
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Estatísticas do protocolo de descoberta da
camada de enlace da vista (LLDP) em um
interruptor 

Objetivo
 

A descoberta do valor-limite dos media do protocolo de descoberta da camada de enlace
(LLDP) (MED) fornece capacidades adicionais de apoiar dispositivos de ponto final dos
media como para permitir o anúncio de rede policia para aplicativos como a Voz ou o vídeo,
a descoberta do lugar do dispositivo, e a informação de Troubleshooting. LLDP e o Cisco
Discovery Protocol (CDP) são ambos os protocolos similares, e a diferença é que LLDP
facilita a interoperabilidade de fornecedor e o CDP é proprietário de Cisco. LLDP pode ser
usado nas encenações onde o usuário precisa de trabalhar entre os dispositivos que não
são proprietário e dispositivos de Cisco que são proprietário de Cisco.
 
O protocolo LLDP é útil aos administradores de rede para propósitos de Troubleshooting. O
interruptor dá toda a informação sobre o estado atual LLDP das portas. O administrador de
rede pode usar esta informação para fixar problemas de conectividade dentro da rede.
 
Este artigo fornece instruções em como ver as estatísticas LLDP no interruptor.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx200 Series
Sx250 Series
Sx300 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4.7.06 — Sx200, Sx300, Sx500
2.2.5.68 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Estatísticas da vista LLDP em um interruptor
 

Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web de seu interruptor escolhe
então a administração > descobre – estatísticas LLDP > LLDP.
 
Nota: As opções de menu disponíveis podem variar segundo o modelo do dispositivo. Neste
exemplo, SG350X-48MP é usado.
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A tabela estatística LLDP indica a seguinte informação estatística LLDP pela porta:
 

 
Identificador de interface da relação. Esta pode igualmente ser a porta (OOB) fora da
banda.
Quadros de Tx — Frames transmitido.
 

- Total — Número total de frames transmitido.
 

Quadros RX — Frames recebidos.
 

- Total — Número total de frames recebidos.
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- Rejeitado — Número total de frames recebidos que foram rejeitados.
 
- Erros — Número total de frames recebidos com erros.
 

RX TLV — Tipo-Comprimento-Valores do frame recebido (TLV).
 

- Rejeitado — Número total de TLV recebidos que foram rejeitados.
 
- Não reconhecido — Número total de TLV recebidos que eram não reconhecidos.
 

Contagem do supressão da informação do vizinho — O número de vizinho na relação
cuja a informação foi suprimida depois que seu Time to Live (TTL) ou o tempo nos
segundos um vizinho permanece ativo em um valor da relação expira.
 

O clique (opcional) de etapa 2. refresca para ver as estatísticas as mais atrasadas.
 

 
Você deve agora ter visto as estatísticas LLDP em seu interruptor.
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