
Propriedades do protocolo de descoberta da
camada de enlace da vista (LLDP) em séries do
VPN Router RV320 e RV325 

Objetivo
 

O protocolo de descoberta da camada de enlace (LLDP) é um protocolo vendedor-neutro da
camada de enlace que seja usado para identificar vizinhos em um IEEE 802 LAN,
especialmente para a rede dos Ethernet ligada com fio. Os dispositivos de rede anunciam
suas identidade e capacidades de cada relação em um intervalo fixo.
 
Este artigo explica propriedades LLDP na série do VPN Router RV32x.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV320 Dual VPN Router MACILENTO 
• VPN Router MACILENTO duplo do gigabit RV325
  

Versão de software
 

• v1.1.0.09
  

Propriedades da vista LLDP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de sistema >
as propriedades LLDP. A página das propriedades LLDP abre:
 

 
Etapa 2. No campo de estado LLDP, verifique a caixa de verificação da possibilidade para
permitir propriedades LLDP. À revelia, as propriedades LLDP são permitidas.
 
Etapa 3. No campo de estado LLDP, verifique a interface WAN apropriada através de que
para descobrir os vizinhos. À revelia, todas as portas de WAN são permitidas.
 
Etapa 4. (opcional) para refrescar a tabela vizinha LLDP, clique refresca.
 
A tabela vizinha LLDP indica os seguintes campos:



• Porta local — Representa o número do adaptador do Ethernet com que o vizinho é
conectado com o dispositivo.
 
• Subtipo do chassi ID — Representa o tipo do chassi ID do vizinho (por exemplo, MAC
address).
 
• ChassisId — Representa o identificador do chassi. Quando o subtipo do chassi ID é um
MAC address, o MAC address do dispositivo está indicado.
 
• Subtipo do ID de porta — Representa o tipo da porta do vizinho.
 
• ID de porta — Representa a porta que é usada.
 
• Nome de sistema — Representa o nome do dispositivo vizinho.
 
• Time to Live — Representa o tempo nos segundos depois do qual nas atualizações da
propaganda LLDP.
 

 
O clique (opcional) de etapa 5. o botão de rádio ao lado do vizinho na tabela vizinha LLDP e
o clique detalham para considerar a informação detalhada do vizinho. Uma nova janela
aparece.
 

 
Etapa 6. Clique perto do retorno à página das propriedades LLDP.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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