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Configurar configurações de porta 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 permite um dispositivo de anunciar suas identificação, configuração, e capacidades
aos dispositivos confinante que armazenam então os dados em um Management
Information Base (MIB). A informação compartilhada entre as ajudas dos vizinhos reduz o
tempo necessário para adicionar um dispositivo novo à rede de área local (LAN) e
igualmente fornece os detalhes necessários pesquisar defeitos muitos problemas de
configuração.
 
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. 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 é um dos protocolos
usados por aplicativos da descoberta da rede tais como o Gerenciamento de redes de
FindIT descobrir dispositivos na rede.
 
Um switch LAN dado pôde ter dispositivos com os alguns dos seguintes grupos de
capacidades anexados a ele:
 

Dispositivos que apoiam somente LLDP-MED (tal como um telefone da terceira parte)
Dispositivos que apoiam somente o CDP (tal como um switch Cisco mais velho ou um Cisco
phone mais velho)
Dispositivos que apoiam somente LLDP (tal como um roteador da terceira parte ou um
interruptor da terceira parte)
Dispositivos que apoiam LLDP e CDP (tal como um roteador Cisco)
Dispositivos que apoiam LLDP-MED e CDP (tal como um Cisco phone)
Dispositivos que apoiam LLDP, LLDP-MED, e CDP (tal como um switch Cisco)
 

O diagrama abaixo mostra que um cenário onde CDP e os protocolos LLDP ou LLDP-MED
estão sendo executado simultaneamente em dispositivos Cisco. Você pode configurar o
controle de modo que qualquens um protocolos possam ser desabilitados.
 



 

 
O diagrama abaixo mostra que um controle do cenário onde nos protocolos esteve
configurado já em conformidade: O CDP está usado entre dispositivos Cisco quando LLDP-
MED for usado entre Cisco e dispositivos de terceira parte.
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Este artigo fornece instruções em como configurar as configurações de porta LLDP no
interruptor através do comando line interface(cli).
 
Nota: Para aprender como configurar as configurações de porta 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 configurações de porta LLDP no interruptor com o
CLI
 

Configurar as configurações de porta LLDP permite que você ative LLDP e notificação de
SNMP pela porta, e incorpora os valores do Tipo-comprimento (TLV) que são enviados na
unidade de dados de protocolo (PDU) LLDP. O LLDP-MED TLV a ser anunciado pode ser
configurado através das configurações de porta LLDP-MED, e o endereço de
gerenciamento TLV do dispositivo pode ser configurado. Para aprender como configurar as
configurações de porta LLDP-MED em um interruptor com a utilidade com base na Web,
clique aqui. Para instruções CLI-baseadas, clique aqui. 

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=2601
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5820


O padrão LLDP global e ajustes da relação é o seguinte:
 

 
Importante: Desde que LLDP é desabilitado globalmente à revelia, você tem que permiti-lo
primeiramente antes que você configure os ajustes LLDP em uma relação específica. Para
permitir e configurar as propriedades globais LLDP em seu interruptor, clique aqui.
  

Desabilite LLDP na relação
 

LLDP é desabilitado globalmente no interruptor e em todas as interfaces suportadas. Você
deve permitir LLDP globalmente de permitir que um dispositivo envie pacotes LLDP. Uma
vez que permitida, nenhuma mudança é exigida a nível de interface.
 
Você pode configurar a relação a seletivamente para não enviar e receber pacotes LLDP na
rede. LLDP de desabilitação em uma porta específica permitirá que você configure o CDP
para tomar o controle. Isto é vantajoso se o dispositivo conectado na porta é um switch
Cisco mais velho ou um Cisco phone mais velho.
 
Para desabilitar LLDP em uma relação específica, siga estas etapas:
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao console do interruptor. O nome de usuário padrão e a
senha são Cisco/Cisco. Se você configurou um username ou uma senha nova, incorpore as
credenciais pelo contrário.
 

