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Configurar propriedades de Smartport em um
interruptor com o CLI 
Objetivo
 
Este artigo fornece instruções em como configurar auto propriedades do smartport em seu
interruptor através do comando line interface(cli).
 
Para configurar smartports em uma utilidade com base na Web, clique aqui.
  
Dispositivos aplicáveis
 

Sx350 Series
Série SG350X
Série Sx550X
  

Versão de software
 

2.3.0.130
  

Configurar propriedades de Smartport
 
Configurar propriedades globais de Smartport
 
Um smartport, quando permitido, permite que um interruptor identifique os tipos de dispositivos
conectados a ele. Você pode permitir estabelecendo o Cisco Discovery Protocol (CDP) e/ou o
protocolo de descoberta do link da camada (LLDP).
 
O CDP é um protocolo de camada de link de dados proprietário que seja usado para compartilhar
da informação sobre o outro equipamento da Cisco diretamente conectado. O CDP permite um
dispositivo de anunciar o tipo de dispositivo, de versão do sistema operacional, de endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, de configuração, e de capacidades aos dispositivos
confinante e armazena-o então no Management Information Base.
 
A informação compartilhada entre as ajudas dos vizinhos reduz o tempo necessário para
adicionar um dispositivo novo à rede de área local (LAN) e igualmente fornece os detalhes
necessários pesquisar defeitos muitos problemas de configuração.
 
LLDP executa as mesmas funções que o CDP. A diferença é que LLDP facilita a
interoperabilidade de fornecedor e o CDP é proprietário de Cisco.
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao console do interruptor. O nome de usuário padrão e a senha
são Cisco. Se você configurou um username ou uma senha nova, incorpore aquelas credenciais
pelo contrário.
 
Nota: Para aprender como alcançar um SMB comute o CLI com o SSH ou o telnet, clicam aqui.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/smb5247-configuring-smartports-on-the-sg350xg-and-sg550xg.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4982-access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet.html
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Nota: Os comandos podem variar segundo o modelo exato de seu interruptor. Neste exemplo, o
interruptor SG350X é alcançado com o telnet.
 
Etapa 2. Do modo de exec privilegiado do interruptor, incorpore o modo de configuração global
entrando no seguinte:
 
SG350X#CONFIGURE 
 
Etapa 3. Para configurar o auto estado global administrativo de Smartports no interruptor, entre no
seguinte:
 
Automóvel SG350X(config)#macro [permitido | Desabilitado | controlado] 
 
Nota: Você não pode permitir auto Smartport globalmente se a rede de área local virtual da Voz
OUI (VLAN) é permitida.
 

permitido - Auto globais administrativos e os estados operacionais de Smartport são
permitidos.
deficiente - Auto globais administrativos e os estados operacionais de Smartport são
desabilitados.
controlado - Auto globais administrativos e os estados operacionais de Smartport são
permitidos quando a auto Voz VLAN está na operação. Se o estado administrativo de
Smartport do automóvel é controlado, o estado operacional de Smartport do automóvel está
controlado pelo gerente da Voz VLAN e ajustado como segue:
 

- O auto estado operacional de Smartport é desabilitado quando a Voz VLAN OUI é permitida.
 
- O auto estado operacional de Smartport é permitido quando a auto Voz VLAN é permitida.
 
Nota: Apesar do estado de auto Smartport, você pode sempre manualmente aplicar um macro de
Smartport a seu tipo associado de Smartport. Um macro de Smartport é um macro incorporado ou
um macro definido pelo utilizador.
 

Etapa 4. Para permitir a informação da potencialidade de CDP de identificar o tipo de um
dispositivo anexo, entre no seguinte:
 
SG350X(config)#macro auto cdp de processamento 

 
Nota: Neste exemplo, o CDP é permitido.
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Etapa 5. Para permitir usando a informação da capacidade LLDP para identificar o tipo de um
dispositivo anexo, entre no seguinte:
 
Auto lldp de processamento SG350X(config)#macro 

 
Nota: Neste exemplo, LLDP é permitido. Isto permitirá que LLDP detecte e identifique o tipo de
dispositivo anexado no interruptor.
 
