
Ligue a configuração agregada do grupo
(RETARDAÇÃO) no Switches controlado
200/300 Series 

Objetivo
 

Um grupo do agregado do link (RETARDAÇÃO) é usado para ligar junto portas múltiplas. As
retardações multiplicam a largura de banda, aumentam a flexibilidade da porta, e fornecem
uma redundância de link entre dois dispositivos para aperfeiçoar o uso da porta. O protocolo
link aggregation control (LACP) é parte de uma especificação IEEE (802.3ad) que seja
usada para empacotar diversas portas física para formar um único canal lógico. O LACP é
usado igualmente para determinar que portas de uma RETARDAÇÃO dinâmica são ativas.
 
O artigo explica como configurar o Gerenciamento da RETARDAÇÃO, os ajustes da
retardação, e o LACP 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
  

Gerenciamento da RETARDAÇÃO
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a agregação do
gerenciamento de porta > do link > o Gerenciamento da RETARDAÇÃO. A página do 
Gerenciamento da RETARDAÇÃO abre:
 



 
Etapa 2. Clique o botão de rádio respectivo do algoritmo desejado no campo do algoritmo
do equilíbrio da carga. O Balanceamento de carga é um método que maximize a taxa de
transferência em uma rede para aperfeiçoar o USO de recurso.
 

• MAC address — O Balanceamento de carga é executado baseou nos endereços MAC de
origem e de destino de todos os pacotes.
 
• IP/MAC address — O Balanceamento de carga é executado baseou nos endereços IP de
origem e de destino dos pacotes IP e pelos endereços MAC de origem e de destino em
pacotes não-IP.
 

Etapa 3. O clique aplica-se.
  

Defina portas membro em uma RETARDAÇÃO
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a agregação do
gerenciamento de porta > do link > o Gerenciamento da RETARDAÇÃO. A página do 
Gerenciamento da RETARDAÇÃO abre:
 



 
Etapa 1. Clique o botão de rádio da RETARDAÇÃO que você quer editar.
 
Etapa 2. O clique edita para configurar a RETARDAÇÃO. O indicador da RETARDAÇÃO da
edição aparece.
 

 
Etapa 3. (opcional) da lista de drop-down da RETARDAÇÃO escolhe a RETARDAÇÃO que
você quer configurar.
 
Etapa 4. (opcional) dá entrada com um nome para a RETARDAÇÃO no campo de nome da
RETARDAÇÃO.
 
Verificação (opcional) LACP de etapa 5. para permitir o protocolo link aggregation control
(LACP) na RETARDAÇÃO. O LACP permite que a RETARDAÇÃO tenha até 16 portas.
 



Nota: O LACP pode somente ser permitido antes que as portas estejam adicionadas à
RETARDAÇÃO.
 
Etapa 6. Escolha as portas que você gostaria de adicionar à RETARDAÇÃO no campo da
lista de porta.
 
Etapa 7. Clique > para fazer os membros das portas especificadas da RETARDAÇÃO.
 
Etapa 8. O clique aplica-se.
  

Ajustes da RETARDAÇÃO
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a agregação do
gerenciamento de porta > do link > os ajustes da RETARDAÇÃO. A página dos ajustes da
RETARDAÇÃO abre:
 

 
Etapa 2. Clique o botão de rádio da RETARDAÇÃO que você quer editar.
 
Etapa 3. O clique edita para configurar a RETARDAÇÃO. A janela de configuração da
RETARDAÇÃO da edição aparece.
 



 
Etapa 4. (opcional) da lista de drop-down da RETARDAÇÃO escolhe uma RETARDAÇÃO
configurar. O tipo campo da retardação indica os tipos de portas que compreendem a
RETARDAÇÃO.
 
Etapa 5. (opcional) dá entrada com um nome para a RETARDAÇÃO no campo de
descrição.
 
Etapa 6. Clique o botão de rádio que corresponde ao estado desejado da RETARDAÇÃO
no campo de status administrativo. O campo de status operacional indica o estado atual da
RETARDAÇÃO.
 

• Acima de — A RETARDAÇÃO é ascendente e operacional.
 
• Para baixo — A RETARDAÇÃO é para baixo e não operacional.
 

A verificação (opcional) de etapa 7. Reactivate a RETARDAÇÃO suspendida para reactivate
uma RETARDAÇÃO que seja desabilitada pela Segurança de portas fechado ou pelas
configurações ACL.
 
Auto negociação administrativa da verificação (opcional) de etapa 8. para permitir a auto
negociação admin. A auto negociação é um protocolo que permita que dois parceiros de
enlace transmitam taxas de transmissão e controles de fluxo entre si. O campo operacional
da auto negociação indica o estado atual da auto negociação.
 
