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Configurar configurações de porta 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 permite um dispositivo de anunciar suas identificação, configuração, e capacidades
aos dispositivos confinante que armazenam então os dados em um Management
Information Base (MIB). A informação compartilhada entre as ajudas dos vizinhos reduz o
tempo necessário para adicionar um dispositivo novo à rede de área local (LAN) e
igualmente fornece os detalhes necessários pesquisar defeitos muitos problemas de
configuração.
 
LLDP pode ser usado nas encenações onde você precisa de trabalhar entre os dispositivos
que não são proprietário e dispositivos de Cisco que são proprietário de Cisco. O interruptor
dá toda a informação sobre o estado atual LLDP das portas e você pode usar esta
informação para fixar problemas de conectividade dentro da rede. Este é um dos protocolos
usados por aplicativos da descoberta da rede tais como o Gerenciamento de redes de
FindIT descobrir dispositivos na rede.
 
Um switch LAN dado pôde ter dispositivos com os alguns dos seguintes grupos de
capacidades anexados a ele:
 

Dispositivos que apoiam somente LLDP-MED (tal como um telefone da terceira parte)
Dispositivos que apoiam somente o CDP (tal como um switch Cisco mais velho ou um
Cisco phone mais velho)
Dispositivos que apoiam somente LLDP (tal como um roteador da terceira parte ou um
interruptor da terceira parte)
Dispositivos que apoiam LLDP e CDP (tal como um roteador Cisco)
Dispositivos que apoiam LLDP-MED e CDP (tal como um Cisco phone)
Dispositivos que apoiam LLDP, LLDP-MED, e CDP (tal como um switch Cisco)
 

O diagrama abaixo mostra que um cenário onde CDP e os protocolos LLDP ou LLDP-MED
estão sendo executado simultaneamente em dispositivos Cisco. Você pode configurar o
controle de modo que qualquens um protocolos possam ser desabilitados.
 



 

 
O diagrama abaixo mostra que um controle do cenário onde nos protocolos esteve
configurado já em conformidade: O CDP está usado entre dispositivos Cisco quando LLDP-
MED for usado entre Cisco e dispositivos de terceira parte.
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Este artigo fornece instruções em como configurar as configurações de porta LLDP no
interruptor.
 
Nota: Para aprender como configurar as propriedades globais LLDP em seu interruptor,
clique aqui.
  

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 em um interruptor
 
Configurar configurações de porta LLDP
 

A página das configurações de porta LLDP permite LLDP de ativação e notificação de
SNMP pela porta, e incorporar os TLV que são enviados no LLDP PDU. O LLDP-MED TLV
a ser anunciado pode ser selecionado na página das configurações de porta LLDP MED, e
o endereço de gerenciamento TLV do dispositivo pode ser configurado. Para aprender como
configurar as configurações de porta LLDP MED em um interruptor, clique aqui.

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2572
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2601


Siga estas etapas para configurar as configurações de porta LLDP em seu interruptor.
 
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: As opções de menu disponíveis podem variar segundo o modelo do dispositivo. Neste
exemplo, SG350X-48MP é usado.
 

 
Nota: Se você tem um Sx300 Series comuta, salta a etapa 2.
 
Etapa 2. Escolhem a administração > a descoberta – LLDP > configurações de porta.
 

 
Etapa 3. Escolha o tipo de interface desejada da lista de drop-down do tipo de interface a
seguir clique-o vão.
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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, a porta GE1 da unidade 1 é escolhida.
 
Etapa 5. Enrole para baixo clicam então editam para configurar ajustes LLDP à relação.
 

 
Etapa 6. (opcional) escolhe a interface desejada configurar das listas de drop-down da
relação.
 
Nota: Neste exemplo, a porta GE1 da unidade 1 é escolhida.
 

 
Nota: Se você tem um interruptor Sx500, esta opção mostrará como a unidade/entalhe.
 
Etapa 7. Clique a opção de publicação LLDP para a porta da área do status administrativo.
As opções são:
 

Tx somente — Publica mas não descobre.
RX somente — Descobre mas não publica.
Tx & RX — Publica e descobre.
Desabilitação — Indica que LLDP está desabilitado na porta.
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Nota: Neste exemplo, Tx & o RX são escolhidos.
 
Etapa 8. Verifique a notificação de SNMP permitem a caixa de verificação de enviar
notificações aos receptores da notificação de SNMP.
 
Nota: Para aprender como configurar o intervalo de tempo entre notificações, clique aqui.
Para saber definir receptores da notificação de SNMP usando os receptores da notificação
SNMPv1.2, clique aqui.
 

 
Etapa 9. Clique sobre os TLV que você como o interruptor publicaria e para clicar o botão 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 botão da seta esquerda.
 
