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Configurar o gerenciamento de porta com base
no período no 220 Series esperto mais o
Switches 

Objetivo
 

A característica com base no período do gerenciamento de porta no Cisco 220 Series
esperto mais o Switches permite que você configure e controle o comportamento das portas
em seu interruptor segundo o tempo agendado onde você se ajustou. Isto inclui o fluxo do
Jumbo Frames, o comportamento dos LED de porta, e as operações da porta.
 
Nota: A característica dos LED de porta do desabilitação salvar a potência consumida pelo
diodo emissor de luz do dispositivo. Porque os dispositivos estão frequentemente em uma
sala desocupada, ter estes diodos emissores de luz iluminados é um desperdício de
energia. A característica permite-o de desabilitar os LED de porta para o link, a velocidade,
e o PoE quando não são exigidos, e de permitir o diodo emissor de luz se é precisado na
eliminação de erros, dispositivos adicionais de conexão, e assim por diante. Na página de
sumário do sistema, os diodos emissores de luz que são indicados nas imagens da placa do
dispositivo não são afetados desabilitando o diodo emissor de luz.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como configurar configurações de porta com base no período
em seu 220 Series esperto mais o interruptor.
  

Dispositivos aplicáveis
 
Sx220 Series
  
Versão de software
 
1.1.0.14
  
Configurar o gerenciamento de porta com base no período
 
Configurações de porta
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do interruptor e escolha o gerenciamento de
porta > as configurações de porta.
 

 
Etapa 2. (opcional) sob a área das configurações de porta, verifica a caixa de verificação da 



possibilidade para ver se há o Jumbo Frames. Isto permitiria que as portas apoiassem
pacotes de até 10,000 bytes em tamanho, muito mais grande comparado ao tamanho
padrão do pacote de 1,522 bytes.
 

 
Verificação (opcional) de etapa 3. a caixa de verificação da possibilidade para LED de porta
a fim salvar a potência consumida pelo diodo emissor de luz do dispositivo. Esta
característica permite que você desabilite o diodo emissor de luz quando não é exigido, e
permita-o se é precisado como em situações como a eliminação de erros e os dispositivos
de conexão. Esta característica é permitida à revelia.
 
Nota: Quando os LED de porta são desabilitados, não indicam o estado do link, atividade, e
assim por diante.
 

 
Etapa 4. O clique aplica-se.
 

 
Etapa 5. Para salvar permanentemente a configuração, vá à página de configuração da
cópia/salvaguarda ou clique  o ícone na parcela superior da página.
 
Etapa 6. Sob a tabela da configuração de porta, clique o botão de rádio da porta que
específica você quer alterar então clica edita. Neste exemplo, a porta GE12 é escolhida.
 



 
Passo 7. O indicador das configurações de porta da edição aparecerá então. Da lista de
drop-down da relação, certifique-se que a porta especificada é essa que você escolheu na
etapa 6. Se não, clique a seta da gota-para baixo e escolha a porta direita.
 

 
Etapa 8. Dê entrada com todo o nome da porta que você preferir no campo de descrição da
porta. Neste exemplo, 1stPort é usado.
 

 
Etapa 9. Clique sobre um botão de rádio para escolher se a porta deve ser operacional
(acima) ou não-operacional (para baixo) quando o interruptor é recarregado. A área do 
status operacional indica se a porta é atualmente operacional ou fechada. Neste exemplo,
acima de é escolhido.
 

 
Etapa 10. Verifique a escala da caixa de verificação da possibilidade a tempo para ajustar o



momento para que a porta esteja no estado ascendente. Se um intervalo de tempo é
configurado, é eficaz somente quando a porta está administrativamente acima.
 

 
Etapa 11. Clique o link da edição para ir à página do intervalo de tempo a fim definir um
perfil do intervalo de tempo que se aplique à porta.
 

 
Nota: A área de estado operacional da Tempo-escala indica se o intervalo de tempo é
atualmente ativo ou inativo.
 
Etapa 12. Uma janela pop-up aparecerá de informação o que a navegação à página do
intervalo de tempo fechará a janela atual. Clique em OK.
 

 
Você será dirigido então à página do intervalo de tempo.
 
Intervalo de tempo
 
Etapa 13. Sob a tabela de intervalo de tempo, clique o botão Add.
 

 
O indicador do intervalo de tempo adicionar aparecerá.
 
Etapa 14. Dê entrada com um nome no campo de nome do intervalo de tempo. Isto ajudá-
lo-á facilmente a identificar o intervalo de tempo que você se ajustou. Neste exemplo,
PortUp é usado.
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Etapa 15. Clique sobre um botão de rádio pelas horas inicial absolutas. As opções são:
 

Imediato — Esta opção aplicará o intervalo de tempo ajustado imediatamente.
Data — Esta opção permite que você ajuste umas horas específicas para que o intervalo de
tempo comece escolhendo o ano, mês, e dia assim como a hora e o minuto exatos.
 

 
Nota: Neste exemplo, imediato é escolhido. Esta é a configuração padrão.
 
