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Configurar ajustes globais do protocolo de
descoberta da camada de enlace (LLDP) em um
interruptor através do comando line interface(cli) 

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 as políticas do anúncio de rede 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 você precisa de trabalhar entre os dispositivos
que não são proprietário e dispositivos de Cisco que são proprietário de Cisco. Você pode
usar o protocolo LLDP para propósitos de Troubleshooting. O interruptor dá toda a
informação sobre o estado atual LLDP das portas e você pode usar esta informação para
fixar problemas de conectividade dentro da rede.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar as propriedades LLDP no interruptor.
 
Nota: Para aprender como configurar as propriedades LLDP de seu interruptor com a
utilidade com base na Web, clique aqui.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx300 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4.7.05 — Sx300, Sx500
2.2.8.4 — Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configurar propriedades globais LLDP no interruptor com o CLI
 
Configurar propriedades globais LLDP
 

Etapa 1. Início de uma sessão ao console do interruptor. O nome de usuário padrão e a
senha são Cisco. Se você configurou um username ou uma senha nova, incorpore as
credenciais pelo contrário.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2572


 
Nota: Neste exemplo, o interruptor SG350X é alcançado com o telnet.
 
Etapa 2. No modo de exec privilegiado do interruptor, entre no contexto da configuração
global entrando no seguinte:
 

SG350X#CONFIGURE

Etapa 3. Para permitir globalmente a característica LLDP no interruptor, entre no seguinte:

Corrida SG350X(config)#lldp

Nota: LLDP é permitido globalmente à revelia.

Etapa 4. (opcional) para desabilitar globalmente a característica LLDP, entra no seguinte:

Corrida do lldp SG350X(config)#no

Etapa 5. (opcional) para definir o pacote LLDP que segura quando LLDP é desabilitado
globalmente, entra no seguinte:

Lldpdu SG350X(config)#lldp [que filtra | inundação]

As opções são:

filtração — Especifica que quando LLDP for desabilitado globalmente, os pacotes LLDP estão
filtrados ou suprimidos.

●

inundar — Especifica que quando LLDP for desabilitado globalmente, os pacotes LLDP estão
inundados ou enviados a todas as relações na rede de área local virtual (VLAN).

●

Nota: Neste exemplo, inundar é entrada.

Nota: Os pacotes LLDP são filtrados quando LLDP é desabilitado globalmente.

Se LLDP é desabilitado globalmente, e o pacote LLDP que segura o modo está inundando,
os pacotes LLDP são tratados como pacotes de dados com as seguintes exceções:

As regras do ingresso VLAN não são aplicadas aos pacotes LLDP. Os pacotes LLDP são
prendidos em todas as portas para que o estado do Spanning Tree Protocol (STP) está
enviando.

●

Opte por negar-todas regras não são aplicados aos pacotes LLDP.●

As regras da saída VLAN não são aplicadas aos pacotes LLDP. Os pacotes LLDP são
inundados a todas as portas para que o estado STP está enviando.

●

Os pacotes LLDP são enviados como o sem etiqueta.●

Etapa 6. Para configurar a taxa de transmissão máxima de notificações LLDP, entre no



seguinte:

[seconds] do intervalo das notificações SG350X(config)#lldp

segundos do intervalo — O dispositivo não envia mais do que uma única notificação no
período indicado. A escala é de 5 até 3600 segundos. O intervalo padrão é os segundos cada
5.

●

Nota: Neste exemplo, o intervalo usado é 360 segundos.

Etapa 7. (opcional) para retornar a taxa de transmissão máxima de notificações LLDP à
configuração padrão, entra no seguinte:

Intervalo das notificações do lldp SG350X(config)#no

Etapa 8. Para especificar como frequentemente o software envia atualizações LLDP, entre
no seguinte:

[seconds] do temporizador SG350X(config)#lldp

segundos do temporizador — Especifica como frequentemente o software envia atualizações
LLDP nos segundos. A escala é 5 a 32768 segundos. O valor padrão é 30 segundos.

●

Nota: Neste exemplo, o temporizador usado é 60 segundos.

Etapa 9. (opcional) para restaurar a configuração do temporizador do padrão LLDP, entra no
seguinte:

Temporizador do lldp SG350X(config)#no

Etapa 10. Para especificar quanto tempo o dispositivo receptor guarda um pacote LLDP
antes do rejeitar, entre no seguinte:

[number] do posse-multiplicador SG350X(config)#lldp

número do posse-multiplicador — Especifica o intervalo de tempo de contenção do pacote
LLDP como um múltiplo do valor de temporizador LLDP. A escala é 2 ao 10, e o valor padrão
é 4.

●

Nota: Neste exemplo, o valor do multiplicador da posse é ajustado ao 5.

Etapa 11. (opcional) para retornar a taxa de transmissão máxima de notificações LLDP à
configuração padrão, entra no seguinte:

Posse-multiplicador do lldp SG350X(config)#no



Etapa 12. Para especificar o tempo onde mínimo uma porta LLDP espera antes de
reinitializing a transmissão LLDP, entre no seguinte:

[seconds] do reinit SG350X(config)#lldp

segundos do reinit — Especifica o tempo mínimo nos segundos onde uma porta LLDP espera
antes de reinitializing a transmissão LLDP. A escala é de 1 ao 10 e o valor padrão é 2
segundos.

●

Nota: Neste exemplo, o tempo de transmissão reinitializing LLDP é ajustado a 3 segundos.

