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Configurar os ajustes UDLD em um interruptor 
Objetivo
 
O UniDirectional Link Detection (UDLD) é um protocolo da camada 2 que permita os dispositivos
conectados através dos cabos do Ethernet da fibra ótica ou do twisted pair para detectar enlaces
unidirecional. Um enlace unidirecional ocorre sempre que o tráfego de um dispositivo confinante é
recebido pelo dispositivo local, mas o tráfego do dispositivo local não é recebido pelo vizinho.
 
A finalidade do UDLD é detectar as portas em que o vizinho não recebe o tráfego do dispositivo
local (enlace unidirecional) e fecha aquelas portas. Todos os dispositivos conectados devem
apoiar o UDLD para que o protocolo detecte com sucesso enlaces unidirecional. Se somente o
dispositivo local apoia o UDLD, não é possível para o dispositivo detectar o estado da relação.
Neste caso, o estado da relação é ajustado a indeterminado. O usuário pode configurar se as
portas no estado indeterminado estão fechadas ou meramente em notificações do disparador.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar os ajustes UDLD em seu interruptor.
  
Dispositivos aplicáveis
 

Sx250 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Série Sx550X
  

Versão de software
 

2.3.5.63
  

Configurar ajustes UDLD
 
Configurar configurações globais UDLD
 
Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet e escolha avançado da lista de drop-down do
modo de exibição.
 

 
Nota: As opções de menu disponíveis podem variar segundo o modelo do dispositivo. Neste
exemplo, SG550XG-8F8T é usado.
 
Etapa 2. Escolha o gerenciamento de porta > as configurações globais UDLD > UDLD.
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Etapa 3. No campo do tempo de mensagem, incorpore o intervalo entre a emissão de mensagens
UDLD. Este campo é relevante para a fibra e as portas de cobre. O valor padrão é de 15
segundos.
 

 
Etapa 4. Escolha uma das seguintes opções para o estado de padrão da porta de fibra UDLD:
 

Deficiente — O UDLD é desabilitado em todas as portas do dispositivo. Esta opção é
escolhida à revelia.
Normal — O interruptor fechou uma relação se a relação é unidirecional. Se a relação é
indeterminada, uma notificação está emitida.
Agressivo — O interruptor fechou uma relação se a relação é unidirecional. Se a relação é
bidirecional, o interruptor fechou após os tempos da informação de udld para fora. O estado
de porta é marcado como indeterminado.
 

Nota: Esta área é somente relevante para portas de fibra. O estado UDLD de portas de cobre
deve ser configurado individualmente na página dos ajustes da relação UDLD. Para instruções,
faixa clara à seção dos ajustes da relação configurar UDLD.
 

 
Nota: Neste exemplo, o Normal é escolhido.
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Etapa 5. O clique aplica-se para salvar os ajustes configurados.
 

 
Você deve agora com sucesso ter configurado as configurações globais UDLD em seu interruptor.
  
Configurar ajustes da relação UDLD
 
Você pode usar a página dos ajustes da relação UDLD da utilidade com suporte na internet do
interruptor para mudar o estado UDLD para uma porta específica. Nesta página, o estado pode
ser ajustado para o cobre ou as portas de fibra.
 
Para configurar o UDLD para uma relação, siga estas etapas:
 
Etapa 1. Escolha ajustes do gerenciamento de porta > da relação UDLD > UDLD.
 

 
Na tabela da configuração de porta UDLD, a informação está indicada para todas as portas em
que o UDLD é permitido ou se você filtrou somente um determinado grupo de portas, a
informação é indicada para esse grupo de portas. A tabela indica a informação seguinte:
 

Porta — O identificador de porta.
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Estado UDLD — Os estados possíveis são:
 

Estado bidirecional — Os estados possíveis são:
 

Número de vizinho — O número de dispositivos conectados detectados.
 

 
Etapa 2. (opcional) para escolher um filtro, para escolher uma unidade e o clique vão. Neste
exemplo, a porta da unidade 1 é escolhida.
 

- Padrão — A porta recebe o valor do estado de padrão da porta de fibra UDLD na página das
configurações globais UDLD.
- Deficiente — O UDLD é desabilitado à revelia em todas as portas de fibra do dispositivo.
- Normal — O interruptor fechou uma relação se detecta que a relação é unidirecional. Emite uma
notificação se a relação é indeterminada.
- Agressivo — O interruptor fechou uma relação se a relação é unidirecional. Se a relação é
bidirecional, o dispositivo fechou após os tempos da informação de udld para fora. O estado de
porta é marcado como indeterminado.

- Detecção — O estado o mais atrasado UDLD da porta é em processo de ser determinado. O
tempo de expiração não expirou ainda desde que a última determinação (se havia uma), ou
desde que o UDLD começou a ser executado na porta, de modo que o estado não é ainda
determinado.
- Bidirecional — O tráfego enviado pelo dispositivo local é recebido por seu vizinho, e o tráfego do
vizinho é recebido pelo dispositivo local.
- Indeterminado — O estado da relação entre a porta e sua porta conectada não pode ser
determinado tampouco porque nenhum mensagem UDLD foi recebido ou o mensagem UDLD não
conteve a identificação do dispositivo local nele.
- Deficiente (padrão) — O UDLD foi desabilitado nesta porta.
- Parada programada — A porta foi fechada porque sua relação com o dispositivo conectado é
indeterminada no modo assertivo.
- Quietude — A porta é inativa.



 
Nota: Se o interruptor é parte de uma pilha, você pode indicar as relações de outras unidades na
pilha usando esta lista de drop-down.
 
Etapa 3. Na tabela da configuração de porta UDLD, clique o botão de rádio da relação que você
quer configurar então clica edita.
 

 
Nota: Neste exemplo, a porta XG2 é escolhida.
 
Etapa 4. A área da relação indica a porta escolhida na tabela da configuração de porta UDLD.
Você pode usar as listas de drop-down da unidade e da porta para escolher uma outra unidade e
porta configurar, respectivamente.
 

 



Nota: Neste exemplo, a porta XG2 da unidade 1 é retida.
 
Etapa 5. Clique o estado UDLD da relação escolhida da área de estado UDLD. Se você escolhe o
padrão, a porta recebe o valor do estado de padrão da porta de fibra UDLD na página das
configurações globais UDLD.
 

 
Nota: Neste exemplo, o Normal é escolhido.
 
Etapa 6. O clique aplica-se clica então perto.
 

 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 7. para salvar os ajustes configurados ao arquivo de
configuração de inicialização.
 



 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes da relação UDLD em seu interruptor.
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