
Firewall Type Settings voor ESW2-350G-
switches 

Doel
 

Een smartport-macro is een verzameling opdrachten die op de interface- of systeemniveau
zijn ingesteld om bepaalde instellingen op de interface toe te passen. Er zijn twee soorten
macro's: ingebouwde en door de gebruiker gedefinieerde macro's. Ingebouwde macro's
worden vooraf geladen met IOS van de switch, en door de gebruiker gedefinieerde macro's
kunnen alleen worden geconfigureerd door een CLI (opdrachtregel interface). Een
configuratie met het type smartport helpt u in Quality of Service (QoS) en helpt bij het
prioriteren van het verkeer dat in de macros wordt gedefinieerd.
 
Het doel van dit document is om de configuratie van het Smartport Type op ESW2-350G-
switches uit te leggen.
 
Opmerking: Macro's kunnen worden gedefinieerd met Opdracht Line Interface (CLI) van de
switch.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ ESW2-350G 
・ ESW2-350G-DC
  

Softwareversie
 

・ v1.2.9.44
  

Configuratie van magnetisch type
 
Macro bron bekijken
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Smartport > Smartport Type
Settings. Pagina-instellingen voor dwarstype wordt geopend:
 



 
 
Stap 2. Klik op de radioknop die overeenkomt met het macrotype en klik op Macro Bron
bekijken. 
  

Type magneet bewerken
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Smartport > Smartport Type
Settings. Pagina-instellingen voor dwarstype wordt geopend:
 

 
Stap 2. Klik op de radioknop die overeenkomt met het macrotype en klik op Bewerken.
 



 
 

・ Poorttype — Het type poort.
 
・ Macronaam — Hiermee wordt macroweergave weergegeven met de naam van het
Martport-type.
 

Stap 4. Kies het macrotype Smartport. 
 

・ Ingebouwde macro — standaard ingebouwd in macro.
 
・ Gebruikershandleiding Macro — Macro gemaakt door gebruiker van CLI.
 

Stap 4. Als de gebruiker de gedefinieerde macronaam heeft gekozen, kiest u de naam van
de macro in de vervolgkeuzelijst Gebruikershandleiding Macro.
 
Stap 5. Voer de parameters in het gedeelte Macro parameters in.
 

・ Parameter 1 Waarden — Stel in dat u het aantal host-verbindingen wilt wijzigen.
 
・ Parameter 2 Waarden — Instelling die u wilt wijzigen als inheemse VLAN-id.
 

Stap 6. Klik op Toepassen.
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