
Configuração da interface de Smartport no
Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

O uso de Smartports dá a dispositivos um automático e uma maneira conveniente de
compartilhar configurações a outros dispositivos conectados. Um macro é um script dos
comandos do comando line interface(cli) que são configurados em uma relação para um
dispositivo de rede particular. Os macro de Smartport podem ser aplicados no nível ou no
nível de sistema de relações. Na área dos ajustes da relação, os macro de Smartport
podem ser aplicados a todas as relações ou às relações específicas.
 
O objetivo deste documento é explicar a configuração baseada relação de Smartport no
Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configuração da interface de Smartport
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha Smartport > ajustes da relação
. A página dos ajustes da relação abre:
 



 
 
Etapa 2. Clique o botão de rádio que corresponde ao tipo de Smartport para aplicar um
macro de Smartport em todas as relações no campo macro de Smartport reaplicar.
 

• Todo o Switches, roteador e pontos de acesso Wireless — Aplique o macro de Smartport
a todos os dispositivos.
 
• Todo o Switches — Comute somente o tipo macro.
 
• Todo o Roteadores — Somente tipo do macro do roteador.
 
• Todos os pontos de acesso Wireless — Somente tipo do macro do ponto de acesso
Wireless.
 

Etapa 3. O clique aplica-se.
 



 
Etapa 4. (opcional) escolhe o tipo de interface dos iguais do tipo de interface à lista de drop-
down.
 

 
Verificação que (opcional) de etapa 5. o tipo de Smartport iguala à caixa de verificação para
filtrar as relações no que diz respeito ao tipo de Smartport.
 



 
Etapa 6. (opcional) escolhe o tipo de dispositivo do smartport a que os comandos CLI são
configurados do tipo iguais de Smartport à lista de drop-down. O clique vai.
 
Etapa 7. (opcional) para editar um macro de Smartport em cada clique da relação o botão
de rádio da relação e o clique editam. O indicador de Smartport da edição aparece:
 

 
Etapa 8. Clique o botão de rádio desejado do campo da relação.
 

• Porta — Se as estatísticas para uma porta única devem ser recebida. Escolha uma porta
da lista de drop-down adjacente.
 



• RETARDAÇÃO — Contém o grupo de portas. Escolha uma RETARDAÇÃO da lista de
drop-down adjacente.
 

Nota: O tipo de Smartport indica o tipo de Smartport aplicado para a relação.
 
Etapa 9. Da lista de drop-down do aplicativo de Smartport escolha o tipo de aplicativo do
smartport.
 
Nota: Se auto Smartport é escolhido, o tipo de Smartport está aplicado automaticamente
detectando o dispositivo com o uso do CDP e do LLDP.
 
A verificação (opcional) de etapa 10. a caixa de verificação permitida para o estado
persistente que permite a associação entre o smartport e a relação mesmo a relação está
para baixo.
 
Etapa 11. Incorpore os parâmetros desejados ao campo macro do parâmetro. Esta seção
indica os valores de parâmetro do aplicado macro de Smartport ou para ser aplicado à
relação.
 
Etapa 12. Clique em Apply.
 
Etapa 13. (Opcional) clique ajustes da cópia para copiar os ajustes de uma relação a outra.
 

 
Etapa 14. (Opcional) incorpore o nome/número da relação a que o macro precisa de ser
copiado no para colocar separado por vírgulas. Clique em Apply.
 



 
 Nota: Para copiar/configuração da salvaguarda satisfaz permanentemente refere a cópia do
 artigo ou salvar a configuração no Switches ESW2-350G. 
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