
Informação local do protocolo de descoberta da
camada de enlace (LLDP) no Switches ESW2-
350G 

Objetivo
 

O protocolo de descoberta da camada de enlace (LLDP) é um protocolo que permita que as
gerentes de rede pesquisem defeitos e alterem o Gerenciamento de redes em ambientes do
multi-vendedor. LLDP permite um dispositivo de anunciar suas identificação, configuração, e
capacidades aos dispositivos confinante que armazenam então os dados em um
Management Information Base.
 
Este documento explica o que o indicador-somente coloca na página da informação local
LLDP significa.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Informação local LLDP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > a
descoberta - informação local LLDP > LLDP. A página da informação local LLDP abre:
 



 



 
 
Etapa 2. Escolha a interface desejada da lista de drop-down da relação. 
 
A área global indica a informação seguinte:
 

• Subtipo do chassi ID — O tipo do chassi ID (tal como o MAC address).
 
• Chassi ID — O identificador do chassi (por exemplo, se o subtipo do chassi ID é um MAC
address, o chassi ID é o MAC address MAC do interruptor).
 
• Nome de sistema — O nome do interruptor.
 
• Descrição do sistema — A descrição do interruptor.
 
• Capacidades de sistema apoiado — A função principal do dispositivo (por exemplo, uma
ponte, um WLAN AP, ou um roteador).
 
• Capacidades de sistema permitidas — A função ou as funções permitidas preliminares do
dispositivo.
 
• Subtipo do ID de porta — O tipo de identificador de porta que é mostrado.
 
• ID de porta — O identificador da porta.
 
• Descrição da porta — Informação sobre o tipo da porta é, como Ethernet ou Gigabit
Ethernet.



A área do endereço de gerenciamento indica endereços do agente local LLDP. O endereço
contém os seguintes elementos:
 

• Subtipo do endereço — O tipo de endereço IP de gerenciamento é indicado no campo de
endereço de gerenciamento.
 
• Endereço — Endereço retornado o mais apropriado para o uso do Gerenciamento.
 
• Subtipo da relação — O método da numeração usado para definir o número de interface.
 
• Número de interface — A relação específica associada com o endereço de
gerenciamento. 
 

O MAC/PHY detalha a área indica a informação seguinte:
 

• Autonegociação apoiada — Estado negociado automaticamente do apoio da velocidade
de porta.
 
• Autonegociação permitida — Status ativo negociado automaticamente da velocidade de
porta.
 
• A autonegociação anunciou capacidades — Capacidades negociadas automaticamente
da velocidade de porta, como o modo semi-duplex do BASE-T 1000 ou o modo
bidirecional 100BASE-TX.
 
• Tipo operacional MAU — A unidade de acessório médio (MAU) executa funções da
camada física como a conversão de dados digitais, detecção de colisão Ethernet e mordeu
a injeção na rede. 
 



 
Nota: 802.3 negócios com os padrões da camada física e da camada de link de dados da
rede como a taxa de dados, o tipo médio, e o comprimento máximo nos medidores (por
exemplo, o 10 5 baixo (rede Ethernet) especifica 10 o megabit/segunda taxa de
transmissão, media da banda base, e segmentos de 500 medidores). Há umas
subcategorias dos padrões como o 802.3az para Ethernet eficientes da energia ou 802.3ap
para o backplane.
 
A área de 803.2 detalhes indica a informação seguinte:
 

• 802.3 tamanho máximo do frame — O tamanho do frame apoiado máximo da IEEE
802.3.
 



 
Nota: A agregação do link é usada para combinar paralelamente conexões de rede múltipla
para aumentar a taxa de transferência e para fornecer a Redundância em caso da falha do
link.
 
A área da agregação de 802.3 links indica a informação seguinte:
 

• Potencialidade de agregação — Indica se a relação pode ser combinada com outro ou
não.
 
• Exibições de status da agregação se a relação está agregada atualmente ou não.
 
• ID de porta da agregação — Indica a relação agregada ID que é anunciada pelo
dispositivo.
 



 
Nota: A descoberta do valor-limite dos media LLDP (MED) é uma extensão de LLDP que
fornece capacidades adicionais de apoiar dispositivos de ponto final dos media. O MED
permite a propaganda e a descoberta da rede policia, descoberta do lugar do dispositivo
para permitir a criação dos bases de dados de localização, e da informação de
Troubleshooting. O MED detalha a página indica a informação seguinte:
 

• Capacidades apoiadas — As capacidades MED que são apoiadas na porta selecionada.
 
• Recursos atual — As capacidades MED que são permitidas atualmente na porta
 
• Classe de dispositivo — A classe do valor-limite do dispositivo LLDP-MED anexado à
porta. As classes de dispositivo possíveis são:
 

– Classe 1 do valor-limite — Uma classe genérica do valor-limite que ofereça somente
LLDP básico presta serviços de manutenção.
 
– Classe 2 do valor-limite — Uma classe do valor-limite dos media que ofereça
capacidades da fluência de mídia assim como todos os serviços básicos LLDP.
 
– Classe 3 do valor-limite — Uma classe de dispositivo das comunicações que
oferecesse 911, o lugar, o apoio do switch de Camada 2, e as potencialidades de
gerenciamento da informação do dispositivo além do que os serviços forneceram por
outras duas classes.
 

• Tipo de dispositivo PoE — Potência da porta sobre o tipo dos Ethernet (PoE). Por
exemplo, posto.
 



• Fonte de alimentação PoE — A fonte de alimentação da porta.
 
• Prioridade da potência PoE — A prioridade da potência da porta.
 
• Valor da potência PoE — O valor da potência da porta
 
• Revisão de hardware — O número de versão de hardware.
 
• Revisão de firmware — O número de versão de firmware.
 
• Número de série — O número de série do dispositivo.
 
• Nome do fabricante — O nome do fabricante do dispositivo.
 
• Nome modelo — O nome modelo do dispositivo.
 
• Ativo ID — O ativo ID do dispositivo.
 

 
A área da informação de localização indica a informação seguinte:
 

• Cívico — Endereço físico.
 
• Coordena — Coordenadas do mapa (latitude, longitude, altura).
 
• ECS ELIN — O número de identificação de local da emergência do serviço da chamada
de emergência.
 

Nota: A informação acima é mostrada no que diz respeito ao padrão ANSI-TIA- 1057.



A tabela da política de rede indica a informação seguinte:
 

• Tipo de aplicativo — Indica o tipo, como a Voz.
 
• ID de VLAN — O ID de VLAN para que a política de rede é definida.
 
• Tipo VLAN — Tipo VLAN definido para a política de rede. Os valores possíveis são:
 

– Etiquetado — Política de rede definida para VLAN etiquetados.
 
– Sem etiqueta — Política de rede definida para VLAN sem etiqueta.
 

• Prioridade de usuário — A prioridade de usuário para a política de rede.
 
• DSCP — A política de rede DSCP.
 

 
Tabela (opcional) do status de porta do clique LLDP de etapa 3. para ver o status de porta
para a porta.
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