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Configurar configurações de porta da descoberta
do valor-limite dos media do protocolo de
descoberta da camada de enlace (LLDP) (MED)
em um interruptor através do comando line
interface(cli) 
Objetivo
 
Este artigo fornece instruções em como configurar as configurações de porta do protocolo de
descoberta da camada de enlace (LLDP) no interruptor através do comando line interface(cli).
  
Introdução
 
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). LLDP e o Cisco Discovery Protocol (CDP) são ambos os protocolos similares, mas a
diferença é que LLDP facilita a interoperabilidade de fornecedor e o CDP é proprietário de Cisco.
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.
 
A descoberta do valor-limite dos media 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. Uma política de rede LLDP-MED é um grupo de ajustes de configuração usados
para aplicativos em tempo real tais como a Voz ou o vídeo. Os pacotes que parte cada LLDP ao
dispositivo de ponto final anexado dos media terão uma política de rede incluída a ela. O MED
envia seu tráfego como definido na política de 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)
 

/content/en/us/products/cloud-systems-management/findit-network-management/index.html


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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Importante: A configuração da política de rede LLDP-MED é uma condição prévia para esta
configuração. Para saber configurar a política de rede com a utilidade com base na Web, clique 
aqui para instruções. Para instruções CLI-baseadas, 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-MED no interruptor com
o CLI
 
A descoberta da política de rede é uma da característica a mais importante porque fornece um
mecanismo para que um interruptor notifique um telefone do número de VLAN que deve se usar.
O telefone pode obstruir em todo o interruptor, obtém seu número de VLAN, e começa então
comunicações com o Controle de chamadas. A descoberta da política de rede resolve o problema
principal hoje com os telefones da terceira parte que trabalham com os switch Cisco assim como
os Ciscos phone que trabalham com Switches da terceira parte. Para both of these casos, um
problema de colaboração faz o desenvolvimento problemático.
 
Uma política de rede, se configurada, pode ser incluída nos pacotes que parte LLDP ao
dispositivo de ponto final anexado dos media LLDP. O dispositivo de ponto final dos media deve
enviar seu tráfego como especificado na política de rede que recebe. Por exemplo, uma política
pode ser criada para o tráfego do protocolo voice over internet (VoIP) a que instrui o telefone voip:
 

Envie o tráfego de voz no VLAN10 como o pacote rotulado e com 802.1p prioridade 5.
Envie o tráfego de voz com Differentiated Services Code Point (DSCP) 46.
 

Àrevelia, não há nenhuma política da rede configurada no interruptor. O padrão LLDP-MED global
e ajustes da relação é o seguinte:
 

 
 

Recurso Configuração padrão
Voz da política de rede LLDP-MED Automático
LLDP-MED jejuam contagem de repetição do começo 3
Capacidades LLDP-MED (relação) Yes
Política de rede LLDP-MED (relação) Sim (automóvel)
Lugar LLDP-MED (relação) No
LLDP-MED PoE (relação) No
Notificações LLDP-MED (relação) Desabilitado
Inventário LLDP-MED (relação) No

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb2609-configure-link-layer-discovery-protocol-lldp-media-endpoint.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5819-configure-link-layer-discovery-protocol-lldp-media-endpoint.html
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Importante: Desde que LLDP é desabilitado globalmente à revelia, você tem que permiti-lo
primeiramente antes que você configure os ajustes LLDP-MED em seu interruptor. Para permitir e
configurar as propriedades globais LLDP em seu interruptor, clique aqui.
  
Veja ajustes de configuração LLDP-MED no interruptor
 
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. Para indicar os ajustes da configuração atual da porta ou das portas que você quer
configurar, entre no seguinte:
 
Configuração MED 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 ge1/0/5 são indicados. Todos os
ajustes de configuração LLDP-MED para a interface especificada são ajustaram-se aos valores
padrão.
 

 
Você deve agora com sucesso ter visto os ajustes LLDP-MED em seu interruptor com o CLI.
  
Desabilitação LLDP-MED em uma porta
 
Você pode configurar a relação a seletivamente para não enviar e receber pacotes LLDP-MED na
rede. LLDP-MED 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 ou
um Cisco phone.
 
Etapa1. No modo de exec privilegiado do interruptor, entre no contexto da configuração global
entrando no seguinte:
 
SG350X#CONFIGURE 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5571-configure-global-link-layer-discovery-protocol-lldp-settings.html


Etapa 2. Incorpore a relação que você quer configurar entrando no seguinte:
 
[interface-id] SG350X(config)#interface 
 

 
Etapa 3. Para desabilitar LLDP-MED na porta específica, entre no seguinte:
 
Desabilitação MED SG350X(config)#lldp 
 

 
Etapa 4. Inscreva o comando end ir para trás ao contexto do privilégio EXEC:
 

 
Etapa 5. (opcional) para verificar os ajustes configurados, entra no seguinte:
 

 
Você deve agora com sucesso ter desabilitado LLDP-MED na porta específica em seu interruptor
com o CLI.
  
Configurar configurações de porta LLDP-MED
 
Configurar os ajustes LLDP-MED em uma porta permite a seleção dos valores do Tipo-
comprimento LLDP-MED (TLV) e/ou das políticas de rede que devem ser incluídos na
propaganda que parte LLDP-MED para cada relação. LLDP-MED TLV são usados para descrever
as partes de informação individuais que os protocolos transferem.
 
