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Gerenciamento e ajustes do grupo da agregação
do link (RETARDAÇÃO) em switch empilhável
do Sx500 Series 
Objetivo
 
Ligue o grupo da agregação (RETARDAÇÃO) multiplicam a largura de banda, aumentam a
flexibilidade da porta, e fornecem uma redundância de link entre dois dispositivos. O protocolo link
aggregation control (LACP) é parte de uma especificação IEEE (802.3az) que possa controlar o
empacotamento de diversas portas física junto para formar um único canal lógico
(RETARDAÇÃO). A carga de tráfego que equilibra sobre as portas do membro ativo de uma
RETARDAÇÃO é controlada por uma função de distribuição mistura-baseada que distribua o
unicast e o tráfego multicast baseados informação em cabeçalho de pacote de informação da
camada 2 ou da camada 3. O LACP ajuda a formar uma única RETARDAÇÃO empacotando
muitas portas física. É igualmente responsável para a multiplicação da largura de banda, aumento
na flexibilidade da porta, e em fornecer a Redundância nos links entre todos os 2 dispositivos.
Adicionalmente isto ajuda em mudar a velocidade, a propaganda, o controle de fluxo, e
igualmente a proteção da RETARDAÇÃO que pode facilmente ser identificada na tabela dos
ajustes da RETARDAÇÃO.
 
Este documento mostra-lhe como configurar o algoritmo do Balanceamento de carga, PARA
RETARDAR-SE Gerenciamento, e ajustes da RETARDAÇÃO em um interruptor.
 
Nota: Para instruções em como configurar a RETARDAÇÃO em um interruptor com o CLI
(interface da linha de comando), clique aqui.
  
Dispositivos aplicáveis
 

Switch empilhável do Sx500 Series
Series Switch Sx350X
Series Switch Sx550X
  

Versão de software
 

v2.3.5.63 (Sx350X & Sx550X)
v1.4.9.4 (Sx500)
  

Procedimento de gerenciamento da RETARDAÇÃO
 
Configurar o algoritmo do equilíbrio da carga
 
As etapas neste documento são executadas sob o modo de exibição avançado usando o
SG550X-24. Para mudar ao modo de exibição avançado, ir ao canto superior direito e selecionar 
avançado na lista de drop-down do modo de exibição.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-550x-series-stackable-managed-switches/smb5848-configuring-lag-settings-on-a-switch-through-cli.html


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 um dos seguintes botões de rádio para o algoritmo do equilíbrio da carga. Neste
exemplo, nós seremos configuramos o MAC address IP como nosso algoritmo do equilíbrio da
carga.

MAC address - Executa o Balanceamento de carga baseado em endereços MAC de origem e
de destino em todos os pacotes.

●

MAC address IP - Executa o Balanceamento de carga pelos endereços IP de origem e de
destino em pacotes IP, e pelos endereços MAC de origem e de destino em pacotes não-IP.

●



Etapa 3. Clique o botão Apply Button para aplicar as mudanças. O arquivo de configuração
running é atualizado.

Edite o Gerenciamento da RETARDAÇÃO

Etapa1. Para definir a porta do membro ou do candidato na seção da tabela do Gerenciamento da
RETARDAÇÃO, clique o botão de rádio para que a RETARDAÇÃO seja configurada.

As descrições dos campos na tabela do Gerenciamento da RETARDAÇÃO são:

RETARDAÇÃO - As retardações são mostradas na coluna.●

Nome - O nome da RETARDAÇÃO configurado é mostrado na coluna.●

LACP - Mostra se o LACP está permitido ou desabilitado à RETARDAÇÃO particular.●

Estado do link - Mostra se o LINK da RETARDAÇÃO é ativo ou para baixo.●

Membro ativo - Mostra ao membro quais são no campo e são ativos no grupo configurado.●

Membro à espera - Mostra aos membros quais são configurados aos membros da
RETARDAÇÃO quais estão no apoio.

●

Etapa 2. O clique edita… para alterar a RETARDAÇÃO.

Etapa 3. (opcional) escolhe o número da RETARDAÇÃO da lista de drop-down da



RETARDAÇÃO.

Etapa 4. Dê entrada com um nome para a RETARDAÇÃO no campo de nome da
RETARDAÇÃO.

Etapa 5. A verificação permite no campo LACP na RETARDAÇÃO escolhida. Isto faz-lhe uma
RETARDAÇÃO dinâmica. Este campo pode somente ser permitido após ter movido uma porta
para a RETARDAÇÃO no campo seguinte.

Etapa 6. Escolha a unidade do interruptor do campo da unidade que indica o membro de
empilhamento para que a informação da RETARDAÇÃO é definida.



Etapa 7. Mova as portas que devem ser atribuída à RETARDAÇÃO da lista de porta à lista dos
membros da RETARDAÇÃO. Até oito portas pela RETARDAÇÃO estática e 16 portas a uma
RETARDAÇÃO dinâmica podem ser atribuídas. A unidade/entalhe escolhido e a lista de porta são
adicionados à lista dos membros da RETARDAÇÃO. Neste exemplo, nós estaremos
selecionando GE1 e GE2.

Etapa 8. O clique aplica-se para salvar as mudanças na página da sociedade da
RETARDAÇÃO da edição.

