
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Local
Information op ESW2-350G-switches 

Doel
 

Link Layer Discovery Protocol (LLDP) is een protocol dat netwerkmanagers in staat stelt
problemen op te lossen en netwerkbeheer in omgevingen met meerdere leveranciers te
wijzigen. LLDP stelt een apparaat in staat zijn identificatie, configuratie en mogelijkheden
bekend te maken met aangrenzende apparaten die dan de gegevens opslaan in een
Management Information Base.
 
Dit document legt uit wat de velden die alleen worden weergegeven op de pagina Lokale
informatie van LLDP aanduiden.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ ESW2-350G 
・ ESW2-350G-DC
  

Softwareversie
 

•1.3.0.62
  

LDP lokale informatie
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Beheer > Discovery -
LLDP > Local Information. De pagina Lokale informatie van LLDP wordt geopend:
 



 



 
 
Stap 2. Kies de gewenste interface in de vervolgkeuzelijst Interface. 
 
Het mondiale gebied geeft de volgende informatie weer:
 

・ Chassis ID Subtype — het type chassis ID (zoals MAC-adres).
 
・ Chassis ID — De identificator van het chassis (bijvoorbeeld als het chassis ID-subtype
een MAC-adres is, is Chassis ID het MAC-adres van de schakelaar).
 
・ Systeemnaam — De naam van de schakelaar.
 
・ Systeembeschrijving — De beschrijving van de schakelaar.
 
・ Ondersteunde systeemfuncties - de primaire functie van het apparaat (bijvoorbeeld een
brug, WLAN AP of router).
 
・ Ingeschakelde systeemfuncties — De primaire functie of functies van het apparaat.
 
・ Subtype poort-ID: het type port-ID dat wordt weergegeven.
 
・ Port-ID — Identificatiecode van de haven.
 
・ Port Description — informatie over het soort poort dat het is, zoals Ethernet of Gigabit
Ethernet.
 



Het gebied van het Adres van het Beheer toont adressen van de lokale LLDP agent. Het
adres bevat de volgende elementen:
 

・ Adres Subtype - het type van beheer IP adres wordt weergegeven in het veld Adres.
 
・ Adres — Teruggestuurd adres meest geschikt voor beheergebruik.
 
・ Interfacetype — De methode van nummering die wordt gebruikt om het
interfacenummer te definiëren.
 
・ Interfacenummer — De specifieke interface die gekoppeld is aan het beheeradres. 
 

Het gebied MAC/PHY Details toont de volgende informatie:
 

・ Auto-onderhandeling ondersteund — Auto-onderhandeling status voor poortsnelheid.
 
・ Auto-onderhandeling ingeschakeld — Auto-onderhandeld actieve status van de
poortsnelheid.
 
・ Auto-onderhandeling geadverteerde mogelijkheden — Auto-onderhandelde
poortsnelheidsmogelijkheden, zoals 1000 BASE-T halfzijmodus of 100BASE-TX volledige
duplexmodus.
 
・ Operationeel MAU Type — Medium Attaking Unit (MAU) voert fysieke laagfuncties uit
zoals digitale gegevensconversie, Ethernet-botsingsdetectie en -injectie in het netwerk. 
 



 
Noot: 802.3 heeft betrekking op de fysieke laag en de datalink-laagstandaarden van het
netwerk zoals de gegevenssnelheid, het gemiddelde type en de maximale lengte in meters
(bijvoorbeeld 10 Base5 (Ethernet Network) specificeert 10 megabit/seconde
transmissiesnelheid, het basebandmedium en 500 meter segmenten). Er zijn
subcategorieën van de standaarden zoals de 802.3az voor energie-efficiënte Ethernet of
802.3ap voor backplane.
 
Het 803.2 detailgebied geeft de volgende informatie weer:
 

・ Maximale frame-grootte 802.3 — De maximale ondersteunde grootte van IEEE 802.3.
 



