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Informação de status de porta 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.
 
Nota: Para saber configurar propriedades LLDP em um interruptor, clique aqui para
instruções.
 
Este artigo fornece instruções em como ver a informação de status de porta LLDP em um
interruptor.
  

Dispositivos aplicáveis
 

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

Versão de software
 

1.4.7.05 — Sx300, Sx500
2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Informação de status de porta da vista LLDP
 

Etapa 1. Alcance a utilidade com base na Web do interruptor a seguir escolha a 
administração > descobrem – status de porta LLDP > LLDP.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2572
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Informação global do status de porta LLDP
 
A informação seguinte será indicada:
 

 
Subtipo do chassi ID — Tipo do chassi ID.
 

Nota: Neste exemplo, o subtipo do chassi ID do laço é MAC address.
 

Chassi ID — Identificador do chassi. Onde o subtipo do chassi ID é um endereço de
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controle de acesso de mídia (MAC), o MAC address do dispositivo aparece.
Nome de sistema — Nome do dispositivo.
Descrição do sistema — Descrição do dispositivo no formato alfanumérico.
Capacidades de sistema suportadas — Funções principal do dispositivo, tais como a
ponte, o Access Point (AP) do Wireless Local Area Network (WLAN), ou o roteador.
Capacidades de sistema permitidas — Função ou funções permitidas preliminares do
dispositivo.
Subtipo do ID de porta — Tipo do identificador de porta que é mostrado.
 

Tabela do status de porta LLDP
 
Etapa 2. Escolha o tipo de interface desejada da lista de drop-down do tipo de interface a
seguir clique-o vão.
 

 
Nota: Neste exemplo, a porta da unidade 1 é escolhida.
 
A informação seguinte será indicada:
 

 
Relação — Identificador de porta.
Estado LLDP — Opção de publicação LLDP.
Estado LLDP MED — Permitido ou desabilitado.
PoE local (tipo da potência, fonte de alimentação, prioridade da potência, valor da
potência) — alimentação local sobre a informação dos Ethernet (PoE) anunciada.
PoE remoto (tipo da potência, fonte de alimentação, prioridade da potência, valor da
potência) — informação PoE anunciada pelo vizinho.
# dos vizinhos — Número de vizinho descoberto.
Capacidade vizinha de?as exibições de dispositivo as funções principal do vizinho; por
exemplo: Ponte ou roteador.
 

Clique (opcional) de etapa 3. o botão do detalhe da informação local LLDP para ver a
informação local LLDP. Para aprender mais sobre esta característica, clique aqui para
instruções.
 

 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=993


Clique (opcional) de etapa 4. a informação vizinha Detailbutton LLDP para ver a informação
local LLDP. Para aprender mais sobre esta característica, clique aqui para instruções.
 

 
Você deve agora ter visto a informação de status de porta em seu interruptor.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5488
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