Gerenciamento e ajustes de Aggregration do link
(RETARDAÇÃO) no interruptor ESW2-550X
Objetivo
O protocolo link aggregation control (LACP) é parte de uma especificação IEEE (802.3ad)
as portas desse físico múltiplo das ligas para formar uma única unidade chamada um grupo
do agregado do link (RETARDAÇÃO). A carga de tráfego que equilibra nas portas em uma
RETARDAÇÃO é controlada por uma função de distribuição mistura-baseada que dirija o
tráfego baseado na informação de cabeçalho de pacote de informação. A RETARDAÇÃO
ajuda na multiplicação da largura de banda, aumento na flexibilidade da porta e fornece a
Redundância nos links entre todos os dois dispositivos e esta ajuda a mudar a velocidade, a
propaganda, o controle de fluxo e igualmente a proteção da RETARDAÇÃO que podem
facilmente ser identificados na tabela dos ajustes da RETARDAÇÃO. Este protocolo pode
ser usado para ajustar um único enlace lógico entre dois dispositivos permitidos LACP
adjacentes. Estes dois dispositivos podem ter os links do físico múltiplo entre eles.
Este documento explica como selecionar o algoritmo do Balanceamento de carga e definir
uma porta do membro ou do candidato na RETARDAÇÃO e também como configurar
ajustes da RETARDAÇÃO ou reactivate uma RETARDAÇÃO suspendida no Switches
ESW2-550X.

Dispositivos aplicáveis
• ESW2-550X
• ESW2-550X-DC

Versão de software
• v1.2.9.44

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.

Etapa 2. Clique um dos seguintes botões de rádio no campo do algoritmo do equilíbrio da
carga.
• MAC address — Executa o Balanceamento de carga por endereços MAC de origem e de
destino em todos os pacotes.
• MAC address IP — Executa o Balanceamento de carga pelos endereços IP de origem e
de destino em pacotes IP, e pelos endereços MAC de origem e de destino em pacotes
não-IP.
Etapa 3. Clique o botão Apply Button para aplicar as mudanças e o arquivo de configuração
running é atualizado.
A descrição dos campos na tabela do Gerenciamento da RETARDAÇÃO é como segue.
• RETARDAÇÃO — As retardações são mostradas na coluna.
• Nome — O nome da RETARDAÇÃO configurado é mostrado na coluna.
• LACP — Mostra se o LACP está permitido ou desabilitado à RETARDAÇÃO particular.
• Estado do link — Mostra se o LINK da RETARDAÇÃO é ativo ou para baixo.
• Membro ativo — Mostra ao membro quais são no campo e são ativos no grupo
configurado.
• Membro à espera — Mostra aos membros quais são configurados aos membros da
RETARDAÇÃO quais estão no apoio.

Etapa 4. Para definir a porta do membro ou do candidato na seção da tabela do
Gerenciamento da RETARDAÇÃO, para clicar o botão de rádio da RETARDAÇÃO desejada
a ser configurados e do clique edite. A página da sociedade da RETARDAÇÃO da edição
abre.

Etapa 5. Escolha o número da RETARDAÇÃO da lista de drop-down da RETARDAÇÃO.
Etapa 6. Dê entrada com um nome para a RETARDAÇÃO no campo de nome da
RETARDAÇÃO.
Passo 7. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo LACP. Isto faz-lhe uma
RETARDAÇÃO dinâmica. A RETARDAÇÃO estática é um grupo dos links agregados onde
não há nenhuma sinalização entre os dois pares e consequentemente um misconfiguration
em um lado pode conduzir aos efeitos prejudiciais tais como a má combinação dos links. A
RETARDAÇÃO dinâmica usa pacotes de LACP para estabelecer a conexão entre os dois
pares.

Nota: Pelo menos um lado do par precisa de ser configurado na RETARDAÇÃO dinâmica.

