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Configurar ajustes de Bonjour em um interruptor 
Objetivo
 
Bonjour é uma tecnologia por Apple que permita que os dispositivos na mesma rede descubram e
conectem entre si sem nenhuma configuração adicional. O Switches o mais atrasado da empresa
de pequeno porte de Cisco pode transmitir os pacotes de descoberta de Bonjour que anunciam
os serviços que proporcionam. Estas propagandas podem ser lidas por outros dispositivos na
rede, tal como ferramentas de gerenciamento da rede ou aplicativos de terceiros.
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como configurar os ajustes de Bonjour em seu interruptor.
  
Dispositivos aplicáveis
 

Sx250 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Série Sx550X
  

Versão de software
 

2.3.5.63
  

Configurar ajustes de Bonjour
 
Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com suporte na internet de seu interruptor escolhe
então a administração > a descoberta - Bonjour.
 
Nota: As opções de menu disponíveis podem variar segundo o modelo do dispositivo. Neste
exemplo, SG350X-48MP é usado.
 



 
Verificação (opcional) de etapa 2. a caixa de verificação da possibilidade na área da descoberta
para permitir Bonjour.
 
Nota: Esta característica é permitida à revelia.
 

 
Nota: Se Bonjour é desabilitado, o interruptor para de enviar propagandas da descoberta de
Bonjour e para de escutar as propagandas da descoberta de Bonjour enviadas por outros
dispositivos.
 
Etapa 3. O clique aplica-se.
 

 
Etapa 4. A tabela de controle de interface da descoberta de Bonjour indica as relações em que
Bonjour é permitido. Para adicionar uma relação, clique o botão adicionar….
 



 
Etapa 5. Na área da relação, escolha o tipo de relação que você quer adicionar à tabela da lista
de drop-down respectiva. Se a relação tem um IP address atribuído a ela, o endereço está
indicado.
 
Nota: Neste exemplo, a relação GE5 da unidade 1 é escolhida.
 

 
Etapa 6. O clique aplica-se clica então perto.
 

 
Etapa 7. (opcional) para suprimir de uma entrada da tabela, verifica a caixa de verificação da
relação e clica o botão Delete Button.
 

 
Nota: Neste exemplo, a relação GE5 da unidade 1 é escolhida.
 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 8. para salvar os ajustes configurados ao arquivo de
configuração de inicialização.
 



 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes de Bonjour em seu interruptor.
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