Etapa 13. (Opcional) para reverter o ajuste de configuração reinitializing da transmissão
LLDP em seu interruptor, entre no seguinte:

Reinit do lldp SG350X(config)#no

Etapa 14. Para configurar a quantidade de tempo que passa entre as transmissões
sucessivas do quadro LLDP devido às mudanças nos sistemas locais MIB LLDP, entre no
seguinte:

[seconds] do TX-atraso SG350X(config)#lldp

segundos do TX-atraso — Especifica o atraso nos segundos entre as transmissões
sucessivas do quadro LLDP iniciadas pelo valor ou as alterações de status nos sistemas
locais MIB LLDP. A escala é de 1 até 8192 segundos e o retardo de transmissão do padrão é
2 segundos.

●

Nota: Neste exemplo, o retardo de transmissão é ajustado a 15 segundos.

Etapa 15. (Opcional) para retornar os valores de atraso transmitir à configuração padrão,
entre no seguinte:

TX-atraso do lldp SG350X(config)#no

Etapa 16. (Opcional) para configurar a fonte da propaganda do chassi ID nas mensagens
LLDP, entre no seguinte:

Chassi-identificação SG350X(config)#lldp [endereço MAC | hostname]

As opções são:

endereço MAC — Especifica o chassi ID para usar o endereço de controle de acesso de●



mídia (MAC) do dispositivo. Esta é a configuração padrão.
hostname — Especifica o chassi ID para usar o nome de host configurado dispositivo.●

Nota: Neste exemplo, o hostname é usado.

Etapa 17. (Opcional) para restaurar a fonte do chassi ID à configuração padrão, entre no
seguinte:

Chassi-identificação do lldp SG350X(config)#no

Etapa 18. Quando uma porta vem acima, LLDP pode enviar pacotes mais rapidamente do
que usuais usando seu mecanismo rápido do começo. Para configurar o número de pacotes
que é enviado durante a ativação do mecanismo rápido do começo, entre no seguinte:

[number] do contagem de repetição do rápido-início MED SG350X(config)#lldp

número do contagem de repetição — Especifica o número de vezes que a unidade de dados
rápida do começo LLDP (LLDPDU) está sendo enviada durante a ativação do mecanismo
rápido do começo. A escala é 1 ao 10 e o valor padrão é 3.

●

Nota: Neste exemplo, o número do contagem de repetição é ajustado ao 5.

Etapa 19. (Opcional) para retornar a repetição ao contrário da configuração padrão, entre no
seguinte:

Contagem de repetição do rápido-início MED do lldp SG350X(config)#no

Etapa 20. Inscreva o comando exit ir para trás ao modo de exec privilegiado do interruptor.

SG350X#EXIT

Etapa 21. (Opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes
configurados ao arquivo de configuração de inicialização, entrando no seguinte:

Partida-configuração da executar-configuração SG350X#COPY

Etapa 22. (Opcional) pressione Y para o Yes ou N para não em seu teclado uma vez que a
alerta do [startup-config] do arquivo do Overwrite… aparece.



Nota: Neste exemplo, Y é pressionado.

Você deve agora com sucesso ter configurado as propriedades globais LLDP em seu
interruptor com o CLI.

Para aprender como configurar os ajustes LLDP em portas específicas em seu interruptor
com a utilidade com base na Web, clique aqui para instruções. Para instruções CLI-
baseadas, clique aqui. 

Mostre ajustes de configuração LLDP

Etapa1. No modo de exec privilegiado do interruptor, entre no seguinte para indicar os
ajustes de configuração globais LLDP:

Configuração do lldp SG350X#SHOW [ID de interface | detalhado]

As opções são:

ID de interface — (opcional) especifica o ID de porta.●

Detalhado — (opcional) indica a informação para as portas NON-atuais além do que as
portas atuais.

●

Nota: Neste exemplo, a configuração detalhada LLDP é indicada.

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2767
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5578


A configuração LLDP indica a informação seguinte:

Estado LLDP — O estado de LLDP no interruptor.●

Temporizador — O intervalo de tempo entre atualizações LLDP.●

Multiplicador da posse — A quantidade de tempo (como um múltiplo do intervalo de
temporizador) que o dispositivo receptor mantém um pacote LLDP antes do rejeitar.

●

Atraso de Reinit — O intervalo mínimo que uma porta LLDP espera antes de re-inicializar
uma transmissão LLDP.

●

Atraso de Tx — O atraso entre as transmissões sucessivas do quadro LLDP iniciadas pelo
valor/alterações de status nos sistemas locais MIB LLDP.

●

Intervalo das notificações — A taxa de transmissão máxima de notificações LLDP.●

Manipulação dos pacotes LLDP — O pacote LLDP que segura quando LLDP for desabilitado
globalmente.

●

Chassi ID — Identificador do chassi.●

Porta — O número de porta.●

Estado — O estado LLDP da porta.●

TLV opcionais — TLV opcionais que são anunciados. Os valores possíveis são:●

- Paládio — Descrição da porta

- SN — Nome de sistema

- SD — Descrição do sistema

- SC — Capacidades de sistema



Endereço — O endereço de gerenciamento que é anunciado.●

Notificações — Indica se as notificações LLDP estão permitidas ou desabilitadas.●

Vlan da porta ID PVID- (relação) anunciado.●

PPVID — vlan da porta ID do protocolo (da relação) anunciado.●

Protocolos — (relação) os protocolos selecionados.●

Você deve agora ter indicado os ajustes configurados LLDP em seu interruptor com o CLI.
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