
Configurar o protocolo de descoberta da camada
de enlace (LLDP) em um WAP571 ou em um
WAP571E 

Objetivo
 

O protocolo de descoberta da camada de enlace (LLDP) é um protocolo de descoberta da
camada de link que seja definido no padrão da IEEE 802.1AB. LLDP permite que os
dispositivos de rede anunciem a informação sobre se aos outros dispositivos na rede. LLDP
usa os serviços do Logical Link Control (LLC) para transmitir e receber a informação a e de
outros agentes LLDP. O LLC fornece um Access point do serviço de link (LSAP) para o
acesso a LLDP. Cada quadro LLDP é transmitido como um único pedido do serviço MAC.
Cada quadro entrante LLDP é recebido no ponto de acesso ao serviço MAC (MSAP) pela
entidade LLC como uma indicação do serviço MAC.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar LLDP em seu ponto de acesso Wireless
(WAP).
  

Dispositivos aplicáveis
 

 
WAP500 Series — WAP571, WAP571E
 
  

Versão de software
 

 
1.0.0.15 — WAP571, WAP571E
 
  

Configurar LLDP em seu WAP
 
Benefícios de configurar LLDP
 
 
Segue o padrão da IEEE 802.1ab.
 
 
Permite a Interoperabilidade entre dispositivos multivendor.
 
 
Facilita a pesquisa de defeitos das redes de empreendimento e usa ferramentas de
gerenciamento da rede padrão.
 
 
Fornece a extensão para aplicativos tais como VoIP.
 
 

Quando LLDP é permitido, o WAP transmite seus atributos baseados no tipo, no
comprimento, e nas descrições do valor, referidas como o Type Length Value (TLV).



Tipos de TLV apoiados
 
 
Identificação TLV do chassi — O subtipo identificação do chassi é 4 (MAC address), e a
identificação do chassi é o MAC address baixo do WAP
 
 
ID de porta TLV — O subtipo do ID de porta é 3 (MAC address), e o ID de porta é o MAC
address baixo do WAP
 
 
Time to Live TLV — O intervalo do Time to Live é ajustado ao LLDP transmite o intervalo
multiplicado por 4
 
 
Nome de sistema TLV — O nome de sistema TLV é ajustado ao parâmetro configurável do
nome de sistema
 
 
Descrição do sistema TLV — A descrição do sistema TLV é ajustada ao parâmetro modelo
do estado
 
 
Capacidades de sistema TLV — O WAP ajusta a máscara de bit das capacidades de sistema
e a máscara de bit permitida das capacidades ao mesmos valor. A capacidade do Access
point do Wireless Local Area Network (WLAN) (mordida 3) é ajustada a 1. Todos bit restantes
da capacidade são ajustados a 0.
 
  
Configurar LLDP
 

Nota: As imagens abaixo são capturadas de WAP571.
 
Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet do Access point, e escolha então LAN >
LLDP.
 



 
Etapa 2. Certifique-se que o modo LLDP está ajustado ao permitido.
 

 
Nota: À revelia, o modo LLDP é ajustado ao permitido. Se você não quer o WAP usar LLDP,
ajuste-o desabilitou.
 
Etapa 3. Incorpore o valor ao campo do intervalo TX para especificar o valor do intervalo da
retransmissão. O valor padrão é 30 segundos.
 



 
Etapa 4. Salvaguarda do clique.
 
Você deve agora ter configurado a característica LLDP em seu WAP. Se você quer capturar
e armazenar os pacotes recebidos e transmitidos pelo WAP, configurar a característica da
captura de pacote de informação. Para instruções, clique aqui.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5174
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