Etapa 8. Escolha a unidade ou o entalhe desejado da lista de drop-down da
unidade/entalhe. A unidade identifica o interruptor se é um mestre ou um escravo na pilha, a
unidade 1 é mestre e a unidade 2 é escravo. O entalhe identifica se o interruptor é ESW2550 ou ESW2-550X, slot1 é ESW2-550 e entalhe 2 é ESW2-550X.
Etapa 9. Para mover as portas que devem ser atribuída à RETARDAÇÃO, clicam a porta na
lista de porta e clicam > botão. Até oito portas a uma RETARDAÇÃO estática e 16 portas a
uma RETARDAÇÃO dinâmica podem ser atribuídas. Na imagem acima, o LACP foi
configurado assim que é uma configuração dinâmica da RETARDAÇÃO.

Etapa 10. O clique aplica-se. As mudanças são indicadas na tabela do Gerenciamento da
RETARDAÇÃO.

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

Etapa 2. Clique o botão de rádio para a RETARDAÇÃO que precisa de ser alterada e
clique-o então editam.
Etapa 3. A página dos ajustes da RETARDAÇÃO da edição abre.

Etapa 4. (opcional) escolhe a RETARDAÇÃO desejada que você quer editar da lista de
drop-down da RETARDAÇÃO.
Etapa 5. Incorpore o nome da RETARDAÇÃO ou um comentário ao campo de descrição da
RETARDAÇÃO.

O tipo campo da RETARDAÇÃO indica o tipo de porta que compreende a RETARDAÇÃO.

Etapa 6. Clique o botão de rádio desejado se você quer a RETARDAÇÃO selecionada estar
para cima ou para baixo no campo de status administrativo. Acima de significa o link é ativo,
e significa para baixo que o link não é ativo.
Passo 7. Verifique a caixa de verificação suspendida Reactivate da RETARDAÇÃO para
reactivate uma porta se a RETARDAÇÃO foi desabilitada com a opção fechado da
Segurança de portas ou com as configurações ACL.
O campo de status operacional indica se a RETARDAÇÃO se está operando atualmente.

Etapa 8. Verifique a caixa de verificação administrativa da auto negociação para permitir ou
desabilitar a autonegociação na RETARDAÇÃO. A autonegociação é um protocolo entre
dois parceiros de enlace que permita uma RETARDAÇÃO de anunciar seus velocidade de
transmissão e controle de fluxo a seu sócio (o padrão do controle de fluxo é desabilitado).
Nota: Recomenda-se manter a autonegociação permitida em ambos os lados de um link
agregado, ou desabilitada em ambos os lados, ao assegurar-se de que as velocidades do
link sejam idênticas.
O campo operacional da auto negociação indica o ajuste da autonegociação.
Etapa 9. Clique o botão de rádio desejado no campo administrativo da velocidade. As
velocidades disponíveis são: 10M, 100M e 1000M.
Nota: Quando a auto negociação é permitida, os 10M estão selecionados à revelia.
O campo operacional da velocidade da RETARDAÇÃO indica a velocidade atual em que a
RETARDAÇÃO se está operando.
Etapa 10. Verifique a caixa de verificação administrativa desejada da propaganda a ser
anunciada pela RETARDAÇÃO. As opções são:
• Capacidade máxima — Todos SE RETARDAM velocidades e o Full-duplex e os modos
semi-duplex estão disponíveis. O Full-duplex significa que a relação apoia a transmissão
entre o dispositivo e seu parceiro de enlace nos ambos sentidos simultaneamente. Meio o duplex significa que a relação apoia a transmissão entre o dispositivo e o cliente em

