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Configurando grupos da agregação do link no
SG350XG e no SG550XG 

Objetivo
 

Um grupo da agregação do link (RETARDAÇÃO) é uma coleção das conexões de rede que
foram combinadas paralelamente em uma conexão lógica. Criar uma RETARDAÇÃO pode
permitir a Redundância: se um link na RETARDAÇÃO falha, outros links podem ser usados
como backup. As retardações podem igualmente extremamente aumentar a taxa de
transferência usando todos seus links para transmitir simultaneamente dados.
 
Éaqui como trabalha: O protocolo link aggregation control (LACP) é parte de uma
especificação IEEE (802.3az) que possa controlar o empacotamento de diversas portas
física junto para formar um único canal lógico (RETARDAÇÃO). A carga de tráfego que
equilibra sobre as portas do membro ativo de uma RETARDAÇÃO é controlada por uma
função de distribuição mistura-baseada que distribua o unicast e o tráfego multicast
baseados informação em cabeçalho de pacote de informação da camada 2 ou da camada
3. O LACP ajuda a formar uma única RETARDAÇÃO empacotando muitas portas física. É
igualmente responsável para a multiplicação da largura de banda, aumento na flexibilidade
da porta, e em fornecer a Redundância nos links entre todos os 2 dispositivos.
Adicionalmente isto ajuda em mudar a velocidade, a propaganda, o controle de fluxo, e
igualmente a proteção da RETARDAÇÃO que pode facilmente ser identificada na tabela dos
ajustes da RETARDAÇÃO.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar retardações no SG350XG e no
SG550XG.
  

Dispositivos aplicáveis
 

SG350XG
SG550XG
  

Versão de software
 

2.0.0.73
  

Gerenciamento da RETARDAÇÃO
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a agregação do
gerenciamento de porta > do link > o Gerenciamento da RETARDAÇÃO. A página do 
Gerenciamento da RETARDAÇÃO abre.
 





●

●

Nota: O tiro de tela acima é tomado do SG550XG, que tem 32 retardações diferentes. O
SG350XG tem somente 8 retardações.
 
Etapa 2. No campo do algoritmo do equilíbrio da carga, escolha um botão de rádio
determinar como o interruptor segurará o Balanceamento de carga em cada
RETARDAÇÃO. O Balanceamento de carga é usado para enviar dados através de todos os
links em uma RETARDAÇÃO, aumentando a taxa de transferência. Usando o MAC address
foi encontrado para ser mais eficaz em algumas redes.
 

 
As opções são:
 

MAC address – Execute o Balanceamento de carga usando o endereço MAC de origem e de
destino em todos os pacotes.
MAC address IP – Execute o Balanceamento de carga usando o endereço IP de origem e de
destino em pacotes IP, e o endereço MAC de origem e de destino em todos os pacotes não-
IP.
 

Etapa 3. O clique aplica-se. O ajuste do Balanceamento de carga salvar ao arquivo de
configuração running.
 

 
Etapa 4. A tabela do Gerenciamento da RETARDAÇÃO indica a informação em todas as
retardações configuradas atualmente no interruptor. Selecione o botão de rádio de uma
RETARDAÇÃO e o clique edita… para editar seus ajustes no indicador da sociedade da
RETARDAÇÃO da edição que aparece.
 



 
Etapa 5. Na lista de drop-down da RETARDAÇÃO, selecione a RETARDAÇÃO cujos
ajustes você quer configurar. A RETARDAÇÃO que você selecionou no Gerenciamento da
RETARDAÇÃO a tabela será selecionada automaticamente aqui. Este campo pode ser
usado comutando entre retardações e configurando seus ajustes sem retornar à página do 
Gerenciamento da RETARDAÇÃO.
 



 
Etapa 6. No campo de nome da RETARDAÇÃO, entre em um nome ou em uma descrição
da RETARDAÇÃO. Este nome não impactará a operação da RETARDAÇÃO, como é
somente para a identificação fácil.
 

