
Propriedades da configuração do protocolo de
descoberta da camada de enlace (LLDP) no
interruptor ESW2-550X 

Objetivo
 

O protocolo de descoberta da camada de enlace (LLDP) é um protocolo de camada de link
que estandardize métodos para que os dispositivos de rede se anunciem aos sistemas e se
armazenem a informação descoberta que facilita gerentes de rede para pesquisar defeitos e
aumentar o Gerenciamento de redes em ambientes do multi-vendedor. LLDP permite um
dispositivo de rede de anunciar suas identificação, configuração, e capacidades aos
dispositivos confinante que armazenam então os dados em um Management Information
Base (MIB).
 
Este artigo explica como configurar propriedades LLDP que inclui como
permitir/desabilitação a característica LLDP globalmente e temporizadores do ajuste no
Switches ESW2-550X.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-550X-48DC-R 
• ESW2-550X-48-R
  

Versão de software
 

• v1.2.9.44
  

Configuração das propriedades LLDP
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de switch para escolher a administração > a
descoberta - LLDP > propriedades. A página das propriedades abre.
 



 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação de status LLDP para permitir LLDP no interruptor. À
revelia, o estado LLDP é verificado.
 

 
Etapa 3. (opcional) se o estado LLDP é desabilitado, clica o botão de rádio desejado da
manipulação do quadro LLDP que especifica a ação a ser tomada se um pacote LLDP é
recebido.
 

• O pacote de filtragem é suprimido.



• Inundar — O pacote é enviado a todos os membros VLAN.
 

 
Etapa 4. Para configurar os parâmetros na área de propriedades LLDP, clique o botão de
rádio do padrão do uso a fim usar o valor padrão. Se não, clique o botão de rádio definido
pelo utilizador e incorpore o valor ao campo definido pelo utilizador.
 

• O TLV anuncia o intervalo — Denota a taxa nos segundos em que as atualizações da
propaganda LLDP são enviadas.
 

– Padrão do uso — O padrão TLV anuncia o intervalo é 30 segundos.
 
– Definido pelo utilizador — O definidos pelo utilizador anunciam o intervalo variam de 5 a
32768.
 

• Intervalo da notificação de SNMP da alteração de topologia — Denota o intervalo mínimo
entre notificações de SNMP quando há uma mudança na topologia.
 

– Padrão do uso — O tempo padrão é os segundos 5.
 
– Definido pelo utilizador — O intervalo definido pelo utilizador da notificação varia de 5 a
3600.
 

• Multiplicador da posse — Denota a quantidade de tempo que os pacotes LLDP estão
guardados antes que os pacotes estejam rejeitados, medido nos múltiplos do TLV
anunciam o intervalo.
 

– Padrão do uso — O valor padrão é 4.
 
– Definido pelo utilizador — O valor definido por usuário varia de 2 ao 10.
 

• Reinitializing o atraso — Denota o intervalo de tempo nos segundos que as passagens
entre a desabilitação e reinitializing de LLDP, seguindo um LLDP permitem/ciclo do
desabilitação.
 



– Padrão do uso — O intervalo de tempo padrão é 2 segundos.
 
– Definido pelo utilizador — O intervalo de tempo definido pelo utilizador varia de 1 aos
segundos 10.
 

• Transmita o atraso — Denota a quantidade de tempo nos segundos que passa entre as
transmissões sucessivas do quadro LLDP devido às mudanças nos sistemas locais MIB
LLDP.
 

– Padrão do uso — O intervalo de tempo padrão é 2 segundos.
 
– Definido pelo utilizador — O intervalo de tempo definido pelo utilizador varia de 1 a
8192 segundos.
 

 
Etapa 5. No campo de contagem de repetição rápido do começo, entre nos pacotes do
número de vezes LLDP são ser enviado quando o mecanismo rápido do começo LLDP-
MED é inicializado. O padrão é 2 e varia de 1 a 8192. A descoberta do valor-limite dos
LLDP-media (LLDP-MED) é uma extensão de LLDP que permite que LLDP apoie
dispositivos de ponto final dos media. Um exemplo é que sua política permite que permita a
propaganda e a descoberta das políticas de rede para aplicativos em tempo real como a
Voz ou o vídeo.
 
Nota: O mecanismo rápido do começo LLDP-MED é inicializado quando um dispositivo de
ponto final novo liga ao interruptor.
 
Etapa 6. O clique aplica-se para salvar os ajustes de configuração.
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