 
Nota: Os comandos podem variar segundo o modelo exato de seu interruptor. 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:
 

Recurso Configuração padrão
Estado global LLDP Desabilitado
Temporizador LLDP (frequência da
atualização de pacote de informação) 30 segundos

Multiplicador da posse LLDP (antes de
rejeitar) 4 (120 segundos)

Atraso do reinitialization LLDP 2 segundos
Atraso LLDP Tx 2 segundos
Intervalo das notificações LLDP segundos 5

Manipulação dos pacotes LLDP Filtração (quando
LLDP for desabilitado)

Chassi ID LLDP Endereço MAC

LLDP TLV-seleto Permitiu de enviar e
receber todos os TLV.

Estado da relação LLDP Habilitado
LLDP recebem Habilitado
LLDP transmitem Habilitado

LLDP MED-TLV-seleto Permitiu de enviar todo
o LLDP-MED TLV

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5571


SG350X#CONFIGURE

Etapa 3. Incorpore a relação que você quer configurar entrando no seguinte:

[interface-id] SG350X(config)#interface

Nota: Neste exemplo, a relação ge1/0/6 é usada.

Etapa 4. Para desabilitar LLDP transmita em uma relação, entram no seguinte:

O lldp SG350X(config-if)#no transmite

Etapa 5. Para desabilitar LLDP receba em uma relação, entram no seguinte:

O lldp SG350X(config-if)#no recebe

Etapa 6. Inscreva o comando end ir para trás ao contexto do privilégio EXEC:

SG350X(config-if)#end

Etapa 7. (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

Imprensa (opcional) Y de etapa 8. para o Yes ou o N para não em seu teclado uma vez que
a alerta do [startup-config] do arquivo do Overwrite… aparece.



Você deve agora ter desabilitado LLDP em uma porta específica de seu interruptor com o
CLI.

Ajustes da vista LLDP em uma relação

Etapa1. Para indicar os ajustes da configuração atual da porta ou das portas que você quer
configurar, entre no seguinte:

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, os ajustes de configuração LLDP para ge1/0/6 são indicados. As
propriedades globais LLDP abaixo são ajustes PRE-configurados.

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. O chassi ID do padrão é MAC address.●

Porta — O número de porta.●

Estado — O estado LLDP da porta. O padrão é RX e Tx.●

TLV opcionais — TLV opcionais que são anunciados. Os valores padrão são valores
possíveis SN e SC. 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. O valor padrão é automático.●

Notificações — Indica se as notificações LLDP estão permitidas ou desabilitadas. Isto é
desabilitado à revelia.

●

802.3 TLV opcionais — Os TLV o interruptor estão indo publicar. Os TLV disponíveis são:●

- 802.3 MAC-PHY — Capacidade do duplex e da taxa de bits e os ajustes atuais do duplex
e da taxa de bits do dispositivo de envio. Igualmente indica se as configurações atual são
devido à autonegociação ou à configuração manual.

- potência 802.3 através do MDI — Potência máxima transmitida através da relação múltipla
do documento (MDI).

- Agregação de 802.3 links — Se o link (associado com a porta em que o LLDP PDU é
transmitido) pode ser agregado. Igualmente indica se o link está agregado atualmente, e em
caso afirmativo, fornece o identificador de porta agregado.

- Tamanho máximo do frame 802.3 — Capacidade do tamanho máximo do frame da
aplicação MAC-PHY.

802.1 TLV opcionais●

- Vlan da porta ID PVID- anunciado. Esta característica é desabilitada à revelia.

- PPVID — Vlan da porta ID do protocolo anunciado.

- VLAN — Os VLAN que serão anunciados.

- Protocolos — Os protocolos que serão anunciados.



Etapa 2. (opcional) para indicar a informação LLDP que é anunciada de uma relação
específica, entra no seguinte:

[interface-id] do local do lldp SG350X#SHOW

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

Você deve agora com sucesso ter visto os ajustes LLDP em uma relação específica em seu
interruptor com o CLI.

Configurar ajustes LLDP na relação

Para permitir LLDP em uma relação que seja desabilitada, siga estas etapas:

Etapa1. No modo de exec privilegiado do interruptor, entre no contexto da configuração
global entrando no seguinte:

SG350X#CONFIGURE

Etapa 2. Incorpore a relação que você quer configurar entrando no seguinte:

Nota: Certifique-se de que o dispositivo conectado a esta porta apoia LLDP, tal como um
roteador da terceira parte ou um interruptor da terceira parte.

