
Configuração das configurações de porta da
descoberta do valor-limite dos media do
protocolo de descoberta da camada de enlace
(LLDP) (MED) no Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

A descoberta do valor-limite dos media LLDP (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 CDP são ambos os protocolos similares, a
diferença é 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.
 
Nota: Uma política de rede deve ser configurada como uma condição prévia para esta
configuração. Para configurar uma política de rede atravesse a configuração da política de
rede da descoberta do valor-limite dos media do protocolo de descoberta da camada de
enlace do artigo (LLDP-MED) no Switches ESW2-350G.
 
Este artigo explica como configurar LLDP MED para cada porta no interruptor.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configuração das configurações de porta LLDP MED
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web no interruptor e escolha a administração
> a descoberta - configurações de porta LLDP > LLDP MED. A página das configurações de
porta LLDP MED abre. 
 
Nota: A página das configurações de porta LLDP MED permitem a seleção dos valores do
Tipo-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 são usados para descrever
as partes de informação individuais que os protocolos transferem.
 



 
Etapa 2. (opcional) a mensagem na parte superior da página das configurações de porta
LLDP MED indica mesmo se a política de rede LLDP para o aplicativo de voz reage do
modo automático ou não. Clique o link da política de rede LLDP MED para mudar este
modo. Se o aplicativo de voz não é ajustado ao modo automático na página das 
configurações de porta LLDP MED então torna-se disponível na lista de políticas de rede
disponíveis.
 

 
Etapa 3. Clique o botão de rádio ao lado de um número de interface e o clique edita para
associar LLDP adicional MED TLV à porta. O indicador das configurações de porta da
edição LLDP MED aparece. 
 



 
 
Etapa 4. (opcional) escolhe a relação configurar da lista de drop-down da relação.
 

 
Etapa 5. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo de estado LLDP MED
para permitir LLDP MED na porta atual.
 



 
A verificação (opcional) de etapa 6. a caixa de verificação da possibilidade no campo da
notificação de SNMP a escolher se a notificação do log está enviada em uma base por porto
quando uma estação final que apoiasse o MED foi descoberta.
 

 
Etapa 7. Clique os TLV nos TLV opcionais disponíveis alistam 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. Para remover os TLV
clique os TLV da lista opcional selecionada TLV e clique o ícone da seta esquerda para
removê-los dos TLV opcionais selecionados e para movê-los para TLV opcionais
disponíveis.



 
Etapa 8. Clique as políticas LLDP MED nas políticas de rede disponíveis alistam-no como o
interruptor publicaria por LLDP e para clicar o ícone da seta direita para transferi-lo às
políticas de rede selecionadas aliste. Se o aplicativo de voz reage do modo automático, não
está disponível nesta lista e não pode ser selecionado manualmente aqui sob políticas de
rede disponíveis. Para remover uma política clique as políticas das políticas de rede
selecionadas e clique o ícone da seta esquerda para removê-las das políticas de rede
selecionadas e para movê-las para políticas de rede disponíveis.
 
Nota: Para incluir umas ou várias políticas de rede definidas pelo utilizador na propaganda
você deve selecionar a política de rede dos TLV opcionais disponíveis.
 

 
Nota: A informação cívica da coordenada do lugar, do endereço do lugar e do lugar ECS



ELIN pode ser vista na administração > na descoberta - informação local LLDP > LLDP.
Esta informação é mostrada no que diz respeito ao padrão ANSI-TIA- 1057.
 
Etapa 9. (opcional) entra 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.
 
Nota: 16 pares de números hexadecimais são exigidos para este campo.
 
Etapa 10. (opcional) incorpora 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, construção, unidade, assoalho, marco, e assim por diante.
 
Nota: Um mínimo dos pares 6 de números hexadecimais é exigido neste campo.
 
Etapa 11. (opcional) incorpora 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).
 
Nota: Um mínimo dos pares 10 de números hexadecimais é exigido neste campo.
 
Etapa 12. O clique aplica-se para alterar as configurações de porta LLDP MED e para
atualizar o arquivo de configuração running.
 

  
Copie configurações de porta LLDP MED
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web no interruptor e escolha a administração
> a descoberta - configurações de porta LLDP > LLDP MED. A página das configurações de
porta LLDP MED abre.
 



 
Etapa 2. Clique o botão de rádio desejado da entrada e clique ajustes da cópia para copiar
os ajustes de uma configuração a outra. Uma nova janela aparece.
 

 
Etapa 3. Entre nas portas a que a configuração selecionada deve ser copiado no campo
fornecido. Separe portas ou escalas diferentes com vírgulas.
 
Etapa 4. O clique aplica-se para aplicar os ajustes.
 

  
Detalhes da informação local da vista LLDP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web no interruptor e escolha a administração
> a descoberta - configurações de porta LLDP > LLDP MED. A página das configurações de



porta LLDP MED abre.
 

 
Etapa 2. Clique o detalhe da informação local LLDP para ver os detalhes da informação
local LLDP. Isto pode igualmente ser visto se você escolhe a administração > a descoberta -
informação local LLDP > LLDP.
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