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Configurar configurações de porta da descoberta
do valor-limite dos media do protocolo de
descoberta da camada de enlace (LLDP) (MED)
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 o anúncio de rede policia 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, 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.
 
Nota: A configuração da política de rede é uma condição prévia para esta configuração.
Para saber configurar a política de rede, clique aqui para instruções.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar as configurações de porta LLDP MED em
um 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 configurações de porta LLDP MED em seu
interruptor
 
Configurar configurações de porta LLDP MED
 

A página das configurações de porta LLDP MED permitem a seleção dos valores do Tipo-
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comprimento LLDP-MED (TLV) e/ou as políticas de rede que devem ser incluídas na
propaganda que parte LLDP para cada relação. LLDP TLV são usados para descrever as
partes de informação individuais que os protocolos transferem.
 
Esta página indica os seguintes ajustes LLDP MED para todas as portas:
 

Política de rede definida pelo utilizador — As políticas são definidas para os tipos de tráfego
chamados aplicativo. Isto é definido na política de rede LLDP MED. Neste caso, a informação
seguinte é indicada para a política na porta:
 

- Active — É o active do tipo de tráfego na porta.
 
- Tipo de aplicativo de tráfego para que a política é definida.
 

Lugar — Se o lugar TLV está transmitido.
PoE — Se o PoE-PSE TLV está transmitido.
Inventário — Se o inventário TLV está transmitido.
 

Para configurar configurações de porta LLDP MED em seu interruptor, siga estas etapas:
 
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 – Configurações de porta LLDP > LLDP
MED.
 



 
Etapa 3. Escolha o tipo de interface desejada da lista de drop-down do tipo de interface a
seguir clique-o vão.
 

 
Nota: Neste exemplo, a porta da unidade 1 é escolhida.
 
Etapa 4. Clique o botão de rádio ao lado do número de interface.
 



 
Nota: Neste exemplo, o GE3 é escolhido.
 
Etapa 5. Enrole para baixo clicam então editam para associar LLDP adicional MED TLV à
relação.
 

 
Etapa 6. (opcional) escolhe a interface desejada configurar da lista de drop-down da
relação.
 
Nota: Neste exemplo, a porta GE3 da unidade 1 é escolhida.
 

 
Nota: Se você tem um interruptor Sx500, esta opção mostrará como a unidade/entalhe.
 
Etapa 7. (opcional) na área de status LLDP MED, verifica a caixa de verificação da 
possibilidade para permitir LLDP MED na relação atual.
 

 
Etapa 8. (opcional) na área da notificação de SNMP, verifica a caixa de verificação da 
possibilidade de modo que a notificação do log esteja enviada em uma base por porto
quando uma estação final que apoie o MED foi descoberta.
 



 
Etapa 9. Destaque os TLV que você como o interruptor publicaria e para clicar o ícone da 
seta direita para os transferir aos TLV opcionais selecionados aliste. Os TLV são os
elementos de informação curtos que são usados para comunicar dados complexos. Cada
TLV anuncia um único tipo de informação tal como seu identificador de dispositivo, o tipo ou
os endereços de gerenciamento.
 
Nota: Alternativamente, você pode remover os TLV escolhendo a opção desejada e clicando
o ícone da seta esquerda.
 

 
Nota: Neste exemplo, o inventário é escolhido.
 
Etapa 10. Destaque as políticas que LLDP MED você como o interruptor publicaria por
LLDP e para clicar o ícone da seta direita para transferi-lo às políticas de rede selecionadas
aliste. Desde que o aplicativo de voz reage do modo automático, não está disponível nesta
lista e não pode ser selecionado manualmente sob políticas de rede disponíveis.
 
Nota: Alternativamente, você pode remover a política de rede escolhendo a opção desejada
e clicando o ícone da seta esquerda. Para incluir umas ou várias políticas de rede definidas
pelo utilizador na propaganda, escolha a política de rede dos TLV opcionais disponíveis.
 

 
Nota: Neste exemplo, 2 (sinalização de voz) são escolhidos.
 
Etapa 11. Entre no lugar coordenado que você como LLDP publicaria no campo da 
coordenada do lugar. Isto dá o lugar coordenado tal como o ID, latitude, altura, longitude,
tipo da altura e assim por diante. Você deve inscrever 16 pares de números hexadecimais
neste campo.
 

 
Nota: Neste exemplo, 12AB34CD56EF78AB90CD12EF34AB56CD é usado.
 
Etapa 12. Incorpore o endereço cívico que você como LLDP publicaria no campo de



endereço cívico do lugar. Isto dá ao lugar endereços cívicos tais como o nome, código
postal, número de construção, unidade, assoalho, marco e assim por diante. Você deve
incorporar 6 a 160 pares de números hexadecimais neste campo.
 

 
Nota: Neste exemplo, 12AB34CD56EF é usado.
 
Etapa 13. Incorpore o serviço da chamada de emergência (ECS) ELIN que você como LLDP
publicaria no campo do lugar ECS ELIN. Isto é usado para especificar o lugar do dispositivo
de rede por seu número de identificação de local da emergência (ELIN). Você deve
incorporar o 10 a 25 pares de números hexadecimais neste campo.
 
Nota: Neste exemplo, 12AB34CD56EF78AB90CD12EF é usado.
 

 
Nota: O lugar TLV deve estar na lista opcional selecionada TLV para que a informação de
localização seja publicada. Também, a informação de localização deve ser incorporada aos
caracteres hexadecimais. O formato para a entrada de dados é encontrado no padrão
ANSI/TIA-1057 LLDP-MED.
 
Etapa 14. O clique aplica-se clica então perto.
 



 
Etapa 15. Salvaguarda (opcional) do clique a salvar aos ajustes ao arquivo de configuração
de inicialização.
 



 
Você deve agora com sucesso ter configurado as configurações de porta LLDP MED em
seu interruptor.
  

Copie a porta LLDP MED
 

Etapa 1. Clique uma entrada que necessidades de ser copiado.
 

 
Nota: Neste exemplo, o GE3 é escolhido.
 
Etapa 2. Clique ajustes da cópia para copiar os ajustes de configuração de uma porta a
outra.
 



 
Clique (opcional) de etapa 3. o botão do detalhe da informação local LLDP para conhecer o
estado atual LLDP da porta. Para saber mais sobre esta característica, clique aqui.
 
Etapa 4. Incorpore a relação ou as relações a que a configuração escolhida precisa de ser
copiada no campo fornecido.
 

 
Nota: Neste exemplo, GE48 é usado.
 
Etapa 5. O clique aplica-se clica então perto.
 

 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 6. a salvar aos ajustes ao arquivo de
configuração de inicialização.
 

 
Você deve agora com sucesso ter copiado os ajustes de uma porta a outra.
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