[interface-id] SG350X(config)#interface

Nota: Neste exemplo, a relação ge1/0/6 é usada.

Etapa 3. Para permitir LLDP transmita na relação, entram no seguinte:

SG350X(config-if)#lldp transmitem

Etapa 4. Para permitir LLDP receba na relação, entram no seguinte:

SG350X(config-if)#lldp recebem



Etapa 5. Para permitir a emissão de notificações LLDP em uma relação, entre no seguinte:

Notificações SG350X(config-if)#lldp [permita | desabilitação]

As opções são:

permita — Enables que envia notificações LLDP.●

desabilitação — Inutilizações que enviam notificações LLDP.●

Nota: Enviar notificações LLDP é desabilitada à revelia. Alternativamente, você pode não
usar nenhuma notificação do lldp comanda para desabilitar a emissão de notificações LLDP.

Nota: Neste exemplo, as notificações LLDP são permitidas.

Etapa 6. Para especificar que TLV opcionais são transmitidos na relação, entre no seguinte:

SG350X(config-if)#lldp opcional-TLV [TLV-nome | nenhuns]

Importante: Incorporar um TLV opcional novo substitui o padrão TLV opcionais.

As opções são:

- TLV — Especifica os TLV a ser incluídos. Os TLV opcionais disponíveis são:●

- porta-desc — Descrição TLV opcional da porta.

- SYS-nome — Nome de sistema TLV opcional. Isto é transmitido à revelia.

- SYS-desc — A descrição do sistema TLV opcional.

- SYS-tampão — Capacidades de sistema TLV opcional. Isto é transmitido à revelia.

- 802.3-mac-phy — Capacidade do duplex e da taxa de bits e os ajustes atuais do duplex e
da taxa de bits do dispositivo de envio. Igualmente indica se as configurações atual são
devido à autonegociação ou à configuração manual.

- 802.3-lag — Se o link (associado com a porta em que o LLDP PDU é transmitido) pode ser
agregado. Igualmente indica se o link está agregado atualmente, e em caso afirmativo,
fornece o identificador de porta agregado.

- 802.3-max-frame-size — Capacidade do tamanho máximo do frame da aplicação MAC-
PHY.



- Potência-através-MDI — Potência máxima transmitida através da relação múltipla do
documento (MDI).

- 4-wirePower-via-MDI — (relevante às portas PoE que apoiam 60W PoE) Cisco proprietário
TLV definido para apoiar a potência sobre os Ethernet que permitem 60 watts de potência
(apoio padrão é até 30 watts).

nenhuns — (opcional) cancele todos os TLV opcionais da relação.●

Etapa 7. (opcional) para restaurar os ajustes de configuração opcionais do padrão TLV,
entra no seguinte:

Lldp opcional-TLV SG350X(config-if)#no

Etapa 8. (opcional) para especificar se transmitir os 802.1 PVID, entra no seguinte:

Pvid SG350X(config-if)#lldp opcional-TLV 802.1 [permita | desabilitação]

As opções são:

permita — O PVID é anunciado.●

desabilitação — O PVID não é anunciado.●

Nota: Neste exemplo, a transmissão de TLV opcional 802.1 PVID é permitida.

Etapa 9. (opcional) para reverter a transmissão de 802.1 PVID à configuração padrão, entra
no seguinte:

Pvid do lldp opcional-TLV 802.1 SG350X(config-if)#no

Etapa 10. (opcional) para especificar se transmitir os 802.1 PPVID, entra no seguinte:

Ppvid SG350X(config-if)#lldp opcional-TLV 802.1 [adicionar | remova] o [ppvid]

As opções são:

adicionar — O PPVID é anunciado. O PPVID é o PVID que é usado segundo o protocolo do
pacote.

