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Configurar propriedades do protocolo de
descoberta da camada de enlace (LLDP) em um
interruptor 

Objetivo
 

A descoberta do valor-limite dos media do protocolo de descoberta da camada de enlace
(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. 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. LLDP pode
ser usado nas encenações onde o usuário precisa de trabalhar entre os dispositivos que
não são proprietário e dispositivos de Cisco que são proprietário de Cisco.
 
O protocolo LLDP é útil aos administradores de rede para propósitos de Troubleshooting. O
interruptor dá toda a informação sobre o estado atual LLDP das portas. O administrador de
rede pode usar esta informação para fixar problemas de conectividade dentro da rede.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar as propriedades LLDP no interruptor.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx250 Series
Sx300 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4.7.05 — Sx300, Sx500
2.2.5.68 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configurar propriedades LLDP em um interruptor
 
Configurar propriedades LLDP
 

Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web de seu interruptor escolhe
então avançado na lista de drop-down do modo de exibição.
 
Nota: Neste exemplo, o interruptor SG350X-48MP é usado.
 



 
Nota: Se você tem um Sx300 ou o Sx500 Series comuta, salte a etapa 2.
 
Etapa 2. Escolhem a administração > descobrem – LLDP > propriedades.
 

 
Nota: As opções de menu disponíveis podem variar segundo o modelo do dispositivo. Neste
exemplo, SG350X-48MP é usado.
 
Etapa 3. Certifique-se que a caixa de verificação de status da possibilidade LLDP está
verificada para permitir LLDP no interruptor. À revelia, o estado LLDP é permitido.
 

 
Etapa 4. (opcional) se o estado LLDP é desabilitado, clica o botão de rádio desejado no
quadro LLDP que segura o campo que especifica a ação a ser tomada se um pacote que
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combine os critérios selecionados é recebido. Se você escolhe esta opção, salte a etapa 12.
 
As opções são:
 

O pacote de filtragem é suprimido.
Inundar — O pacote é enviado a todos os membros da rede de área local virtual (VLAN)
configurados.
 

 
Nota: Neste exemplo, filtrar é escolhida.
 
Etapa 5. No TLV anuncie a área do intervalo, clicam o botão de rádio do padrão do uso a
fim usar o valor padrão. Se não, clique o botão de rádio definido pelo utilizador e incorpore o
valor ao campo definido pelo utilizador. O TLV anuncia o intervalo denota a taxa nos
segundos em que as atualizações da propaganda LLDP são enviadas.
 
As opções são:
 

Padrão do uso — O padrão TLV anuncia o intervalo é 30 segundos.
Definido pelo utilizador — O definidos pelo utilizador anunciam o intervalo variam de 5 a
32768.
 

 
Nota: Neste exemplo, definido pelo utilizador é escolhido e 60 segundos são usados.
 
Etapa 6. Na área do intervalo da notificação de SNMP da alteração de topologia, clique o
botão de rádio do padrão do uso a fim usar o valor padrão. Se não, clique o botão de rádio 
definido pelo utilizador e incorpore o valor ao campo definido pelo utilizador. O intervalo da
notificação de SNMP da alteração de topologia denota o intervalo mínimo entre notificações
de SNMP quando há uma mudança na topologia.
 
As opções são:
 

Padrão do uso — O tempo padrão é os segundos 5.
Definido pelo utilizador — O intervalo definido pelo utilizador da notificação varia de 5 a
3600.
 

 
Nota: Neste exemplo, definido pelo utilizador é clicado e os segundos 6 são usados.
 
Passo 7. Na área do multiplicador da posse, clique o botão de rádio do padrão do uso a fim
usar o valor padrão. Se não, clique o botão de rádio definido pelo utilizador e incorpore o
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valor ao campo definido pelo utilizador. O multiplicador da posse denota a quantidade de
tempo que os pacotes LLDP estão guardados antes que os pacotes estejam rejeitados,
medido nos múltiplos do TLV anunciam o intervalo.
 
As opções são:
 

Padrão do uso — O valor padrão é 4.
Definido pelo utilizador — O valor definido por usuário varia de 2 ao 10.
 

 
Nota: Neste exemplo, definido pelo utilizador é clicado e os segundos 6 são usados.
 
Etapa 8. Na área Reinitializing do atraso, clique o botão de rádio do padrão do uso a fim
usar o valor padrão. Se não, clique o botão de rádio definido pelo utilizador e incorpore o
valor ao campo definido pelo utilizador. O atraso Reinitializing denota o intervalo de tempo
nos segundos que passagens entre a desabilitação e reinitializing de LLDP, depois que um
LLDP permite/ciclo do desabilitação.
 
As opções são:
 

Padrão do uso — O intervalo de tempo padrão é 2 segundos.
Definido pelo utilizador — O intervalo de tempo definido pelo utilizador varia de 1 aos
segundos 10.
 

 
Nota: Neste exemplo, definido pelo utilizador é clicado e 1 segundo é usado.
 
Etapa 9. Na área do atraso transmitir, clique o botão de rádio do padrão do uso a fim usar o
valor padrão. Se não, clique o botão de rádio definido pelo utilizador e incorpore o valor ao
campo definido pelo utilizador. O atraso transmitir denota a quantidade de tempo nos
segundos que passa entre as transmissões sucessivas do quadro LLDP devido às
mudanças nos sistemas locais MIB LLDP.
 
As opções são:
 

Padrão do uso — O intervalo de tempo padrão é 2 segundos.
Definido pelo utilizador — O intervalo de tempo definido pelo utilizador varia de 1 a 8192
segundos.
 

 
Nota: Neste exemplo, definido pelo utilizador é clicado e 1 segundo é usado.
 
Etapa 10. Clique uma das seguintes opções para a propaganda no LLDP:
 

MAC address — Anuncie o MAC address do dispositivo.



● Nome de host — Anuncie o nome de host do dispositivo.
 

  
Configurar propriedades LLDP-MED
 

Etapa 11. No campo rápido da duração do começo, entre nos pacotes do número de vezes
LLDP são enviados quando o mecanismo rápido do começo LLDP-MED é inicializado, que
ocorre quando um dispositivo de ponto final novo liga com o interruptor.
 

 
Nota: Neste exemplo, 4 são usados.
 
Etapa 12. O clique aplica-se para salvar os ajustes.
 



 
Etapa 13. Salvaguarda (opcional) do clique a salvar aos ajustes ao arquivo de configuração
de inicialização.
 



 
Você deve agora com sucesso ter configurado as propriedades LLDP em seu interruptor.
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