
Configuração do protocolo link aggregation
control (LACP) em switch empilhável do Sx500
Series 

Objetivo
 

O protocolo link aggregation control (LACP) empacota links individuais em um único enlace
lógico para fornecer muita largura de banda mais alta. É usado para dar a prioridade a
portas em uma agregação do link (RETARDAÇÃO). Uma RETARDAÇÃO dinâmica pode ter
até 16 portas do mesmo tipo mas somente 8 portas podem ser ativas ao mesmo tempo.
Quando uma RETARDAÇÃO tem mais de 8 portas, o dispositivo usa a prioridade de
sistema LACP e a prioridade de porta LACP para determinar que portas se tornam ativas.
 
A prioridade de sistema LACP está usada para determinar se o dispositivo local ou o
dispositivo remoto têm a prioridade. O dispositivo com os controles de valor da baixa
prioridade a seleção de porta na RETARDAÇÃO. Se os dispositivos têm a mesma
prioridade de sistema LACP os endereços MAC estão comparados. O dispositivo com o
mais baixo MAC address é dado o controle. A prioridade de porta LACP é usada para
determinar qual 8 portas do dispositivo mais prioritário são ativas na RETARDAÇÃO. As
portas com os mais baixos valores de prioridade são ativas.
 
Este artigo explica como configurar o LACP nos switch empilhável do Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• v1.2.7.76
  

Configuração de LACP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a agregação do
gerenciamento de porta > do link > o LACP. A página LACP abre:
 



 
Etapa 2. Incorpore um valor para a prioridade de sistema LACP ao campo da prioridade de
sistema LACP. A prioridade de sistema LACP é usada para determinar que interruptor faz a
decisão das portas que estão indo participar ativamente na RETARDAÇÃO.
 
Etapa 3. O clique aplica-se.
 

 
Etapa 4. Clique o botão de rádio da porta que você quer alterar e o clique edita.
 



 
Etapa 5. (opcional) das listas de drop-down da unidade/entalhe e da porta escolhe a porta
configurar.
 

 
Etapa 6. Incorpore um valor para a prioridade de porta ao campo da prioridade de porta
LACP. Mais baixo o valor, mais alta a prioridade que a porta tem na RETARDAÇÃO.
 

 
Etapa 7. Clique o botão de rádio que corresponde ao intervalo desejado LACP. Isto
determina o intervalo entre a emissão e recebe épocas das unidades de dados de protocolo
LACP (PDU).
 

• Por muito tempo — Usa um intervalo longo entre a emissão e recebem épocas de LACP
consecutivo PDU. Isto é recomendado de modo que os PDU não sejam trocados muito
frequentemente que podem oprimir o CPU do interruptor. 
 
• Curto — Usa um intervalo curto entre a emissão e recebem épocas de LACP consecutivo
PDU. Os PDU são enviados muito frequentemente. 
 

Etapa 8. O clique aplica-se.
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