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Configurando o protocolo de descoberta da
camada de enlace (LLDP) em RV160 e em
RV260 
Objetivo
 

O objetivo deste artigo é mostrar-lhe como configurar os ajustes do protocolo de descoberta
da camada de enlace (LLDP) no Roteadores RV160 e RV260.
  

Introdução
 

LLDP é um protocolo vendedor-neutro usado por dispositivos de rede anunciando seus
identidade, capacidades, e vizinhos em uma rede de área local (LAN) do IEEE 802. A
informação LLDP é enviada pela relação de dispositivo em um intervalo fixo, sob a forma de
um frame da Ethernet. Cada quadro contém uma unidade de dados LLDP (LLDPDU). Cada
LLDPDU é uma sequência da estrutura do Type Length Value (TLV).
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV160
RV260
  

Versão de software
 

1.0.00.15
  

Configurar LLDP
 

 
 
Para configurar LLDP em seu roteador, execute as seguintes etapas.
 
Etapa 1. Entre à página de configuração da Web de seu roteador.
 



Nota: Neste artigo, nós estaremos configurando LLDP em um RV260W. A configuração
pode variar segundo o modelo que você se está usando.
 
Etapa 2. Navegue à configuração de sistema > ao LLDP.
 

Etapa 3. Na seção LLDP, a verificação permite (é permitida à revelia).
 

Etapa 4. Na tabela da configuração de porta LLDP, LLDP está disponível para a ativação
em uma base de porta a porta. A verificação permite LLDP de permitir LLDP em sua relação
escolhida.
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Etapa 5. O clique aplica-se.
 

Etapa 6. Na tabela dos vizinhos LLDP, a informação seguinte é indicada:
 

Porta local - Identificador de porta.
Subtipo do chassi ID - Tipo do chassi ID (por exemplo, MAC address)
Chassi ID - Identificador do chassi. Onde o subtipo do chassi ID é um indicador do tipo
de endereço, visto que o chassi ID identifica o MAC address real da porta.
Subtipo do ID de porta - Tipo do identificador de porta.
ID de porta - Identificador de porta.
Nome de sistema - Nome do dispositivo.
Time to Live - A taxa nos segundos em que a propaganda LLDP atualiza é enviada.
 

Passo 7.  Para ver outros detalhes dos vizinhos LLDP apresente, verifique a porta local que 
você quer ver sobre e clicar o ícone do olho. Uma nova janela indicará os vizinhos LLDP
que ajustam o detalhe.
 



Etapa 8. O clique refresca para refrescar os dados.
 

Você deve agora com sucesso ter permitido e LLDP configurado em seu roteador RV160/
RV260.
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