
A configuração das propriedades do protocolo
de descoberta da camada de enlace no 200/300
Series controlou o Switches 

Objetivos
 

As funções principal do protocolo de descoberta da camada de enlace (LLDP) são certificar-
se de que os dispositivos de rede instalados em uma rede dada se anunciam corretamente
a seus vizinhos e permitir o dispositivo de armazenar a informação da descoberta sobre
seus vizinhos. Este protocolo é útil para propósitos de Troubleshooting. O 300 Series
controlado comuta propriedades que diferentes das ofertas LLDP você pode manualmente
configurar. Desta maneira, você pode ter mais informação precisa sobre os eventos
diferentes em sua rede de modo que você possa mais rapidamente detectar um problema
do possível problema de conectividade. Este artigo explica como configurar as propriedades
LLDP no Switches controlado 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

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

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Instalação das propriedades LLDP
 

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



 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para permitir LLDP no interruptor
no campo de estado LLDP.
 
Nota: Se LLDP não é permitido, clique o botão de rádio para a ação que você deseja ser
tomado se um pacote que combine os critérios escolhidos é recebido:
 

• Filtrar — Suprime do pacote.
 
• Inundar — Para a frente o pacote a todos os membros VLAN.
 

Etapa 3. O TLV anuncia conjuntos de campo do intervalo a taxa nos segundos em que as
atualizações da propaganda LLDP são enviadas. Clique o botão de rádio de uma das
opções disponíveis para ajustar o parâmetro:
 

• Padrão do uso — Um valor padrão para este parâmetro é usado.
 
• Definido pelo utilizador — Um valor definido para este parâmetro pode ser incorporado
ao campo dado.
 

Etapa 4. Os conjuntos de campo do intervalo da notificação de SNMP da alteração de
topologia o intervalo mínimo nos segundos para notificações quando a topologia do
interruptor mudar. Clique o botão de rádio de uma das opções disponíveis para ajustar este
parâmetro:
 

• Padrão do uso — Um valor padrão para este parâmetro é usado.
 
• Definido pelo utilizador — Um valor definido para este parâmetro pode ser incorporado
ao campo dado.
 

Etapa 5. Os conjuntos de campo do multiplicador da posse a quantidade de tempo que os
pacotes LLDP estão guardados antes que os pacotes estiverem rejeitados. Esta unidade é
medida nos múltiplos do TLV anuncia o intervalo. Por exemplo, se o TLV anuncia o intervalo
é 20 segundos e o multiplicador da posse é 4, os pacotes LLDP será rejeitado após 80



segundos. Clique o botão de rádio para uma das opções disponíveis para ajustar este
parâmetro:
 

• Padrão do uso — Um valor padrão para este parâmetro é usado.
 
• Definido pelo utilizador — Um valor definido para este parâmetro pode ser incorporado
ao campo dado.
 

Etapa 6. Os conjuntos de campo Reinitializing do atraso o intervalo de tempo nos segundos
que passa entre a desabilitação e reinitializing de LLDP. Este evento segue um LLDP
permite/ciclo do desabilitação. Clique o botão de rádio de uma das opções disponíveis para
ajustar este parâmetro:
 

• Padrão do uso — Um valor padrão para este parâmetro é usado.
 
• Definido pelo utilizador — Um valor definido para este parâmetro pode ser incorporado
ao campo dado.
 

Passo 7. A quantidade de tempo dos conjuntos de campo do atraso transmitir nos segundos
que passa entre transmissões sucessivas do quadro LLDP. Isto é devido às mudanças no
Management Information Base dos sistemas locais LLDP. Clique o botão de rádio de uma
das opções disponíveis para ajustar este parâmetro:
 

• Padrão do uso — Um valor padrão para este parâmetro é usado. 
 
• Definido pelo utilizador — Um valor definido para este parâmetro pode ser incorporado
ao campo dado.
 

Etapa 8. Os conjuntos de campo rápidos do contagem de repetição do começo os pacotes
do número de vezes LLDP são enviados quando o mecanismo rápido do começo LLDP-
MED é inicializado. Este evento ocorre quando um dispositivo de ponto final novo dos media
liga ao interruptor. Inscreva neste campo o número desejado de épocas.
 
Etapa 9. O clique aplica-se para salvar a configuração.
 


	A configuração das propriedades do protocolo de descoberta da camada de enlace no 200/300 Series controlou o Switches
	Objetivos
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Instalação das propriedades LLDP