Etapa 6. Para permitir a detecção automática dos dispositivos do tipo dado, entre no seguinte:
 
Auto tipo de processamento [smartport-type] SG350X(config)#macro [permita | desabilitação] 

 
smartport-tipo - Tipo auto detecção de Smartport do host, do ip_phone, do ip_phone_desktop,
do interruptor, do roteador ou do ponto de acesso Wireless (ap).
 

Nota: À revelia, a auto detecção de ip_phone, o ip_phone_desktop, o interruptor, e o ponto de
acesso Wireless (ap) são permitidos.
 

Nota: Neste exemplo, a auto detecção de telefone IP é permitida.
 
Etapa 7. (opcional) para substituir valores de Smartport do padrão os auto de macro incorporados
de Smartport, entra no seguinte:
 
[parameter-name value] incorporado do [smartport-type] dos parâmetros SG350X(config)#macro auto 

 
smartport-tipo - Tipo auto detecção de Smartport da impressora, do desktop, do convidado,
do server, do host, do ip_camera, do ip_phone, do ip_phone_desktop, do interruptor, do
roteador ou do ponto de acesso Wireless (ap).
valor do nome de parâmetro - Especifica o nome de parâmetro e seu valor. Estes são os
parâmetros do acessório ou do macro definido pelo utilizador definido no auto comando
macro macro do smartport do usuário.
 

Nota: À revelia, cada tipo de Smartport é associado com um par de macro incorporados: um
macro que aplique a configuração, e o anti-macro (nenhum macro) para remover a configuração.
Os tipos de Smartport são os mesmos que o nome dos macro incorporados correspondentes de
Smartport, com o anti-macro prefixado sem o _. O valor do parâmetro $voice_vlan não pode ser
mudado por este comando.
 



 
Nota: Neste exemplo, o interruptor é configurado com parâmetro $native_vlan 1.
 
Etapa 8. Para ir para trás ao modo de exec privilegiado do interruptor, entre no seguinte:
 
SG350X(config)#exit 
 

 
Etapa 9. (opcional) para indicar a auto informação de processamento macro sobre que os
protocolos de descoberta são permitidos e que os tipos de dispositivo podem ser detectados
automaticamente, entra no seguinte:
 
Processamento macro SG350X#SHOW auto 
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Você deve agora com sucesso ter configurado as propriedades globais de Smartport em seu
interruptor.
  
Configurar propriedades de Smartport em uma relação
 
Um macro do smartport é um grupo definido pelo utilizador de comandos line interface(cli) do
comando cisco ios. Permite que você estabeleça configurações comum rapidamente, facilmente,
e consistentemente. Permite características, ajustes e comunicação para dispositivos de rede.
 
Um macro de Smartport pode ser aplicado a uma relação pelo nome macro, ou pelo tipo de
Smartport associado com o macro. Aplicar um macro de Smartport pelo nome macro pode
somente ser feita com o CLI.
 
Nota: Quando um macro é aplicado a uma relação, as configurações da interface existente não
estão perdidas. Os comandos new são adicionados à relação e salvar no arquivo de configuração
running.
 
Nota: O acesso de rede e as exigências do Qualidade de Serviço (QoS) variam se a relação é
conectada a um telefone IP, a uma impressora, a um roteador, ou a um Access Point (AP).
 
Para obter mais informações sobre de Cisco-forneceu macro de Smartport, clicam aqui.
 
Há duas maneiras de aplicar um macro de Smartport pelo tipo de Smartport a uma relação:
 

Smartport estático - Você atribui manualmente um tipo de Smartport a uma relação. O
resultado é o macro correspondente de Smartport é aplicado à relação. Se um dispositivo
conectado não permite a descoberta pelo CDP e/ou pelo LLDP, devem estaticamente ser
atribuídos à interface desejada.
Auto Smartport - Auto Smartport espera um dispositivo a ser anexado à relação antes de
aplicar uma configuração. Quando um dispositivo é detectado de uma relação, o macro de
Smartport (se atribuído) que corresponde ao tipo de Smartport do dispositivo anexando está
aplicado automaticamente. Iss está habilitado por padrão.
 

