
●

●

●

●

●

Conheça o Switches de Smart do Sx250 Series 
Introdução
 

 
O Switches esperto do Sx250 Series de Cisco é projetado ser fácil de configurar, controlar,
e pesquisar defeitos, permitindo que você centre-se sobre suas prioridades do negócio. Este
Switches é equipado com uma nova geração de processadores alto-integrados, eficazes na
redução de custos do pacote visados para Ethernet do portador e os aplicativos da empresa
do Pequeno-media (SME) com portas do Fast Ethernet (FE) ou do gigabit Ethernet do
desempenho da velocidade de fio completa, e Plataformas combinados GE.
 
A utilidade com suporte na internet permite que você distribua e controle sua rede
eficientemente. A fundação e o Troubleshooting podem ser feitos facilmente com as
ferramentas fáceis de usar tais como o Cisco Discovery Protocol (CDP), o Gerenciamento
de redes de FindIT, e o Cisco Smartports, que deixam sua rede automaticamente detectar e
configurar todos os dispositivos Cisco conectados.
 
Este artigo mostra as características e as funções do Switches Sx250 Smart.
  

Dispositivos aplicáveis
 

SF250 Series
SG250 Series
  

Versão de software
 

2.2.5.68
  

Características do Sx250 Series
 

O porta usb para a imagem e a configuração carregam ou armazenam operações
 

Relação Mini-GBIC
 

– Versão 2.0 dos apoios USB, e sistema de arquivos do apoio de FAT32 para o read/write e de
NTFS para de leitura apenas
– O porta usb reserva suportar e carregar arquivos de configuração ou arquivos de imagem novos

– Os apoios auto-detectam os módulos Pluggable do Form Fatora pequeno de 100M ou de
1000M (SFP) e auto-configuram a velocidade correta
– A velocidade das portas SFP pode manualmente ser configurada
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Apoio combinado da porta
 

Botão reset
  
Características suportadas novas
 
Utilidade com suporte na internet
 

Monitoração de tráfego
 

Quality of Service (QoS)
 

Monitor de porta/Switched Port Analyzer (SPAN)
 

Gerenciamento de switch
 

 
Potência sobre o Switches dos Ethernet (PoE)
 
Interruptor SF250-48HP 48-Port 10/100 PoE Smart
 

Interruptor do gigabit PoE Smart SG250-10P 10-Port
 

– A camada física (PHY) - menos portas não apoia a velocidade do 100 Mbps

– A porta combinado consiste em uma relação RJ45 e em uma (SFP) relação Mini-GBIC
– A relação SFP toma sempre a precedência sobre a relação do cobre RJ45
– Quando o dispositivo detecta o active da porta SFP, o dispositivo desabilitará a porta RJ45
– o diodo emissor de luz na tomada telefônica no RJ45 e o diodo emissor de luz compartilhado
com o SFP conectam

– Busca
– Painel: Erros de tráfego, utilização de porta
– Assistentes: Access Control List (ACL)
– Ícone da salvaguarda
– Syslog emergente
– Mostre o tecnologia-apoio

– História dos contadores/gráfico dos contadores na utilidade com suporte na internet
– sFlow v5

– Política de saída
– Saída ACL
– 2 taxas 3 cores (2R3C)

– PERÍODO 7-session
– Espelhamento com base em política do fluxo

– Modificador de saída do comando line interface(cli)
– Apoio do IPv6 de Bonjour

– 48 FE + 4 2 + 2 combinados SFP) portas GE (
– AT/AF PoE (PSE) em 48 portas FE
– Orçamento 192W PoE

– 8 GE + 2 portas GE (2 combinados)
– AT/AF PoE (PSE) em 8 portas GE
– Orçamento 62W PoE
– 2 portas AF/AT/60W do dispositivo posto (paládio)
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Interruptor do gigabit PoE Smart SG250-26P 26-Port
 

Interruptor do gigabit PoE Smart SG250-26HP 26-Port
 

 
Switches NON-PoE
 
Interruptor esperto SF250-48 48-Port 10/100
 

 
Opiniões do produto
 

Nota: As imagens abaixo podem variar segundo o modelo do dispositivo que você tem.
Neste exemplo, o interruptor SG250-10P é indicado.
  

Vista superior
 

Na parte superior do dispositivo, Cisco text e o logotipo pode ser considerado.
 

  
Vista frontal
 

O LED de sistema, as portas USB, paládio, SFP, e RJ45, e o botão reset são posicionados
na parte dianteira do dispositivo.
 