somente um sentido de cada vez.
• 10 completamente — A RETARDAÇÃO anuncia uma velocidade do 10 Mbps e o modo
está completo - duplex.
• 100 completos — A RETARDAÇÃO anuncia uma velocidade do 100 Mbps e o modo está
completo - duplex.
• 1000 completo — A RETARDAÇÃO anuncia uma velocidade do 1000 Mbps e o modo
está completo - duplex.
O campo operacional da propaganda indica o estado administrativo da propaganda. A
RETARDAÇÃO anuncia suas capacidades a sua RETARDAÇÃO vizinha de começar o
processo de negociação. Os valores possíveis são aqueles especificados no campo
administrativo da propaganda.
Etapa 11. Clique o botão de rádio desejado no campo de controle de fluxo administrativo. O
controle de fluxo deve ser permitido de controlar o tráfego de rede durante períodos de
congestionamento e de impedir a perda de pacotes quando os pontos iniciais do buffer de
porta são excedidos. O clique permite, desabilitação ou autonegociação do controle de fluxo
na RETARDAÇÃO.
• Permita — Esta opção permite que o interruptor anuncie os quadros do formato 802.3x.
• Desabilitação — Esta opção ao controle de fluxo das inutilizações.
• Autonegociação — Permite a auto negociação na porta. A auto negociação é um
protocolo entre dois parceiros de enlace que permita uma porta de anunciar seus taxa de
transmissão, modo duplex e capacidades do controle de fluxo a seu sócio.
O campo de controle de fluxo operacional indica o ajuste atual do controle de fluxo.
Etapa 12. Verifique a caixa de verificação protegida da RETARDAÇÃO para fazer à
RETARDAÇÃO uma porta protegida para o isolamento da camada 2. Veja a descrição da
configuração de porta na seção de configuração de porta básica do ajuste para detalhes em
relação às portas protegidas e RETARDAÇÃO.
Etapa 13. Clique em Apply. As mudanças são indicadas na tabela dos ajustes da
RETARDAÇÃO.

Ajustes (opcionais) da cópia do clique de etapa 5.… para copiar os ajustes de uma
RETARDAÇÃO a um outro membro da RETARDAÇÃO. A página dos ajustes da cópia abre:

Etapa 6. Incorpore o valor numérico da RETARDAÇÃO a que a configuração é copiada no
campo:

Etapa 7. O clique aplica-se. As mudanças são indicadas na tabela dos ajustes da
RETARDAÇÃO.

Configuração de LACP
Etapa 1. Escolha a agregação do gerenciamento de porta > do link > o LACP do utilitário de
configuração da Web. A página LACP abre:

Nota: A prioridade de sistema LACP é diferente da prioridade de porta LACP mas a
prioridade de sistema LACP e a prioridade de porta ambos LACP são usadas para
determinar quais das portas do candidato se transformam portas do membro ativo em uma
RETARDAÇÃO dinâmica configurada com mais de oito portas do candidato. A prioridade de
porta LACP decide que que relação é usada para a transmissão LACP e a prioridade de
sistema LACP decide que links entre o LACP são ativos.

Etapa 2. Incorpore o valor de prioridade de sistema LACP à prioridade de sistema LACP. O
dispositivo com mais baixa seleção de porta do candidato dos controles de valor da
prioridade de sistema à RETARDAÇÃO. Se ambas as prioridades são mesmas então o
MAC address do local e o dispositivo remoto está comparado e o mais baixo MAC address
controla a seleção de porta do candidato à RETARDAÇÃO.
Etapa 3. O clique aplica-se.
Etapa 4. Escolha a interface desejada do filtro: Iguais do tipo de interface à lista de dropdown.

Etapa 5. Clique o botão de rádio que corresponde à interface desejada para editar e clicar
então o botão Edit. O indicador da edição LACP abre.

Etapa 6. Escolha a relação apropriada da unidade/entalhe e do número de porta da lista de
drop-down da porta para que a prioridade de porta e os valores de timeout devem ser
ajustado.

Etapa 7. Incorpore o valor da prioridade de porta LACP para a porta particular ao campo da
prioridade de porta LACP. A porta com mais baixa prioridade é mais provável estar no
suporte ativo do que prioritário.
Etapa 8. Clique o botão de rádio desejado no campo do intervalo LACP para ajustar-se se o
intervalo entre retransmissões é longo ou curto. O muito tempo para fora seria 90 segundos
e o curto período de tempo para fora será 3 segundos à revelia.

Etapa 9. O clique aplica-se. As mudanças são indicadas na tabela dos ajustes LACP.

Ajustes (opcionais) da cópia do clique de etapa 10.… para copiar os ajustes de uma
interface de porta a uma outra interface de porta. A página dos ajustes da cópia abre:

Etapa 11. Entre no número de porta a que a configuração é copiada no: campo.

Etapa 12. Clique em Apply. As mudanças são indicadas na tabela da relação LACP.