 
Passo 7. No campo LACP, verifique a caixa de seleção da possibilidade para permitir o
protocolo link aggregation control (LACP) para a RETARDAÇÃO. Os usos LACP do



interruptor comunicar-se com o outro dispositivo conectado (esse igualmente usa o LACP) e
a informação coordenada da RETARDAÇÃO, criando uma RETARDAÇÃO dinâmica. Uma
vez que as portas foram adicionadas a uma RETARDAÇÃO, este campo torna-se não
disponível; remover todas as portas de uma RETARDAÇÃO permitirá que este ajuste esteja
disponível outra vez.
 

 
Etapa 8. Na lista de drop-down da unidade, selecione o interruptor na pilha que contém as
portas que você quer adicionar à RETARDAÇÃO. Se o interruptor não é parte de uma pilha,
simplesmente 1 estará disponível.
 



 
Etapa 9. Usando os botões Arrow Button, selecione uma porta da lista de porta e mova-a à
área dos membros da RETARDAÇÃO, ou vice versa.
 

 
Etapa 10. O clique aplica-se. Os ajustes da RETARDAÇÃO salvar à configuração running.
Selecione uma outra RETARDAÇÃO configurar no campo da RETARDAÇÃO, ou clique-a 
perto do retorno à página do Gerenciamento da RETARDAÇÃO.



  
Ajustes da RETARDAÇÃO
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a agregação do
gerenciamento de porta > do link > os ajustes da RETARDAÇÃO. A página dos ajustes da
RETARDAÇÃO abre.
 



 
Etapa 2. A tabela do ajuste da RETARDAÇÃO indica a informação em todas as retardações
configuradas atualmente no interruptor. Selecione o botão de rádio de uma RETARDAÇÃO
e o clique edita… para editar seus ajustes na página dos ajustes da RETARDAÇÃO da
edição.
 



 
Etapa 3. Na lista de drop-down da RETARDAÇÃO, selecione a RETARDAÇÃO cujos
ajustes você quer configurar. A RETARDAÇÃO que você selecionou na RETARDAÇÃO a
tabela do ajuste será selecionada automaticamente aqui. Este campo pode ser usado
comutando entre retardações e configurando seus ajustes sem retornar à página dos 
ajustes da RETARDAÇÃO. O tipo campo da RETARDAÇÃO indica o tipo de porta que
compõe a RETARDAÇÃO.
 



 
Etapa 4. No campo de descrição, entre em um nome ou comente para a RETARDAÇÃO.
Isto não impacta a operação da RETARDAÇÃO, porque é somente para fins de
identificação.
 



 
Etapa 5. No campo de status administrativo, selecione qualquer um para cima ou para baixo
o botão de rádio para determinar se a RETARDAÇÃO estará acima (operacional) ou para
baixo (não-operacional). O campo de status operacional indica se a RETARDAÇÃO é
atualmente para cima ou para baixo. Se o modo de exibição atual é básico, salte para pisar
9.
 



 
Etapa 6. No campo do SNMP traps do estado do link, verifique a caixa de seleção da 
possibilidade para mandar o interruptor gerar o SNMP traps que notifica das mudanças ao
estado do link das portas na RETARDAÇÃO.
 



 
Passo 7. No campo do intervalo de tempo, verifique a caixa de seleção da possibilidade 
para mandar a RETARDAÇÃO somente ser acima durante um intervalo de tempo
preconfigured. Quando fora deste intervalo de tempo, a RETARDAÇÃO será fechada. Se
não há nenhum perfil do intervalo de tempo disponível, este campo é não disponível.
 



 
Etapa 8. Na lista de drop-down do nome do intervalo de tempo, selecione um perfil do
intervalo de tempo para aplicar-se à RETARDAÇÃO. Se não há nenhum perfil do intervalo
de tempo definido, ou se você deseja fazer mudanças a uma existente, o clique edita para ir
à página do intervalo de tempo. O campo de estado operacional da Tempo-escala indica se
o intervalo de tempo é atualmente ativo ou inativo. Para obter mais informações sobre dos
intervalos de tempo, refira por favor o artigo que estabelece um intervalo de tempo no
SG550XG e no SG350XG.
 



