
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Configuration Properties op ESW2-550X switch 

Doel
 

Het Link Layer Discovery Protocol (LLDP) is een protocol op de koppelingslaag dat
methoden voor netwerkapparaten gestandaardiseert om zichzelf aan systemen bekend te
maken en ontdekte informatie op te slaan die netwerkmanagers vergemakkelijkt om
problemen op te lossen en het netwerkbeheer in omgevingen van meerdere leveranciers te
verbeteren. LLDP stelt een netwerkapparaat in staat om zijn identificatie, configuratie en
mogelijkheden bekend te maken met aangrenzende apparaten die vervolgens de gegevens
opslaan in een Management Information Base (MIB).
 
Dit artikel legt uit hoe de LLDP-eigenschappen te configureren, die mede omvatten hoe de
LLDP-functie mondiaal in- of uitschakelen en timers instellen op ESW2-550X-switches.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ ESW2-550X-48DC-R router 
・ ESW2-550X-48U-R
  

Softwareversie
 

・ v1.2.9.44
  

Configuratie van LLDP-eigenschappen
 

Stap 1. Meld u aan bij het switchconfiguratie-hulpprogramma om beheer > Detectie te kiezen
 - LLDP > Eigenschappen. De pagina Eigenschappen wordt geopend.
 



 
Stap 2. Controleer het aanvinkvakje LLDP Status om LLDP op de schakelaar in te
schakelen. Standaard wordt de LLDP-status ingeschakeld.
 

 
Stap 3. (Optioneel) Als de LLDP-status is uitgeschakeld, klikt u op de gewenste radioknop
van LLDP Frame Handling die de actie specificeert die moet worden uitgevoerd wanneer
een LLDP-pakket wordt ontvangen.
 

・ Filtering — Packet wordt verwijderd.



・ Overstroming — Packet wordt verzonden naar alle VLAN-leden.
 

 
Stap 4. Klik om de parameters te configureren in het gebied LLDP-eigenschappen op de
knop Default or om de standaardwaarde te gebruiken. Klik anders op de radioknop 
Gebruiker gedefinieerd en voer de waarde in het veld Gebruikersnaam in.
 

・ TLV-advertenties Interval — Hiermee wordt de snelheid in seconden aangegeven
waarmee LLDP-advertenties worden verstuurd.
 

- Standaard TLV-reclameinterval is 30 seconden.
 
- Gebruikershandleiding — De door de gebruiker gedefinieerde adverteerrente varieert
van 5 tot 32768.
 

・ Kennisgeving van topologie van SNMP-wijziging - duidt het minimale tijdsinterval tussen
SNMP-meldingen aan wanneer er verandering in de topologie is.
 

- Standaard: de standaardtijd is 5 seconden.
 
- Gebruikershandleiding — De door de gebruiker gedefinieerde meldingsinterval varieert
van 5 tot 3600.
 

・ Houd Multiplier - Hiermee wordt de hoeveelheid tijd aangegeven die LLDP-pakketten
moeten worden bewaard voordat de pakketten worden weggegooid, gemeten in meerdere
exemplaren van het TLV-advertenties Interval.
 

- Standaard - De standaardwaarde is 4.
 
- Gebruikershandleiding — De door de gebruiker gedefinieerde waarde varieert van 2 tot
10.
 

・ Herinitialiserende vertraging — Hiermee wordt de tijdinterval in seconden aangegeven
die verstrijkt tussen het uitschakelen en opnieuw initialiseren van de LLDP, volgend op een
LLDP-cyclus voor in- of uitschakelen.



- Standaard: het standaardoppervlak is 2 seconden.
 
- Gebruikershandleiding — De door de gebruiker gedefinieerde tijdspanne varieert van 1
tot 10 seconden.
 

・ Vertraging verzenden — Hiermee wordt de tijd in seconden aangegeven die tussen
opeenvolgende LLDP-frame-transmissies doorgaat vanwege veranderingen in de lokale
LLDP-systemen MIB.
 

- Standaard: het standaardoppervlak is 2 seconden.
 
- Gebruikershandleiding — De door de gebruiker gedefinieerde tijdspanne varieert van 1
tot 8192 seconden.
 

 
Stap 5. In het veld Aantal keer snel herhalen op Start specificeert u het aantal keer dat er
pakketten op LLDP moeten worden verzonden wanneer het LDP-MED Fast Start-
mechanisme wordt geformatteerd. De standaard is 2 en varieert van 1 tot 8192. LLDP-Media
Endpoint Discovery (LLDP-MED) is een uitbreiding van LLDP dat LLDP ondersteunt om
media endpoints-apparaten te ondersteunen. Een voorbeeld is dat zijn beleid het toelaat om
de reclame en ontdekking van netwerkbeleid voor real-time toepassingen zoals spraak of
video toe te staan.
 
Opmerking: LLDP-MED Fast Start mechanisme wordt geïnitialiseerd wanneer een nieuw
eindpuntapparaat met de schakelaar verbindt.
 
Stap 6. Klik op Toepassen om de configuratie-instellingen op te slaan.
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