
Permita a detecção do laço de retorno em um
interruptor com o CLI 
Objetivo
 

Este artigo aponta fornecê-lo todas as etapas necessárias para configurar a detecção do
laço de retorno (LBD) que usa o comando line interface(cli). As etapas esboçadas são
executadas em um ambiente de Windows 10.
  

Introdução
 

A finalidade de LBD é assegurar-se de que a proteção esteja fornecida contra laços
enviando pacotes de protocolo do laço fora das portas onde LBD é permitido. LBD trabalha
transmitindo pacotes periódicos da detecção do laço de retorno. Quando o interruptor
recebe seu próprio pacote LBD significa que um laço está detectado. Quando um laço é
descoberto, a porta que recebeu o pacote LBD está colocada em um estado de fechamento.
LBD pode detectar os seguintes laços:
 

 
Fio Shorted – uma porta que dê laços em todo o tráfego de recepção.
 
 
Dirija o laço das multiportas – quando o interruptor é conectado a um outro interruptor onde o
Spanning Tree Protocol (STP) esteja desabilitado.
 
 
Laço da área local do segmento N – o interruptor é conectado a uns ou vários segmentos da
rede de área local (LAN) que têm um laço.
 
 

Nota: LBD é independente do STP. Ao medir - a árvore trabalha através de todos os switch
conectados dentro de uma rede, LBD não troca a informação e não leva em consideração
quadros de laço dos outros dispositivos.
  

Dispositivos aplicáveis
 

 
Sx350
 
 
SG350X
 
 
SG350XG
 
 
Sx550X
 
 
SG550XG
 
 



Versão de software
 

 
2.2.5.x e mais novo
 
  

Antes de configurar LBD com o CLI
 

 
Certifique-se de você ter o acesso de console usando o cabo serial fornecido com o
interruptor.
 
 
Assegure-se de que você instale o software para o acesso de console, por exemplo, (massa
de vidraceiro).
 
  

Permita LBD
 

Etapa1. Uma vez que você conecta o cabo serial a seu computador e à parte traseira do
interruptor, alcance o gerenciador de dispositivo pressionando o ícone de Windows em seu
teclado + em chave X e clique sobre o gerenciador de dispositivo. Verifique que porta de
comunicação (COM) é usado por sua conexão serial.
 

 
Etapa 2. Agora que você conhece a porta COM, abra a massa de vidraceiro e configurar o
seguinte:
 
Neste exemplo,

https://www.putty.org/
https://www.putty.org/


Incorpore COM6 como a linha de série
 
 
Ajuste a velocidade a 112500
 
 
Escolha o tipo de conexão como a série
 
 

Clique aberto.
 

 
Etapa 3. Para incorporar o modo de configuração global do interruptor, entre no seguinte.
 

switch336713#config t 
 

Nota: Em toda a etapa de configuração, quando no modo de configuração global, você
puder escolher salvar permanentemente seus ajustes. A fim fazer isso, para datilografar 
copia a partida-configuração da executar-configuração e pressiona-a entra.
 
Etapa 4. você (opcional) pode igualmente permitir LBD pela relação. Neste caso, você
precisa de selecionar primeiramente a relação usando o comando seguinte.
 

switch336713(config)#interface te1/0/1 
 

Nota: Neste exemplo, a relação é te1/0/1.
 
Etapa 5. Para permitir LBD, entre no seguinte.
 

switch336713(config)#loopback-detection permitem 
 

Etapa 6. você (opcional) que pode agora escolher ajustar um intervalo LBD. Para fazer
assim, inscreva o comando seguinte.



intervalo 45 switch336713(config)#loopback-detection 
 

Nota: Neste exemplo, o tempo de intervalo é ajustado a 45 segundos. Um intervalo mais
curto permite uma detecção mais sensível mas consome mais recursos.
 
Conclusão
 
Você tem aprendido agora as etapas permitir LBD em seus Series Switch da empresa de
pequeno porte Sx350, SG350X, SG350XG, Sx550X ou SG550XG usando o CLI. Para obter
mais informações sobre de nosso Switches, visite por favor os seguintes links:
 
Folha de dados controlada Cisco 350 Series do Switches
 
Folha de dados controlada empilhável do Switches do Cisco 550X Series
 
Guia de Administração
 
Vídeo: Introduzindo o mGig em 350 Series Switch de Cisco SMB para o desempenho da
Melhor-Em-classe
 

/content/en/us/products/collateral/switches/small-business-smart-switches/data-sheet-c78-737359.html
/content/en/us/products/collateral/switches/550x-series-stackable-managed-switches/datasheet-c78-735874.html
/content/dam/en/us/td/docs/switches/lan/csbms/350xg/admin_guide/AG_Tesla_350_550.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3gucK1LqMLE
https://www.youtube.com/watch?v=3gucK1LqMLE
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