 
Etapa 9. No campo administrativo da auto negociação, verifique a caixa de seleção da 
possibilidade para girar sobre a autonegociação para a RETARDAÇÃO. Esta característica
deixa uma RETARDAÇÃO automaticamente transmitir sua velocidade de transmissão,
modo duplex, e as capacidades do controle de fluxo à RETARDAÇÃO partner. Se esta
característica é permitida, salte a etapa 11. O campo operacional da auto negociação indica
o estado atual da autonegociação da RETARDAÇÃO.
 



 
Etapa 10. Se a autonegociação não é permitida, o campo administrativo da velocidade 
torna-se disponível. Selecione um botão de rádio para determinar a velocidade da
RETARDAÇÃO. O campo operacional da velocidade da RETARDAÇÃO indica a velocidade
atual da RETARDAÇÃO.
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As opções são:
 

10M – A RETARDAÇÃO opera-se a uma velocidade do 10 Mbps.
100M – A RETARDAÇÃO opera-se a uma velocidade do 100 Mbps.
1000M – A RETARDAÇÃO opera-se a uma velocidade do 1000 Mbps.
10G – A RETARDAÇÃO opera-se a uma velocidade do 10 Gbps.
 

Etapa 11. Se a autonegociação é permitida, o campo administrativo da propaganda estará
disponível. Verifique as caixas de seleção apropriadas para indicar que capacidades são
anunciadas durante a autonegociação. O campo operacional da propaganda indica as
capacidades atualmente que estão sendo anunciadas pela RETARDAÇÃO.
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As opções são:
 

Capacidade máxima – Todas as configurações de modo das velocidades e duplexação são
aceitadas. Isto é verificado à revelia. Nenhuma outra caixas de seleção pode ser selecionada
se esta opção é selecionada.
10 completamente – velocidade e modo bidirecional do 10 Mbps.
100 completos – velocidade e modo bidirecional do 100 Mbps.
1000 completo – velocidade e modo bidirecional do 1000 Mbps.
10000 completo – velocidade e modo bidirecional do 10000 Mbps.
 

Etapa 12. No campo de controle de fluxo administrativo, selecione um botão de rádio para
permitir ou desabilitar o controle de fluxo 802.3x. Você pode igualmente escolher permitir a 
autonegociação do controle de fluxo. O controle de fluxo é um protocolo que o interruptor
possa usar para parar a transmissão da RETARDAÇÃO remota se a rede se torna oprimida.
O campo de controle de fluxo operacional indica o estado atual do controle de fluxo da
RETARDAÇÃO.
 



 
Etapa 13. No campo protegido da RETARDAÇÃO, verifique a caixa de seleção da 
possibilidade para fazer à RETARDAÇÃO uma RETARDAÇÃO protegida. Uma
RETARDAÇÃO protegida fornece o isolamento da camada 2 entre as relações que
compartilham do mesmo VLAN.
 



 
Etapa 14. Clique em Apply. Os ajustes salvar ao arquivo de configuração running. Selecione
uma outra RETARDAÇÃO configurar do campo da RETARDAÇÃO, ou clique-a perto do 
retorno à página dos ajustes da RETARDAÇÃO.
 



 
Etapa 15. Se você quer copiar rapidamente os ajustes de uma RETARDAÇÃO a uma outra
RETARDAÇÃO, clique seu botão de rádio, então o botão dos ajustes da cópia…. A janela
de configuração da cópia aparece.
 



 
Etapa 16. No campo de texto, incorpore a RETARDAÇÃO ou a escala das retardações a
que você quer copiar os ajustes da RETARDAÇÃO selecionada, e o clique aplica-se.
 

 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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