
O protocolo de descoberta da camada de enlace
(LLDP) que sobrecarrega no 200/300 Series
controlou o Switches 

Objetivo
 

O protocolo de descoberta da camada de enlace (LLDP) é usado para anunciar a
informação sobre um dispositivo a outros dispositivos conectados. A informação opcional
pode ser enviada através de um pacote LLDP sob a forma de um Type Length Value (TLV).
Mais informação que você quer incluir, mais os TLV você adiciona. A informação LLDP é
enviada em uma unidade de dados de protocolo (PDU).  Cada relação que a informação
está enviada transversalmente tem um tamanho máximo do PDU que possa segurar. Se
demasiada informação é incluída em um pacote LLDP, pode exceder o tamanho do máximo
PDU.  Isto é sabido como uma sobrecarga LLDP. Este artigo explica a informação indicada
no LLDP que sobrecarrega a página do Switches controlado 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches controlado 300 Series SF/SG 200 e SF/SG
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Detalhes da sobrecarga da vista 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:
 

 
Esta página indica os seguintes campos para cada porta:
 

• Relação — Indica o identificador de porta.
 
• Total (bytes) — Número total de bytes da informação LLDP que é enviada normalmente
em um pacote.
 
• Esquerda a enviar (bytes) — Número total de bytes disponíveis que pode igualmente



enviar a informação LLDP em um pacote.
 
• Estado — Dá o estado dos TLV.
 

 
Etapa 2. Selecione uma relação e clique detalhes para ver os detalhes de
sobrecarregamento para uma porta. O LLDP que sobrecarrega o indicador dos detalhes 
aparece e contém a informação seguinte.
 



 
• LLDP TLV imperativos — Há três tipo-comprimento-valores imperativos (TLV) que
contêm a informação básica enviada por LLDP.
 

– Tamanho (bytes) — Número de bytes necessário enviar TLV imperativos.
 
– Exibições de status se o grupo imperativo de TLV foi transmitido ou sobrecarregado.
 

• Capacidades LLDP MED — A descoberta do valor-limite dos media do protocolo de
descoberta da camada de enlace (LLDP MED) é uma adição a LLDP que fornece



informação adicional usada frequentemente para aplicativos de voz e de vídeo. As
capacidades LLDP MED permitem que os valores-limite dos media descubram o que os
dispositivos conectados das capacidades apoiam.
 

– Tamanho (bytes) — Tamanho do byte total dos pacotes das capacidades LLDP MED.
 
– Exibições de status se os pacotes das capacidades foram transmitidos ou
sobrecarregados.
 

• Lugar LLDP MED — Um interruptor pode fornecer a informação de localização para um
dispositivo de ponto final tal como o endereço físico onde o dispositivo é encontrado.
 

– Tamanho (bytes) — Tamanho do byte total dos pacotes do lugar LLDP MED.
 
– Exibições de status se os pacotes do lugar foram transmitidos ou sobrecarregados.
 

• Política de rede LLDP MED — Permite que o interruptor e o dispositivo de ponto final
anunciem configurações de VLAN e a camada associada 2 e a camada 3 atributos para o
aplicativo específico nessa porta.
 

– Tamanho (bytes) — Tamanho do byte total dos pacotes das políticas de rede LLDP
MED.
 
– Exibições de status se os pacotes das políticas de rede foram transmitidos ou
sobrecarregados.
 

• Potência prolongada LLDP MED através do MDI — Permite que as portas anunciem a
informação sobre a potência prolongada através do MDI disponível.
 

– Tamanho (bytes) — LLDP total MED estendeu a potência através do tamanho do byte
dos pacotes MDI.
 
– Exibições de status se a potência prolongada através dos pacotes MDI foi transmitida
ou sobrecarregada.
 

• 802.3 TLV — Contenha a informação sobre um LAN de Ethernet.
 

– Tamanho (bytes) — Tamanho do byte total dos pacotes LLDP MED 802.3.
 
– Exibições de status se os 802.3 TLV foram transmitidos ou sobrecarregados.
 

• LLDP TLV opcionais — Algum LLDP MED TLV que não for imperativo.
 

– Tamanho (bytes) — Tamanho do byte opcional total dos pacotes LLDP MED TLV.
 
– Estado — Se a potência estendida MED LLDP através dos pacotes MDI foi enviada, ou
se foram sobrecarregados.
 

• Inventário LLDP MED — Permite que um valor-limite envie a informação do inventário
sobre se ao interruptor.
 

– Tamanho (bytes) — Tamanho do byte total dos pacotes do inventário TLV LLDP MED.
 
– Exibições de status se o grupo imperativo de TLV foi transmitido ou sobrecarregado.
 

• Total (bytes) — Número total de bytes em cada pacote que contém a informação LLDP.
 



• Esquerda a enviar (bytes) — Número total de bytes disponíveis em cada pacote que
pode conter a informação LLDP.
 

Etapa 3. Clique perto de fecham o LLDP que sobrecarrega o indicador dos detalhes.
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