que enviam ao
interruptor. Varia de 0 a 63.
 

 
Nota: Neste exemplo, o número de política de rede é 1 para o aplicativo de voz. O ID de VLAN é
40 com um tipo etiquetado VLAN. A prioridade de usuário é ajustada a 5 e o valor DSCP é 4.
 
Etapa 3. (opcional) para remover uma política de rede específica LLDP-MED, entra no seguinte:
 
[number] da política de rede MED do lldp SG350X(config)#no

 
Etapa 4. (opcional) quando uma porta vem acima, LLDP pode enviar pacotes mais rapidamente
do que usuais usando seu mecanismo do rápido-início. Para definir o número de pacotes que é
enviado durante a ativação do mecanismo do rápido-início, entre no seguinte:
 
[number] do contagem de repetição do rápido-início MED SG350X(config)#lldp

 
número do contagem de repetição — Especifica o número de vezes que a unidade de dados
rápida do começo LLDP (LLDPDU) está sendo enviada durante a ativação do mecanismo
rápido do começo. A escala é 1 ao 10 e o valor padrão é 3.
 

Nota: Neste exemplo, o contagem de repetição do rápido-início é ajustado ao 5.
 

- Voz — Aplique a política de rede a um aplicativo de voz.
- sinalização de voz — Aplique a política de rede a um aplicativo da sinalização de voz.
- convidado-Voz — Aplique a política de rede a um aplicativo de voz do convidado.
- convidado-Voz-sinalização — Aplique a política de rede a um aplicativo da sinalização de voz do
convidado.
- SoftPhone-Voz — Aplique a política de rede a um aplicativo de voz do softphone.
- vídeo conferência — Aplique a política de rede a um aplicativo da vídeo conferência.
- vídeo fluente — Aplique a política de rede a um aplicativo da vídeo fluente.
- vídeo-sinalização — Aplique a política de rede a um aplicativo video da sinalização.

- Etiquetado — A relação é um membro do VLAN escolhido e pacotes enviados desta relação
destinada ao VLAN escolhido tem os pacotes etiquetados com o ID de VLAN.
- Sem etiqueta — A relação é um membro do VLAN escolhido e pacotes enviados desta relação
destinada ao VLAN escolhido não é etiquetada com o ID de VLAN. Uma porta pode ser
adicionada como o sem etiqueta somente a um VLAN.



 
Etapa 5. (opcional) para retornar o valor do mecanismo do rápido-início LLDP-MED à
configuração padrão, entra no seguinte:
 
Repetição-contador do rápido-início MED do lldp SG350X(config)#no

 
Etapa 6. Inscreva o comando exit ir para trás ao contexto do privilégio EXEC:
 
SG350X(config)#exit

 

 
Etapa 7. (opcional) para verificar os ajustes configurados, entra no seguinte:
 
Partida-configuração da executar-configuração SG350X#COPY

 

 
Etapa 8. (opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes configurados ao
arquivo de configuração de inicialização, entrando no seguinte:
 
Partida-configuração da executar-configuração SG350X#COPY

 



 
Imprensa (opcional) Y de etapa 9. para o Yes ou o N para não em seu teclado uma vez que o
[startup-config] do arquivo do Overwrite…. a alerta aparece.
 

 
Você deve agora configurou com sucesso os ajustes da política de rede LLDP-MED de seu
interruptor com o CLI. Para aprender e compreender mais sobre LLDP e LLDP-MED, clique aqui.
 
As políticas de rede são associadas com as portas configurando as configurações de porta LLDP-
MED. Você pode manualmente configurar umas ou várias políticas de rede e as relações onde as
políticas devem ser enviada. Para aprender como associar políticas de rede com as portas, clique
 aqui para instruções utilidade-baseadas com base na Web. Para CLI-baseado, clique aqui.
 
Você pode igualmente configurar o dispositivo para gerar e anunciar automaticamente uma
política de rede para o aplicativo de voz baseado na Voz VLAN mantida pelo dispositivo. Para
aprender sobre como configurar esta função com a utilidade com base na Web, clique aqui. Para
instruções CLI-baseadas, clique aqui.
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