●

remova — O PPVID não é anunciado.●

Nota: A escala PPVID é 0 a 4094. Se o PPVID é 0, indica que a porta não é capaz de apoiar
a porta e protocolo VLAN e/ou a porta não está permitida com nenhum protocolo VLAN.
Neste exemplo, 802.1 PPVID são deixados com a configuração padrão.

Etapa 11. (opcional) para especificar se transmitir o ID de VLAN 802.1, entra no seguinte:

SG350X(config-if)#lldp opcional-TLV 802.1 vlan [adicionar | remova] o [vlan-id]

As opções são:



adicionar — O ID de VLAN é anunciado.●

remova — O ID de VLAN não é anunciado.●

Nota: A escala do ID de VLAN é 0 a 4094. Neste exemplo, o VLAN20 é usado.

Etapa 12. (Opcional) para especificar se transmitir o protocolo 802.1, entre no seguinte:

Protocolo SG350X(config-if)#lldp opcional-TLV 802.1 [adicionar | remova] o [protocol]

As opções são:

adicionar — Especifica para anunciar o protocolo especificado.●

remova — Especifica para não anunciar o protocolo especificado.●

Certifique-se que o protocolo está configurado globalmente em seu interruptor. Os
protocolos disponíveis são:

stp — Spanning Tree Protocol TLV opcional●

rstp — Protocolo rapid spanning-tree TLV opcional●

mstp — Protocolo multiple spanning-tree TLV opcional●

pausa — Pausa TLV opcional●

802.1x — Controle de acesso de rede com base na porta (PNAC) TLV opcional●

lacp — Protocolo link aggregation control TLV opcional●

gvrp — Protocolo de registro TLV opcional GARP VLAN●

Nota: Neste exemplo, o RSTP é usado.

Etapa 13. (Opcional) para especificar o endereço de gerenciamento anunciado por uma
relação, entre no seguinte:

Endereço de gerenciamento SG350X(config-if)#lldp {IP address | nenhum | [interface-id]

automático}

As opções são:

IP address — Especifica o endereço de gerenciamento estático para anunciar.●

nenhuns — Especifica que nenhum endereço está anunciado.●

automático — Especifica que o software seleciona automaticamente um endereço de
gerenciamento para anunciar de todos os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT do produto. Em caso dos endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
múltiplos, o software seleciona o mais baixo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco

●



ICM NT entre os endereços IP dinâmicos. Se não há nenhum endereço dinâmico, o software
seleciona o mais baixo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT entre os
endereços IP estáticos. Esta é a propaganda do padrão.
ID de interface automático — Especifica que o software seleciona automaticamente um
endereço de gerenciamento para anunciar dos endereços IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT que são configurados na identificação da relação em caso dos endereços IP
de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT múltiplos, o software seleciona o mais baixo
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT entre os endereços IP dinâmicos da
relação. Se não há nenhum endereço dinâmico, o software seleciona o mais baixo endereço
IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT entre os endereços IP estáticos da relação. A
relação ID pode ser um dos seguintes tipos: Porta Ethernet, canal de porta ou VLAN. Note
que se a porta ou o canal de porta são membros em um VLAN que tenha um endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, esse endereço não é incluído porque o endereço é
associado com o VLAN.

●

Nota: À revelia, nenhum endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT é anunciado.
Neste exemplo, 192.168.1.150 é usado.

Etapa 14. Inscreva o comando end ir para trás ao contexto do privilégio EXEC:

SG350X(config-if)#end

Etapa 15. (Opcional) para indicar os ajustes da configuração atual da porta ou das portas
que você configurou, entre no seguinte:

[interface-id] da configuração do lldp SG350X#SHOW



Etapa 16. (Opcional) para indicar a informação LLDP que é anunciada de uma relação
específica, entre no seguinte:

[interface-id] do local do lldp SG350X#show

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

Etapa 17. (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 18. (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.

Você deve agora com sucesso ter configurado as configurações de porta LLDP em seu
interruptor com o CLI.

Para aprender e compreender mais sobre LLDP e LLDP-MED, clique aqui.

http://www.cisco.com/en/US/technologies/tk652/tk701/technologies_white_paper0900aecd804cd46d.html
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