
A configuração das propriedades de Smartport
no 300 Series controlou o Switches 

Objetivo
 

O objetivo deste artigo é explicar como configurar as propriedades de Smartport no
Switches controlado 300 Series. A característica de Smartport é uma maneira conveniente
compartilhar de macro da configuração a outros dispositivos conectados. Um macro de
Smartport é um script dos comandos configurados em uma relação para aplicar um ajuste
particular. Os macro de Smartport podem ser aplicados a conectam estaticamente ou
automaticamente. Auto Smartport espera um dispositivo a ser anexado a uma relação antes
aplica um macro.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• SG300-10PP 
• SG300-10MPP 
• SG300-28PP-R 
• SG300-28SFP-R 
• SF302-08MPP 
• SF302-08PP 
• SF300-24PP-R 
• SF300-48PP-R
  

Versão de software
 

• 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R] 
• [All other Applicable Devices] de 6.2.10.18
  

Configuração das 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, clique um dos botões de rádio
disponíveis para configurar Smartport:
 

• Desabilitação — Inutilizações Smartport no interruptor.
 
• Permita — Permite a característica de Smartport manualmente.
 
• Permita pela auto Voz VLAN — As características de Smartport aplicam-se somente se
uma auto Voz VLAN é configurada. É a configuração padrão.
 

Nota: Para configurar a auto Voz VLAN, refira a configuração de VLAN da Voz do artigo no 
Switches controlado 300 Series para mais informação.
 
Etapa 3. No auto campo do método de detecção do dispositivo de Smartport, verifique as
caixas de seleção disponíveis para detectar um dispositivo na rede:
 

• 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.
 
• 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 confinante.
 

Nota: Para obter mais informações sobre do CDP e do LLDP, refira os artigos as 
propriedades do Cisco Discovery Protocol (CDP) que no 300 Series controlam o Switches 
e a configuração das propriedades do protocolo de descoberta da camada de enlace no
Switches controlado 300 Series.
 
Etapa 4. No auto campo da detecção do dispositivo de Smartport, verifique as caixas de
seleção para ver se há o tipo de dispositivo a que auto Smartport atribui macro às relações.
As opções disponíveis são:
 

• Host — algum usuário PC ou 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 o CDP ou o LLDP permitido.
 
• Ponto de acesso Wireless — Camada 2 ou camada 3 pontos de acesso Wireless com
capacidade CDP ou LLDP.
 

Etapa 5. O clique aplica-se para salvar sua configuração.
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