 
Opmerking: Link Aggregation wordt gebruikt om meerdere netwerkverbindingen parallel te
combineren om de doorvoersnelheid te verhogen en om redundantie te bieden in geval van
een koppelingsstoring.
 
Het 802.3 Link Aggregation-gebied geeft de volgende informatie weer:
 

・ Aggregatie Capaciteit — Hiermee wordt aangegeven of de interface al dan niet met
anderen kan worden gecombineerd.
 
・ Aggregatiestatus — Hiermee wordt aangegeven of de interface momenteel is
geaggregeerd of niet.
 
・ Aggregatie Port-ID — Hiermee wordt de geaggregeerde interface-ID weergegeven die
door het apparaat wordt geadverteerd.
 



 
Opmerking: LLDP Media Endpoint Discovery (MED) is een uitbreiding van LLDP die extra
functies biedt om media endpoints-apparaten te ondersteunen. MED maakt advertering en
ontdekking van netwerkbeleid mogelijk, ontdekking van apparaatlocatie om locatiedatabases
te maken en informatie over probleemoplossing. Op de pagina MED Details wordt de
volgende informatie weergegeven:
 

・ Ondersteunde functies — de MED-functies die op de geselecteerde poort worden
ondersteund.
 
・ Huidige mogelijkheden — de MED-functies die momenteel op de poort zijn ingeschakeld
 
・ Apparaatklasse — De eindklasse van het LLDP-MED-apparaat dat aan de poort is
bevestigd. Mogelijke apparaatklassen zijn:
 

- Endpoint Class 1 — Een generieke klasse voor endpointgebeurtenissen die alleen
elementaire LLDP-diensten biedt.
 
- Endpoint Class 2 — Een media-endpointklasse die media streaming mogelijkheden
biedt evenals alle fundamentele LLDP-services.
 
- Endpoint Class 3 — Een communicatiemiddel dat 911, locatie, Layer 2-
switchondersteuning en mogelijkheden voor apparaatinformatiebeheer biedt naast de
diensten van de twee andere klassen.
 

・ PoE Apparaattype — Port Power over Ethernet (PoE) type. Bijvoorbeeld, aangedreven.
 
・ PoE-voedingsbron — de stroombron van de poort.



・ PoE Power Priority — de energieprioriteit van de poort.
 
・ PoE-voedingswaarde — De voedingswaarde van de poort
 
・ Hardware revisie — het versienummer van de hardware.
 
・ Firmware Revision — Het versienummer van de firmware.
 
・ Serienummer — Het serienummer van het apparaat.
 
・ Naam van de fabrikant — De naam van de fabrikant van het apparaat.
 
・ Modelnaam — De modelnaam van het apparaat.
 
・ ID van het activum — de activum-ID van het hulpmiddel.
 

 
Het informatiegebied van de Plaats geeft de volgende informatie weer:
 

・ Burger — Straatadres.
 
・ Coördinaten — Kaartcoördinaten (breedte, lengte, hoogte).
 
・ ECS ELIN — Identificatienummer van de noodplaats voor de alarmdienst.
 

Opmerking: Bovenstaande informatie wordt met betrekking tot de norm ANSI-TIA-1057
weergegeven.
 
De tabel Netwerkbeleid geeft de volgende informatie weer:



・ Toepassingstype - Hier wordt het type weergegeven, zoals spraak.
 
・ VLAN-id — De VLAN-id waarvoor het netwerkbeleid is gedefinieerd.
 
・ VLAN-type - VLAN-type gedefinieerd voor netwerkbeleid. Mogelijke waarden zijn:
 

- Tagged — Netwerkbeleid gedefinieerd voor gelabelde VLAN’s.
 
- Niet-gelabeld — Netwerkbeleid gedefinieerd voor niet-gelabelde VLAN’s.
 

・ Gebruikersprioriteit — De gebruikersprioriteit voor het netwerkbeleid.
 
・ DSCP — The Network Policy DSCP.
 

 
Stap 3. (Optioneel) Klik op LLDP Port Status-tabel om de poortstatus voor de poort te
bekijken.
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