Etapa 16. Clique sobre um botão de rádio pelo tempo absoluto do término. As opções são:
 

Infinito — Esta opção ajustará o intervalo de tempo para aplicar-se em todas as vezes.
Data — Esta opção permite que você ajuste umas horas específicas para que o intervalo de
tempo termine escolhendo o ano, mês, e dia assim como a hora e o minuto exatos.
 

 
Nota: Neste exemplo, infinito é escolhido. Esta é a configuração padrão.
 
Etapa 17. Clique em Apply.
 
Etapa 18. Para salvar permanentemente a configuração, vá à página de configuração da
cópia/salvaguarda ou clique  o ícone na parcela superior da página.
 
Etapa 19. Vá para trás ao indicador das configurações de porta sob o gerenciamento de
porta.
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Etapa 20. Clique sobre a porta que você tem escolhido previamente e clique o botão Edit 
para ir para trás ao indicador das configurações de porta da edição.
 

 
Etapa 21. (Opcional) verifique a caixa de verificação da possibilidade para ver se há a auto
negociação. Isto permitiria a porta de anunciar seus taxa de transmissão, modo duplex, e
capacidades do controle de fluxo aos outros dispositivos.
 

 
Nota: A área operacional da auto negociação indica o estado atual da auto negociação na
porta.
 
Etapa 22. (Opcional) clique sobre um botão de rádio para que a velocidade de porta
administrativa escolha o ajuste da velocidade da porta baseada no tipo de porta. As opções
são:
 

10M
100M
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1000M
 

Nota: A velocidade de porta administrativa pode somente ser configurada quando a auto
negociação não é permitida. Neste exemplo, 100M é escolhido.
 

 
Nota: A área operacional da velocidade de porta indica a velocidade de porta atual que é o
resultado da negociação.
 
Etapa 23. Clique sobre um botão de rádio para o modo duplex administrativo. As opções
são:
 

Completamente — Isto permitirá a relação de apoiar ao mesmo tempo a transmissão entre o
interruptor e o cliente nos ambos sentidos.
Meio — Isto permitirá a relação de apoiar a transmissão entre o interruptor e o cliente em um
sentido de cada vez.
 

Nota: A velocidade de porta administrativa pode somente ser configurada quando a auto
negociação não é permitida. Neste exemplo, é escolhido completamente.
 

 
Nota: A área operacional do modo duplex indica o modo duplex atual que é o resultado da
negociação.
 
Etapa 24. Clique sobre um botão de rádio para que a auto velocidade da propaganda
escolha a capacidade da propaganda de ser anunciado pela porta. As opções são:
 

Toda a velocidade
10M
100M
10M/100M
1000M
 

 
Nota: Neste exemplo, toda a velocidade é escolhida. Esta é a configuração padrão.
 
Etapa 25. Clique sobre um botão de rádio para que o auto duplex da propaganda escolha o
modo duplex a ser anunciado pela porta. As opções são:
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Toda duplex — Todo o modo duplex pode ser aceitado.
Completamente — Isto permitirá a relação de apoiar ao mesmo tempo a transmissão entre o
interruptor e o cliente nos ambos sentidos.
Meio — Isto permitirá a relação de apoiar a transmissão entre o interruptor e o cliente em um
sentido de cada vez.
 

Nota: Neste exemplo, é escolhido completamente.
 

 
Nota: A área operacional da propaganda indica as capacidades publicadas atualmente ao
vizinho da porta para começar o processo de negociação.
 
Etapa 26. (Opcional) clique a possibilidade ou desabilite o botão de rádio para a pressão
contrária. Permitir o modo da pressão contrária permite que a porta retarde a velocidade da
recepção do pacote quando o interruptor é congestionado. Desabilita a porta remota,
impedindo que envie pacotes bloqueando o sinal. Este modo é usado junto com o modo
semi-duplex.
 

 
Nota: Neste exemplo, o desabilitação é escolhido.
 
Etapa 27. (Opcional) clique sobre um botão de rádio para o controle de fluxo na porta. As
opções são:
 

Permita — Isto permitiria o controle de fluxo em 802.3X.
Desabilitação — Isto desabilitaria o controle de fluxo em 802.3X.
Autonegociação — Isto permitiria a autonegociação do controle de fluxo na porta (somente
quando no modo duplex completo).
 

Nota: A área de controle de fluxo atual indica o status atual do controle de fluxo 802.3X.
 



 
Nota: Neste exemplo, a auto negociação é escolhida.
 
Etapa 28. Clique em Apply.
 
Etapa 29. Para salvar permanentemente a configuração, vá à página de configuração da
cópia/salvaguarda ou clique  o ícone na parcela superior da página.
 
Verifique os ajustes
 
Etapa 1. Vá ao gerenciamento de porta > às configurações de porta.
 

 
Etapa 2. Sob a tabela da configuração de porta, verifique a configuração na porta que você
alterou para verificar seus ajustes.
 

 
Você deve agora com sucesso ter configurado o gerenciamento de porta com base no
período em seu interruptor.
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