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Configurando Smartports no SG350XG e no
SG550XG 

Objetivo
 

Smartport é uma característica que deixe o interruptor aplicar uma configuração
preconfigured às interfaces múltiplas segundo o tipo de dispositivo que está tentando
conectar. O auto smartport deixa o interruptor aplicar automaticamente estas configurações
às relações quando detecta os dispositivos de conexão.
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como configurar auto propriedades globais do
smartport no SG350XG e no SG550XG.
  

Dispositivos aplicáveis
 

SG350XG
SG550XG
  

Versão de software
 

v2.1.0.46
  

Propriedades de Smartport
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha Smartport > propriedades. A
página das propriedades abre.
 

 
Etapa 2. No auto campo administrativo de Smartport, selecione um botão de rádio para
escolher o estado global de auto Smartport. Se você não está usando o modo de exibição
avançado, salte para pisar 5 após ter escolhido um botão de rádio.
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As opções são:
 

Inutilização – Inutilizações auto Smartport no interruptor.
Permita – Permite auto Smartport no interruptor.
Permita pela auto Voz VLAN – Permite auto Smartport no interruptor, mas somente se a auto
Voz VLAN é permitida e na operação.
 

Nota: Auto Smartport pode somente ser permitido se a telefonia OUI é desabilitada. O
estado da telefonia OUI é indicado na parte superior da página.
 
Nota: O auto Smartport operacional indica o status operacional atual de auto Smartport.
 
Etapa 3. Na auto detecção Methodfield do dispositivo de Smartport, verifique as caixas de
seleção para determinar que tipos de pacotes recebidos serão usados por auto Smartport
para detectar o tipo do dispositivo de conexão.
 

 
As opções são:
 

CDP – Auto Smartport usará pacotes entrantes CDP (protocolo cisco discovery) para
determinar o tipo de dispositivo de conexão.
LLDP – Auto Smartport usará pacotes entrantes LLDP (protocolo de descoberta da camada
de enlace) para determinar o tipo de dispositivo de conexão.



Nota: Pelo menos uma caixa de seleção deve ser verificada para que auto Smartport
trabalhe.
 
Nota: O estado operacional CDP e o indicador operacional dos campos de estado LLDP se
auto Smartport está usando atualmente o CDP ou o LLDP, respectivamente.
 
Etapa 4. No auto campo da detecção do dispositivo de Smartport, verifique as caixas de
seleção que correspondem aos tipos de configurações de dispositivo que auto Smartport
pode atribuir às relações. Se um dispositivo é não-verificado, a seguir auto Smartport não
atribuirá essa configuração a uma relação de dispositivo de conexão.
 

 
Etapa 5. O clique aplica-se. As auto propriedades globais de Smartport salvar.
 

  
Conclusão
 

As instruções neste artigo permitem que você globalmente permita ou desabilite auto
Smartport e controle-o que os protocolos ele usam para a operação. Você pode igualmente
controlar que as configurações auto Smartport podem atribuir a um dispositivo de conexão.
É importante notar e vice-versa que se a telefonia OUI é permitida, auto Smartport não pode
funcionar.
 



Quando configurada corretamente, toda a relação que um dispositivo conectar será
atualizada automaticamente com a configuração correspondente do dispositivo.
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