Etapa 9. Clique o botão de rádio que corresponde à velocidade desejada da RETARDAÇÃO
no campo administrativo da velocidade. O campo operacional da velocidade da
RETARDAÇÃO indica a velocidade atual da RETARDAÇÃO.
 

• 10M — A RETARDAÇÃO usa uma velocidade do 10 Mbps.
 
• 100M — A RETARDAÇÃO usa uma velocidade do 100 Mbps.



• 1000M — A RETARDAÇÃO usa uma velocidade do 1000 Mbps.
 

Etapa 10. Verifique a caixa que corresponde às capacidades desejadas da RETARDAÇÃO
que devem ser anunciado no campo administrativo da propaganda. O campo operacional da
propaganda indica a velocidade que é anunciada às retardações ligadas.
 

• Capacidade máxima — Todas as configurações de modo das velocidades e duplexação
da RETARDAÇÃO podem ser aceitadas.
 
• 10 completamente — A RETARDAÇÃO anuncia ajustes do 10 Mbps de uma velocidade
e do modo bidirecional.
 
• 100 completos — A RETARDAÇÃO anuncia ajustes do 100 Mbps de uma velocidade e
do modo bidirecional.
 
• 1000 completo — A RETARDAÇÃO anuncia ajustes do 1000 Mbps de uma velocidade e
do modo bidirecional.
 

Etapa 11. Clique o botão de rádio que corresponde ao controle de fluxo desejado no campo
de controle de fluxo administrativo. O controle de fluxo controla o fluxo de dados entre
dispositivos de modo que os dados possam ser segurados em um ritmo eficiente. O campo
de controle de fluxo operacional indica o usuário designado ajuste do controle de fluxo.
 

• Permita — O controle de fluxo é permitido na RETARDAÇÃO.
 
• Desabilitação — O controle de fluxo é desabilitado na RETARDAÇÃO.
 
• Autonegociação — A autonegociação está usada para determinar se o controle de fluxo
for permitido ou desabilitado.
 

Etapa 12. A verificação (opcional) permite no campo protegido da RETARDAÇÃO de
proteger a RETARDAÇÃO através de um uplink. Isto faz à RETARDAÇÃO uma porta
protegida para o isolamento da camada 2 entre as relações que compartilham do mesmo
VLAN. Uma porta protegida não envia nenhum tráfego a nenhuma outra porta protegida no
mesmo interruptor.
 
Etapa 13. Clique em Apply.
  

Ajustando ajustes do parâmetro LACP da porta
 

O protocolo link aggregation control (LACP) é usado para dar a prioridade a portas em uma
RETARDAÇÃO. Uma RETARDAÇÃO dinâmica pode ter até 16 portas do mesmo tipo mas
somente 8 podem ser ativos ao mesmo tempo. Quando uma RETARDAÇÃO tem mais de 8
portas, o interruptor usa a prioridade de porta LACP para determinar que portas se tornarão
ativas.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a agregação do
gerenciamento de porta > do link > o LACP que a página LACP abre:
 



 
Etapa 2. Incorpore uma prioridade LACP ao campo da prioridade de sistema LACP. A
prioridade LACP é usada para determinar que seleção de porta dos controles de dispositivo
à RETARDAÇÃO. Os dispositivos com um valor mais baixo terão a prioridade mais alta. Se
ambo o Switches tem a mesma prioridade LACP, o interruptor com o MAC address mais
baixo estará dado o controle da seleção de porta.
 

 
Etapa 3. Clique o botão de rádio da porta que você quer editar.
 
Etapa 4. O clique edita para configurar a porta. O indicador da RETARDAÇÃO da edição 
aparece.



 
Etapa 5. (opcional) da lista de drop-down da porta escolhe a porta configurar.
 
Etapa 6. Incorpore um valor para a prioridade de porta ao campo da prioridade de porta
LACP. Mais baixo o valor, mais alta a prioridade que a porta terá na RETARDAÇÃO.
 
Etapa 7. Clique o botão de rádio que corresponde ao intervalo desejado LACP. Isto
determina o intervalo em que as unidades de dados de protocolo LACP (PDUSs) são
enviadas ou recebidas.
 

• Por muito tempo — O intervalo entre um LACP enviado ou recebido PDU e o LACP
consecutivo seguinte PDU é longo (30 segundos).
 
• Curto — O intervalo entre um LACP enviado ou recebido PDU e o LACP consecutivo
seguinte PDU é curto (1 segundo).
 

Etapa 8. O clique aplica-se.
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