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Configurar os ajustes UDLD em um interruptor
com o CLI 
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 do link. Neste
caso, o estado do link 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 através do
comando line interface(cli).
  
Dispositivos aplicáveis
 

Sx350 Series
Série SG350X
Série Sx550X
  

Versão de software
 

2.3.5.63
  

Configurar ajustes UDLD
 
Configurar configurações globais UDLD
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao console do interruptor. O nome de usuário padrão e a senha
são Cisco/Cisco. Se você configurou um username ou uma senha nova, incorpore as credenciais
pelo contrário.
 
Nota: Para aprender como alcançar um SMB comute o CLI com o SSH ou o telnet, clicam aqui.
 

 
Nota: Os comandos podem variar segundo o modelo exato de seu interruptor. Neste exemplo, o
interruptor SG550XG-8F8T é alcançado com o telnet.

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4982


Etapa 2. Do modo de exec privilegiado do interruptor, incorpore o modo de configuração global
entrando no seguinte:
 
SG550XG-8F8T#CONFIGURE

Etapa 3. Para configurar o valor global do intervalo entre a emissão de mensagens UDLD, entre
no seguinte:

[seconds] do tempo de mensagem SG550XG-8F8T(config)#udld

segundos — O intervalo entre duas mensagens enviadas da ponta de prova. Os valores
válidos são 1 a 90 segundos.

●

Nota: Esta configuração é relevante para a fibra e as portas de cobre. O valor padrão é de 15
segundos. Neste exemplo, o intervalo é ajustado a 60 segundos.

Etapa 4. Para permitir globalmente o protocolo udld no interruptor, entre no seguinte:

SG550XG-8F8T(config)#udld [agressivo | normal]

Normal — O interruptor fechou uma relação se o link é unidirecional. Se o link é
indeterminado, uma notificação está emitida.

●

Agressivo — O interruptor fechou uma relação se o link é unidirecional. Se o link é
bidirecional, o interruptor fechou após os tempos da informação de udld para fora. O estado
de porta é marcado como indeterminado.

●

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

Nota: Neste exemplo, o Normal é usado.

Etapa 5. (opcional) para desabilitar o UDLD no interruptor, entra no seguinte:

Udld SG550XG-8F8T(config)#no

Você deve agora com sucesso ter configurado as configurações globais UDLD em seu interruptor
com o CLI.

Configurar ajustes da relação UDLD



Você pode configurar os ajustes da relação UDLD do interruptor para mudar o estado UDLD para
uma porta específica. Isto permitirá que você configure o estado UDLD para o cobre ou as portas
de fibra.

Para configurar o UDLD para uma relação, siga estas etapas:

Etapa1. No modo de configuração global, entre no contexto da configuração da interface entrando
no seguinte:

[interface-id] SG550XG-8F8T(config)#interface

ID de interface — Especifica uma porta Ethernet ID.●

Nota: Neste exemplo, a relação XG1/0/2 é usada.

Etapa 2. Para permitir o protocolo udld em uma porta Ethernet, entre no seguinte:

Porta SG550XG-8F8T(config)#udld [normal | agressivo | desabilitação]

normal — O interruptor fechou uma relação se detecta que o link é unidirecional. Emite uma
notificação se o link é indeterminado.

●

agressivo — O interruptor fechou uma relação se o link é unidirecional. Se o link é
bidirecional, o dispositivo fechou após os tempos da informação de udld para fora. O estado
de porta é marcado como indeterminado.

●

desabilitação — O UDLD é desabilitado à revelia em todas as portas de fibra do dispositivo.●

O padrão é como segue:

As interfaces de fibra estão no estado configurado pelo comando udld.●

as relações da NON-fibra estão no estado do desabilitação.●

Nota: Neste exemplo, a porta UDLD é configurada como agressiva.



Etapa 3. Inscreva o comando end ir para trás ao modo de exec privilegiado do interruptor:

SG550XG-8F8T(config-if)#end

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

Etapa 4. (opcional) para indicar o status de UDLD administrativo e operacional no interruptor,
entra no seguinte:

[neighbors] do [interface-id] do udld SG550XG-8F8T#SHOW

ID de interface — (opcional) especifica uma relação.●

vizinhos — (opcional) indica a informação vizinha somente.●



Etapa 5. (opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes configurados ao
arquivo de configuração de inicialização entrando no seguinte:

Partida-configuração da executar-configuração SG550XG-8F8T#COPY

Imprensa (opcional) Y de etapa 6. para o Yes ou o N para não em seu teclado uma vez que o
[startup-config] do arquivo do Overwrite…. a alerta aparece.

Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes UDLD em seu interruptor com o CLI.
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