Os TLV disponíveis contêm a informação seguinte:
 

Descrição da porta — Informação sobre a porta, incluindo o fabricante, o nome do
produto e o hardware ou a versão de software.
Nome de sistema — O nome atribuído do sistema no formato alfanumérico. O valor
iguala o objeto do sysName.
Descrição do sistema — Descrição da entidade de rede no formato alfanumérico. Isto
inclui o nome do sistema e das versões do hardware, do sistema operacional, e do
software de rede de comunicação apoiado pelo dispositivo. O valor iguala o objeto do
sysDescr.
Capacidades de sistema — Funções principal do dispositivo, e mesmo se estas funções
estão permitidas no dispositivo. As capacidades são indicadas por dois octetos. Os bit 0
com 7 indicam outro, o repetidor, a ponte, o dispositivo do cabo do Access point do
Wireless Local Area Network (WLAN AP), do roteador, do telefone, do Data Over Cable
Service Interface Specification (DOCSIS), e a estação, respectivamente. Os bit 8 a 15
são reservados.
802.3 MAC-PHY — Capacidade do duplex e da taxa de bits e os ajustes atuais do
duplex e da taxa de bits do dispositivo de envio. Igualmente indica se as configurações
atual são devido à autonegociação ou à configuração manual.
potência 802.3 através do MDI — Potência máxima transmitida através da relação
múltipla do documento (MDI).
802.3 agregação do link — Se o link (associado com a porta em que o LLDP PDU é
transmitido) pode ser agregado. Igualmente indica se o link está agregado atualmente,

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2572
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2697
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e em caso afirmativo, fornece o identificador de porta agregado.
802.3 tamanho máximo do frame — Capacidade do tamanho máximo do frame da
aplicação MAC-PHY.
potência 4-Wire através do MDI — Isto é relevante às portas PoE que apoiam 60W
PoE. Cisco proprietário TLV definido para apoiar a potência sobre os Ethernet que
permitem 60 watts de potência. O apoio padrão é até 30 watts.
 

 
Nota: Neste exemplo, a descrição e a descrição do sistema da porta serão transferidas à
lista opcional selecionada TLV.
 
Etapa 10. Escolha de alguns dos botões de rádio do modo da propaganda anunciar o
endereço do gerenciamento IP do dispositivo. As opções são:
 

O automóvel anuncia — Especifica que o software escolhe automaticamente um
endereço de gerenciamento anunciar de todos os endereços IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT do dispositivo. Em caso dos endereços IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT múltiplos, o software escolhe o mais baixo endereço IP de Um
ou Mais Servidores Cisco ICM NT entre os endereços IP dinâmicos. Se não há nenhum
endereço dinâmico, o software escolhe o mais baixo endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT entre os endereços IP estáticos.
Nenhum — Não anuncie o endereço IP de gerenciamento.
O manual anuncia — Selecione esta opção e o endereço IP de gerenciamento a ser
anunciado. Nós recomendamo-lo selecionamos esta opção quando o dispositivo é
configurado com endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT múltiplos.
 

 
Nota: Neste exemplo, o manual anuncia é escolhido.
 
Etapa 11. (opcional) se o manual anuncia é escolhida na etapa 9, escolhe o endereço IP de
gerenciamento da lista de drop-down do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT.
 



 
Nota: Neste exemplo, o endereço IP de gerenciamento usado é 192.168.100.103.
 
Etapa 12. Verifique a caixa de verificação PVID para anunciar o PVID no TLV.
 

 
Etapa 13. Incorpore os VLAN que serão anunciados no campo do ID de VLAN.
 

 
Nota: Neste exemplo, o ID de VLAN usado é 40.
 
Etapa 14. Clique sobre os ID de protocolo que você como o interruptor publicaria e para
clicar o botão da seta direita para os transferir aos ID de protocolo selecionados aliste.
 
Nota: Alternativamente, você pode remover os ID de protocolo escolhendo a opção
desejada e clicando o botão da seta esquerda.
 

 
Nota: Neste exemplo, o RSTP será movido para a lista selecionada dos ID de protocolo.
 
Etapa 15. O clique aplica-se clica então perto.
 



 
Etapa 16. Salvaguarda (opcional) do clique para salvar ajustes ao arquivo de configuração
de inicialização.
 



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

Copie configurações de porta LLDP
 

Etapa1. Na tabela da configuração de porta LLDP, clique o botão de rádio ao lado do
número de interface.
 

 
Nota: Neste exemplo, GE1 é escolhido.
 
Etapa 2. Enrole para baixo clicam então ajustes da cópia para copiar ajustes LLDP a uma
outra relação.
 

 
Etapa 3. Incorpore o número de interface ou os números à configuração da cópia da entrada
# para colocar.
 



 
Nota: Neste exemplo, os ajustes LLDP serão copiados às relações 3 ao 10.
 
Etapa 4. O clique aplica-se.
 

 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 5. para salvar ajustes ao arquivo de configuração
de inicialização.
 

 
Você deve agora com sucesso ter copiado os ajustes LLDP de uma porta a outras portas.
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