
O protocolo de descoberta da camada de enlace
(LLDP) que sobrecarrega na série ESW2 350G
controlou o Switches 

Objetivo
 

O protocolo de descoberta da camada de enlace (LLDP) define um método para dispositivos
do acesso de rede usando a conectividade Ethernet para descobrir um vizinho. É um
protocolo para a descoberta da rede usada anunciando os dispositivos instalados na rede
atual e igualmente armazena a informação da descoberta que pode ser usada mais para
propósitos de Troubleshooting e problemas de conectividade da fixação dentro da rede. O
tipo valores do comprimento (TLV) é usado para enviar a informação opcional através de
um pacote LLDP. As unidades de dados de protocolo (PDU) são usadas para enviar a
informação LLDP. Quando o PDU excede o tamanho máximo então a sobrecarga LLDP
ocorre. Este artigo descreve os campos indicados na página da sobrecarga LLDP.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G-52 
• ESW2-350G-52DC
  

Versão de software
 

• 1.2.9.44
  

Detalhes da sobrecarga LLDP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > a
descoberta – sobrecarregamento LLDP > LLDP. O LLDP que sobrecarrega a página abre:
 

 
LLDP que sobrecarrega a tabela que contém os seguintes detalhes:



• Relação — O identificador de porta é dado nesta seção.
 
• Bytes total em uso — O tamanho de cada pacote nos bytes que tem a informação LLDP.
 
• Bytes disponíveis deixados — O tamanho do byte disponível da informação LLDP em
cada pacote.
 
• Estado — O estado sobrecarregado dos TLV é dado aqui.
 

 
Etapa 2. Para indicar a informação de sobrecarregamento para uma relação específica.
Clique o botão de rádio da interface correspondente e clique detalhes. Os LLDP que
sobrecarregam o indicador dos detalhes aparecem. Esta página consiste na informação
seguinte para cada TLV enviado na porta:
 



 
• LLDP TLV imperativos — Três tipos de TLV imperativos estam presente que contêm a
informação básica enviada por LLDP.
 

– Tamanho (bytes) — Bytes necessários enviar TLV imperativos.
 
– Estado — O estado sobrecarregado ou transmitido dos pacotes é indicado.
 

• Capacidades LLDP MED — A descoberta do valor-limite dos media do protocolo de
descoberta da camada de enlace (LLDP MED) dá a informação em relação às



capacidades dos aplicativos de voz e de vídeo nos dispositivos conectados.
 

– Tamanho (bytes) — O tamanho do pacote nos bytes de LLDP MED.
 
– Estado — O estado sobrecarregado ou transmitido de pacotes das capacidades.
 

• Lugar LLDP MED — A informação de localização sobre o endereço físico de um
dispositivo de ponto final.
 

– Tamanho (bytes) — Tamanho do pacote do lugar LLDP MED nos bytes.
 
– Exibições de status se pacote do lugar onde transmitido ou sobrecarregado.
 

• Política de rede LLDP MED — Permite que o interruptor e o dispositivo de ponto final
anunciem a configuração de VLAN.
 

– Tamanho (bytes) — Pacote total da política de rede LLDP MED pelo tamanho.
 
– Estado — Estado sobrecarregado ou transmitido das políticas de rede.
 

• Potência prolongada LLDP MED através do MDI — Anunciando a informação prolongada
disponível da potência com o MDI.
 

– Tamanho (bytes) — LLDP total MED estendeu a potência através do tamanho do
pacote MDI nos bytes.
 
– Estado — Estado sobrecarregado ou transmitido de potência prolongada através dos
pacotes MDI.
 

• 802.3 TLV — A informação sobre o LAN de Ethernet é dada aqui.
 

– Tamanho (bytes) — Pacotes totais LLDP MED 802.3 pelo tamanho.
 
– Estado — Estado sobrecarregado ou transmitido de 802.3 pacotes pelo tamanho.
 

• LLDP TLV opcionais — O LLDP opcional MED TLV.
 

– Tamanho (bytes) — LLDP total MED TLV opcionais pelo tamanho nos bytes.
 
– Estado — O estado sobrecarregado ou transmitido.
 

• Inventário LLDP MED — Permite a informação do inventário do valor-limite sobre se que
pode ser enviado ao interruptor.
 

– Tamanho (bytes) — Pacotes totais do inventário TLV LLDP MED pelo tamanho.
 
– Estado — Estado sobrecarregado ou transmitido dos TLV.
 

• Total (bytes) — Número total de bytes em cada pacote que contém a informação LLDP.
 
• Bytes disponíveis deixados (bytes) — O tamanho disponível nos bytes deixados na
informação LLDP de cada pacote.
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