
Configuração da interface de Smartport no
Switches controlado 200/300 Series 

Objetivo
 

O 200/300 Series controlado comuta ofertas Smartports. Smartports detecta um dispositivo
conectado atualmente ao interruptor, e aplica automaticamente uma configuração ou um
macro para configurar corretamente este dispositivo. Você pode editar uma relação para
aplicar esta instalação aos dispositivos específicos. Smartports é uma boa maneira de
estabelecer os dispositivos diferentes conectados a um interruptor. Este artigo explica como
configurar Smartport em uma relação no Switches controlado 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches controlado 300 Series SF/SG 200 e SF/SG
  

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. No campo macro de Smartport reaplicar, clique um dos botões de rádio disponíveis
para escolher os dispositivos reaplicar um macro:
 

• Todo o Switches, roteador e pontos de acesso Wireless — O macro é reaplicado a todo o
Switches, Roteadores, e pontos de acesso Wireless.
 
• Todo o Switches — O macro é reaplicado somente ao Switches.
 
• Todo o Roteadores — O macro é reaplicado somente ao Roteadores.
 
• Todos os pontos de acesso Wireless — O macro é reaplicado somente aos pontos de
acesso Wireless.



Etapa 3. O clique aplica-se para reaplicar o macro no escolheu dispositivos.
 
Nota: Os diagnósticos da mostra, reaplicam e restauram todos os botões de Smartports do
desconhecido estão permitidos somente se um macro de Smartport falha e o tipo de uma
relação é desconhecido. Se este é o caso, clique o diagnóstico da mostra para ver onde o
macro falhou. Depois que o macro é fixo, você pode clicar reaplica para reaplicar o macro.
Se o problema persiste, clique restaurado todo o desconhecido Smartports para ajustar as
relações a seus valores padrão. Você pode reaplicar o macro uma vez que o macro é
totalmente fixo.
 

 
Etapa 4. Para editar a auto configuração de Smartport de uma interface particular, clique o
botão de rádio da relação que você gostaria de editar.



Etapa 5. O clique edita. A janela de definição da relação da edição aparece.
 

 
Nota: Se você gostaria de editar uma relação da RETARDAÇÃO (grupo da agregação do
link), clique a RETARDAÇÃO. Da lista de drop-down da RETARDAÇÃO, escolha a
RETARDAÇÃO que você gostaria de editar. UMA RETARDAÇÃO combina interfaces
individuais em um único enlace lógico, que forneça uma largura de banda agregada de até
oito enlaces físicos.
 
O tipo campo de Smartport indica o tipo atual de Smartport configurado no escolheu a
relação.
 
Etapa 6. Escolha o aplicativo que você gostaria de aplicar à relação escolhida da lista de
drop-down do aplicativo de Smartport.
 
O campo do método do aplicativo de Smartport indica o método atual aplicado à relação
escolhida. As relações são atribuídas com o auto método do aplicativo de Smartport à
revelia. Se nenhum aplicativo é escolhido da etapa 6, a seguir auto Smartport escolhe um
aplicativo baseado na informação dada no CDP (protocolo cisco discovery) e/ou em LLDP
(protocolo de descoberta da camada de enlace) que são os protocolos que recolhem toda a
informação necessária sobre os dispositivos conectados no interruptor.
 
Passo 7. No campo de estado persistente, verifique a caixa de verificação permitida para
permitir o estado persistente na relação. Esta opção está disponível somente se na etapa 6
auto Smartport foi escolhido como o aplicativo de Smartport. Com o estado persistente
permitido, auto Smartport permanece permitido na relação mesmo se a relação vai para
baixo ou o interruptor é recarregado.
 



Etapa 8. Os parâmetros macro colocam indicadores a informação seguinte para até três
parâmetros de um macro. Estes parâmetros variam em conformidade com o aplicativo de
Smartport escolhido na etapa 5. Os seguintes parâmetros são indicados:
 

• Nome de parâmetro — Indica o nome do parâmetro no macro atual.
 
• Valor de parâmetro — Indica o valor de parâmetro atual do macro. Para o valor do
parâmetro 1, este valor representa o número máximo de anfitriões/dispositivos que a porta
permite. Para o valor do parâmetro 2, este valor representa o ID de VLAN atribuído à
porta. Você pode editar valores do parâmetro 1 e 2, mas você não pode editar o valor do
parâmetro 3. O valor do parâmetro 3 é fixo e não pode ser alterado.
 
• Descrição de parâmetro — Indica uma breve descrição do parâmetro.
 

Restauração (opcional) do clique de etapa 8. para ajustar a relação atual aos valores
padrão.
 
Etapa 9. O clique aplica-se para salvar sua configuração.
  

Aplique uma configuração da interface de Smartport às interfaces múltiplas
 

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 da relação que você gostaria de aplicar às interfaces
múltiplas.
 
Etapa 3. Ajustes da cópia do clique. A janela de configuração da cópia aparece.
 

 
 



Etapa 4. No a colocar, incorpore as relações que você quer aplicar a configuração da
relação escolhida em etapa 2. Você pode incorporar uma interface única ou uma escala das
relações. Você pode usar os números de interface ou o nome das relações como a entrada.
Você pode incorporar cada relação separada por uma vírgula (por exemplo: 1, 3, 5 ou GE1,
o GE3, GE5) ou você pode incorporar uma escala das relações (por exemplo: 1-5 ou GE1-
GE5).
 
Etapa 5. O clique aplica-se para salvar sua configuração.
 
A imagem abaixo descreve as mudanças após a configuração.
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