Quando os tipos de Smartport são aplicados às relações, os tipos e a configuração de Smartport
nos macro associados de Smartport salvar no arquivo de configuração running. Se você salvar o
arquivo de configuração running no arquivo de configuração de inicialização, o dispositivo aplica
os tipos de Smartport e os macro de Smartport às relações após a repartição como segue:
 

Se o arquivo de configuração de inicialização não especifica um tipo de Smartport para uma

/content/dam/en/us/td/docs/switches/lan/csbms/350xg/cli_guide/CLI_Tesla_SG350X_SG350XG_2_2_5.pdf
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relação, seu tipo de Smartport está ajustado para optar.
Se o arquivo de configuração de inicialização especifica um tipo estático de Smartport, o tipo
de Smartport da relação está ajustado a este tipo estático.
Se o arquivo de configuração de inicialização especifica um tipo de Smartport que estivesse
atribuído dinamicamente por auto Smartport:
Se o auto estado operacional global de Smartport, estado de Smartport da relação o auto, e o
estado persistente são todos permitem, o tipo de Smartport estão ajustados a este tipo
dinâmico.
Mais, o anti-macro correspondente é aplicado e o estado das relações é ajustado para optar.
 

Para configurar ajustes de Smartport em uma relação específica em seu interruptor, siga estas
etapas:
 
Etapa1. Do modo de exec privilegiado do interruptor, incorpore o modo de configuração global
entrando no seguinte:
 
SG350X#CONFIGURE 
 
Etapa 2. No modo de configuração global, entre no contexto da configuração da interface
entrando no seguinte:
 
SG350X(config)#interface ge1/0/19 

 
ID de interface - Especifica uma relação ID a ser configurada.
 

Nota: Neste exemplo, a relação ge1/0/19 está sendo configurada. Um telefone IP de Cisco 8861 é
conectado a esta porta. Para configurar estaticamente uma faixa de porta com o mesmo
protocolo, você entraria no número de porta ge1/0/[starting - número de porta do término]
 
Etapa 3. Para permitir a auto característica de Smartport na relação, entre no seguinte:
 
Smartport do automóvel SG350X(config-if)#macro 

 
Nota: Neste exemplo, auto Smartport é permitido na relação.
 
Etapa 4. (opcional) para ajustar a relação como uma relação persistente de Smartport, entra no
seguinte:
 
Auto persistente SG350X(config-if)#macro 
 
Nota: Uma relação persistente de Smartport retém sua configuração dinâmica nos seguintes
casos: ligue down/up, as idades anexando do dispositivo para fora, e a repartição. Para que a
persistência e a configuração de Smartport seja eficaz através da repartição, o arquivo de
configuração running deve ser salvar ao arquivo de configuração de inicialização.
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Nota: Neste exemplo, auto persistente é na relação.
 
Etapa 5. Atribuído a manualmente ou estaticamente um tipo de Smartport a uma relação, entram
no seguinte:
 
Tipo [smartport-type] do smartport SG350X(config-if)#macro auto 

 
valor do nome de parâmetro - Especifica o tipo de Smartport tal como a impressora, o
desktop, o convidado, o server, o host, o ip_camera, o ip_phone, o ip_phone_desktop, o
interruptor, o roteador ou o ponto de acesso Wireless (ap).
 

 
Nota: Neste exemplo, a relação ge1/0/19 é atribuída estaticamente com um telefone IP.
 
Etapa 6. Inscreva o comando end ir para trás ao modo de exec privilegiado:
 
SG350X(config-if)#end 
 

 
Passo 7. Ao Exibir informação sobre todo o Smartports ou específico, entre no seguinte:
 
Portas macro SG350X#SHOW auto [ID de interface | detalhado] 

 
ID de interface - Identificador da relação tal como a interface Ethernet ou o Canal de porta.
detalhado - Indica a informação para as portas NON-atuais além do que as portas atuais.
 



 
Nota: Neste exemplo, a auto informação de Smartport da relação ge1/0/19 é indicada.
 
Etapa 8. (opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes configurados ao
arquivo de configuração de inicialização entrando no seguinte:
 
Partida-configuração da executar-configuração SG350X#COPY 
 

 
Imprensa (opcional) Y de etapa 9. para o Yes ou o N para não em seu teclado uma vez que a
alerta do [startup-config] do arquivo do Overwrite… aparece.
 

 
Você agora configurou com sucesso os ajustes de Smartport em uma porta específica ou portas
em seu interruptor.
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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