Nota: A RETARDAÇÃO igualmente deverá ser configurada também no outro interruptor. Se a



RETARDAÇÃO não é configurada no outro interruptor, a seguir o estado do link será link para
tragar e as portas que você configurou estarão no campo à espera do membro.

Configurar ajustes da RETARDAÇÃO

O seguinte procedimento de configuração ajuda-o não somente a configurar a RETARDAÇÃO
mas a reactivate igualmente a RETARDAÇÃO suspendida.

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 a RETARDAÇÃO que precisa de ser alterada.

Etapa 3. O clique edita para alterar essa RETARDAÇÃO.

Etapa 4. A janela de configuração da RETARDAÇÃO da edição aparece. Escolha o número de ID
da RETARDAÇÃO da lista de drop-down da RETARDAÇÃO.



Etapa 5. No campo de descrição, incorpore o nome da RETARDAÇÃO ou um comentário para a
identificação. O tipo campo da RETARDAÇÃO indicará o tipo de porta que compreende a
RETARDAÇÃO.

Etapa 6. Selecione a RETARDAÇÃO estar administrativamente para cima ou para baixo no
campo de status administrativo. O campo de status operacional mostra se a RETARDAÇÃO se
está operando atualmente.

Passo 7. Verifique a caixa de seleção da possibilidade no campo do SNMP traps do estado do
link se você quer permitir a geração de notificação do SNMP traps das mudanças ao estado do
link das portas na RETARDAÇÃO. O SNMP traps do estado do link é permitido à revelia.



Etapa 8. (opcional) no campo do intervalo de tempo, verifica a caixa de seleção da possibilidade
para permitir o intervalo de tempo durante que a porta está no estado ascendente. Quando o
intervalo de tempo não é ativo, a porta está na parada programada. Se um intervalo de tempo é
configurado, é eficaz somente quando a porta está administrativamente acima. O intervalo de
tempo não é permitido à revelia. Neste exemplo, nós estaremos deixando o intervalo de tempo
desabilitado.

Nota: Este campo pode variar segundo o modelo de switch que você se está usando.

Etapa 9. (opcional) se o intervalo de tempo foi permitido na etapa precedente, seleciona o perfil
que especifica o intervalo de tempo no campo de nome do intervalo de tempo. Se um intervalo de
tempo não é definido ainda, o clique edita para ir à página do intervalo de tempo.

Nota: O intervalo de tempo precisa de ser permitido a fim selecionar um nome do intervalo de
tempo.

Etapa 10. Verifique a caixa de seleção da possibilidade no campo administrativo da auto
negociação para permitir ou desabilitar a autonegociação na RETARDAÇÃO. A autonegociação é
um protocolo entre dois parceiros de enlace que permita uma RETARDAÇÃO de anunciar seus
velocidade de transmissão e controle de fluxo a seu sócio (o padrão do controle de fluxo é
desabilitado). O campo operacional da auto negociação indica os ajustes da autonegociação.

Nota: Recomenda-se manter a autonegociação permitida em ambos os lados de um link
agregado, ou desabilitada em ambos os lados, ao assegurar-se de que as velocidades do link
sejam idênticas.

Etapa 11. (opcional) se a auto negociação administrativa é desabilitada na etapa precedente,
seleciona a velocidade administrativa. A velocidade operacional da retardação indica a velocidade
atual em que a RETARDAÇÃO se está operando.



As velocidades disponíveis são:

10M●

100M●

1000M●

Nota: A velocidade pode variar segundo o modelo de seu interruptor.

Etapa 12. No campo administrativo da propaganda, verifique as capacidades de ser anunciado
pela RETARDAÇÃO. A propaganda operacional indica o estado administrativo da propaganda. A
RETARDAÇÃO anuncia suas capacidades a sua RETARDAÇÃO vizinha de começar o processo
de negociação. Os valores possíveis são:

Capacidade máxima - Todos SE RETARDAM velocidades e ambos os modos duplex estão
disponíveis.

●

10 completamente - A RETARDAÇÃO anuncia uma velocidade do 10 Mbps e o modo está
completo - duplex.

●

100 completos - A RETARDAÇÃO anuncia uma velocidade do 100 Mbps e o modo está
completo - duplex.

●

1000 completo - A RETARDAÇÃO anuncia uma velocidade do 1000 Mbps e o modo está
completo - duplex.

●

Etapa 13. Selecione uma das opções no campo de controle de fluxo administrativo. O controle de
fluxo é uma característica que permita que o dispositivo receptor envie um sinal ao dispositivo de
envio que congestionou. Isto diz o dispositivo de envio para parar de temporariamente transmitir
para ajudar a facilitar a congestão. O controle de fluxo operacional mostra o ajuste atual do
controle de fluxo. Neste exemplo, nós estaremos permitindo o controle de fluxo.

As opções são:

Enable●

Disable●



Auto negociação●

Etapa 14. Verifique a caixa de seleção da possibilidade na RETARDAÇÃO protegida para fazer à
RETARDAÇÃO uma porta protegida para o isolamento da camada 2. Neste exemplo, nós
permitiremos a RETARDAÇÃO protegida.

Etapa 15. Clique em Apply. O arquivo de configuração running é atualizado.

Nota: A tabela do ajuste da RETARDAÇÃO é atualizada com a configuração modificada.



Você tem aprendido agora as etapas configurar o algoritmo do Balanceamento de carga, PARA
RETARDAR-SE Gerenciamento, e ajustes da RETARDAÇÃO em um interruptor.
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