
Configuração de Smartport no Switches ESW2-
350G 

Objetivo
 

A característica de Smartport dá a maneira conveniente do Switches compartilhar de macro
da configuração a outros dispositivos conectados. Um macro é um script dos comandos do
comando line interface(cli) configurados em uma relação para um dispositivo de rede. Os
macro de Smartport são diferentes dos macro globais porque os macro de Smarport são
aplicados diretamente à relação estaticamente ou automaticamente. Auto Smartport espera
um dispositivo a ser anexado para conectar antes de aplicar o macro.
 
O objetivo deste documento é explicar a configuração do smartport no Switches ESW2-
350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Propriedades de Smartport
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de switch e escolha Smartport > propriedades. A
página das propriedades abre:
 

 
Etapa 2. Para permitir o auto smartport, clique o botão de rádio da possibilidade.
 

• Desabilitação — O auto smartport das inutilizações no interruptor isto é para detectar e
atribuir as regras independentemente do dispositivo conectou à porta.
 
• Permita — Permite a auto característica do smartport no interruptor isto é detectam e



atribuem as regras configuradas no que diz respeito ao dispositivo conectado à porta.
 
• Permita pela auto Voz VLAN — As características de Smartport são ativas se a auto Voz
VLAN é configurada. É a configuração padrão. Ajudas vlan da auto Voz para detectar os
dispositivos voip tais como Telefones IP que precisa de ser colocado na Voz vlan para ter
uma comunicação apropriada.
 

Etapa 3. Verifique o checkbok apropriado do método de detecção do smartport no auto
campo do método de detecção do dispositivo de Smartport.
 

• CDP — O Cisco Discovery Protocol (CDP) é um protocolo de link de dados proprietário
de Cisco usado para compartilhar da informação sobre dispositivos Cisco diretamente
conectados. Esta opção precisa de ser escolhida quando os dispositivos usados na rede
são dispositivos Cisco.
 
• LLDP — O protocolo de descoberta da camada de enlace (LLDP) é um protocolo
vendedor-neutro usado por dispositivos de rede para anunciar sua identidade aos
dispositivos vizinho. Esta opção deve ser escolhida quando os dispositivos usados na rede
são de vendedores diferentes.
 

Etapa 4. Para escolher o tipo de dispositivo que auto Smartport atribui macro à verificação
das relações às caixas de seleção respectivas. Se desmarcado, auto Smartport não aplica
esse tipo de macro à relação.
 

• Host — algum usuário PC, portátil com capacidade LLDP.
 
• Telefone IP — Telefone IP capaz CDP ou LLDP.
 
• Telefone IP + Desktop — Telefone IP ou telefone IP macio instalado no desktop.
 
• Interruptor — O CDP ou LLDP permitiram o Switches.
 
• Roteador — Dispositivo das camadas 3 com a característica CDP ou LLDP permitida.
 
• Ponto de acesso Wireless — Camada 2 ou camada 3 pontos de acesso Wireless com
capacidade CDP ou LLDP.
 

Etapa 5. O clique aplica-se.
 

 



Nota: Para salvar as configurações refira permanentemente a cópia do artigo ou salvar a
configuração no interruptor ESW2-350G.
  

Artigos relacionados
 

Ajustes da relação de Smartport no Switches ESW2-350G
 
Configurações de tipo de Smartport no Switches ESW2-350G
 
Propriedades da Voz VLAN no Switches ESW2-350G
 
A porta e do Espelhamento VLAN configuração em ESW2-550X comutam
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