
Ajustes da relação de Smartport nos switch
empilhável Sx500 

Objetivo
 

Smartport é uma relação a que uns macro definidos pelo utilizador ou incorporados
poderiam ser aplicados. Os macro ajudam a configurar rapidamente o interruptor para
apoiar requisitos de comunicação e utilizar várias características dos dispositivos de rede. O
acesso de rede e os requisitos de QoS dependem do dispositivo a que a relação é
conectada (telefone IP, impressora, roteador, Access point). A característica de Smarport
reserva salvar e compartilhar de configurações comum.
 
Este artigo explica como editar as configurações de tipo do smartport e ver a fonte macro.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Ajustes da relação
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de switch e escolha Smartport > InterfaceSettings
. A página dos ajustes da relação abre:
 



 
Etapa 2. Para ativar auto Smartport ou atribuir a um tipo de Smartport a um clique da
relação o botão de rádio ao lado da relação e clicá-lo então edite. A janela de configuração
da relação da edição aparece:
 



 
Etapa 3. O tipo do smartport associado atualmente com o port/LAG é indicado no tipo
campo de Smartport. Da lista de drop-down do aplicativo de Smartport escolha um tipo
particular do smartport. O indicador do campo do método do aplicativo de Smartport a
maneira o aplicativo do smartport é aplicado no port/LAG. Por exemplo se auto Smartport é
escolhido da lista de drop-down do aplicativo de Smarport então o tipo do smarport está
atribuído baseado na propaganda CDP e LLDP recebida dos dispositivos conectados.
 
Etapa 4.  Verifique a caixa de verificação de status persistente se você quer o tipo do
smartport de uma relação permanecer quando a relação vai para baixo ou quando o
interruptor está recarregado. Esta opção é aplicável somente quando o aplicativo de
Smartport é ajustado a auto Smartport.
 
Etapa 5. Os parâmetros macro contêm três parâmetros. $max_hosts é o primeiro parâmetro
e este contém o número máximo de dispositivos permitidos na porta. Para editar este
parâmetro incorpore o valor exigido ao campo de valor do parâmetro 1.
 
A etapa 6. $native_vlan é o segundo parâmetro e esta contém a identificação VLAN VLAN é
um grupo de anfitriões que não são anexados fisicamente mas ainda se comunicam como
se estão no mesmo domínio de transmissão. Para editar este parâmetro incorpore o valor
exigido ao campo de valor do parâmetro 2.
 
A etapa 7. $voice_vlan é o terceiro parâmetro. O recurso de VLAN de voz permite que as
portas de acesso carreguem o tráfego de voz de IP de um telefone IP. Este valor é fixo e
não pode ser editado.
 
Etapa 8. O clique aplica-se para salvar a configuração.
 
Etapa 9. Clique perto do retorno à página dos ajustes da relação.
 
Etapa 10. (opcional) se você macilento para copiar os ajustes da relação de uma relação a
muitas outras relações clica o botão de rádio ao lado da interface particular e então clica 
ajustes da cópia.
 



 
Etapa 11. Incorpore agora os valores da interface requerida ao campo de configuração da
cópia.
 
Etapa 12. O clique aplica-se para salvar os ajustes.
 
Etapa 13. Clique perto do retorno à página dos ajustes da relação.
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