Etapa1. No modo de exec privilegiado do interruptor, entre no contexto da configuração global
entrando no seguinte:
 
SG350X#CONFIGURE 
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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 Cisco
phone, um telefone da terceira parte, ou um switch Cisco.
 
[interface-id] SG350X(config)#interface 
 
Nota: Neste exemplo, a relação ge1/0/5 é usada.
 

 
Etapa 3. Para definir ajustes LLDP-MED na porta específica, entre no seguinte:
 
O MED SG350X(config-if)#lldp permite o [tlv] 
 
As opções são:
 

permita - Permita LLDP-MED na porta.
TLV - Especifica o TLV que deve ser incluído. Os TLV disponíveis são: 

política de rede - Especifica se a política de rede TLV está transmitida.
lugar - Especifica se o lugar TLV está transmitido.
PoE-PSE - Especifica se a potência sobre o equipamento da fonte da potência dos
Ethernet (PoE-PSE) está transmitida.
inventário - Especifica se o inventário TLV está transmitido.

 
Nota: À revelia, LLDP-MED é permitido com a política de rede TLV. As capacidades TLV são
sempre incluídas se LLDP-MED é permitido.
 

 
Etapa 4. (opcional) para retornar os ajustes LLDP-MED da porta, entra no seguinte:
 
MED SG350X(config-if)#nolldp 
 
Etapa 5. Para definir a política de rede LLDP-MED na porta, entre no seguinte:
 
Política de rede MED SG350X(config)#lldp [adicionar | remova] o número 
 
As opções são:
 

adicionar ou remova o número - Os diplomatas ou removem a política da rede especificada à
relação em conformidade.
número - Especifica o número sequencial da política de rede. A escala é 1-32
 

Nota: Para cada porta, você pode somente anexar somente uma política de rede pelo aplicativo
tal como a Voz, sinalização de voz, e assim por diante. Neste exemplo, a política de rede 1 é
adicionada.
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Etapa 6. (opcional) para remover todas as políticas de rede LLDP-MED da porta, entra no
seguinte:
 
[number] da política de rede MED SG350X(config-if)#nolldp 
 
Etapa 7. (opcional) para configurar a emissão de notificações do Simple Network Management
Protocol (SNMP) da alteração de topologia LLDP-MED em uma porta específica, entra no
seguinte:
 
Alteração de topologia das notificações MED SG350X(config-if)#lldp [permita | desabilitação] 
 
As opções são:
 

permita - Enables que envia notificações da alteração de topologia LLDP-MED.
desabilitação - Inutilizações que enviam notificações da alteração de topologia LLDP-MED.
 

Nota: Neste exemplo, as notificações de SNMP são permitidas. A configuração padrão está
desabilitada.
 

 
Etapa 8. Para configurar a informação de localização para o LLDP-MED de uma porta, entre no
seguinte:
 
Lugar MED SG350X(config-if)#lldp {{[coordinate data] | [civic-address data] | [ecs-elin data]}} 
 
As opções são:
 

dados coordenados - Especifica os dados do lugar como coordenadas no formato
hexadecimal. Isto dá o lugar coordenado tal como o ID, latitude, altura, longitude, tipo da
altura e assim por diante. Você pode inscrever 16 pares de números hexadecimais neste
campo.
dados do cívico-endereço - Especifica os dados do lugar como um endereço cívico no
formato hexadecimal. Isto dá ao lugar endereços cívicos tais como o nome, código postal,
número de construção, unidade, assoalho, marco e assim por diante. Você pode incorporar 6
a 160 pares de números hexadecimais neste campo.
dados ecs-elin - Especifica os dados do lugar como um número de identificação de local da
emergência do serviço da chamada de emergência (ECS ELIN) no formato hexadecimal. Isto
é usado para especificar o lugar do dispositivo de rede por sua informação ELIN. Você pode
incorporar o 10 a 25 pares de números hexadecimais neste campo.
dados - Especifica os dados do lugar no formato definido em ANSI/TIA 1057: dados
hexadecimais pontilhados. Cada byte em uma corda de caractere hexadecimal é dois dígitos



hexadecimais. Os bytes são separados por um período ou por uns dois pontos.
 

Nota: Neste exemplo, o cívico-endereço 12AB34CD56EF e o ecs-elin
12AB34CD56EF78AB90CD12EF são usados.
 

 
Etapa 9. Inscreva o comando end ir para trás ao contexto do privilégio EXEC:
 
SG350X(config-if)#end 
 

 
Etapa 10. (opcional) para verificar os ajustes configurados, entra no seguinte:
 
[interface-id] da configuração MED do lldp SG350X#SHOW 
 

 
Etapa 11. (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 12. (Opcional) pressione Y para o Yes ou N para não em seu teclado uma vez que o
[startup-config] do arquivo do Overwrite…. a alerta aparece.
 



 
Você deve agora configurou com sucesso os ajustes LLDP-MED na porta de seu interruptor com
o CLI.
 
Para aprender e compreender mais sobre LLDP e LLDP-MED, clique aqui.
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco

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