– 24 GE + 2 portas GE (2 combinados)
– AT/AF PoE (PSE) em 24 portas GE
– Orçamento 192W PoE

– 24 GE + 2 portas GE (2 combinados)
– AT/AF PoE (PSE) em 24 portas GE
– Orçamento 100W PoE

– 48 FE + 4 portas GE (2 SFP + 2 combinados)
– Interruptor de Smart do gigabit SG250-26 26-Port
– 24 FE + 2 portas GE (2 combinados)
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Conteúdos do pacote
 

a)  b) 

 

c)            d) 
 
a) Interruptor de Smart do Cisco 250 Series
 
b) Cabo de alimentação (adaptador de energia para modelos do 10-port Switch)
 
c) Montando o jogo
 
d) Guia de início rápido
  

Requisitos mínimos
 

Web browser: Versão 36 ou mais recente de Mozilla Firefox; Versão do Microsoft internet
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Explorer 9 ou mais tarde, versão 40 ou mais recente de Chrome, versão 5 ou mais recente do
safari
Cabo da rede Ethernet da categoria 5
TCP/IP, adaptador de rede, e sistema operacional de rede (tal como Microsoft Windows,
Linux, ou Mac OS X) instalado
  

Configurações padrão
 

 
Detalhes técnicos
 
LED de sistema
 

Este diodo emissor de luz indica o estado do dispositivo segundo que estado está.
 

 

 
Portas RJ45
 

As portas RJ45 ou as portas Ethernet são as portas onde você conecta seus dispositivos de
rede de comunicação tais como computadores, telefones voip, e assim por diante.
 
Switches NON-PoE: portas de 10/100M
 

 

Parâmetro Valor padrão
 Username  Cisco
 Senha  Cisco
 IP address LAN  Endereço de DHCP atribuído pelo server  
 IP da reserva LAN  192.168.1.245
 Máscara da sub-rede     255.255.255.0

Função  Nome diodo
emissor de luz   Comportamento diodo emissor de luz

 Diodo emissor de luz
duplo das cores      Sistema

 Verde
FORA DE – Sistema fora●

Contínuo – O sistema está ligada e
apronta-se

●

Piscar – Carreg/sistema de auto-teste
ou adquirindo o IP address

●

 Âmbar
Piscar – Detecte o hardware falhado●



 
Switches NON-PoE: 10/100/1000M ou portas de gigabit
 

 

 
Switches PoE: PoEPorts
 

 

Função Nome diodo emissor de
luz Comportamento diodo emissor de luz

 Relação/ato e
velocidade  

 Diodo emissor de luz
esquerdo LINK/ACT  

 Verde
FORA DE – Nenhuma relação é
detectada

●

EM – A relação é detectada●

Piscar – Dados Rx/Tx●

 Velocidade direita diodo
emissor de luz

 Verde
FORA DE – a relação 10M é detectada
ou nenhuma relação

●

Contínuo – a relação de 100M é
detectada

●

 Velocidade direita diodo
emissor de luz

 Verde
FORA DE – A relação de 10M/100M é
detectada ou nenhuma relação

●

Contínuo – a relação de 1000M é
detectada

●

Função Nome diodo emissor de luz Comportamento diodo emissor de luz

 Relação/ato e
velocidade  

 Diodo emissor de luz
esquerdo LINK/ACT  

 Verde
FORA DE – Nenhuma relação é
detectada

●

EM – A relação é detectada●

Piscar – Dados Rx/Tx●

 Velocidade direita diodo
emissor de luz

 Verde
FORA DE – 10M/100M é
detectado ou nenhuma relação

●

Contínuo – a relação de 1000M é
detectada

●

Função Nome diodo emissor de luz Comportamento diodo emissor de
luz

 Relação/ato e
PoE 

 Diodo emissor de luz esquerdo
LINK/ACT  

 Verde
FORA DE – Nenhuma relação é●



 
Portas combinados
 

A porta combinado é uma combinação de duas portas física diferentes que podem ser
usadas um de cada vez.
 

 

 
Porta SFP
 

A porta pluggable do form fatora pequeno (SFP) é um dispositivo de entrada/saída
swappable recente que obstrua em uma porta de Ethernet Gigabit ou em um entalhe,
ligando a porta com a rede.
 

detectada
EM – A relação é detectada●

Piscar – Dados Rx/Tx●

 Diodo emissor de luz direito PoE

 Âmbar
FORA DE – Nenhum paládio
detectado

●

Contínuo – o paládio 802.3af/at
é detectado  

●

Piscar – Negociação●

Função Nome diodo emissor de
luz Comportamento diodo emissor de luz

 Relação/ato e
velocidade SFP
 As portas
compartilham com o
RJ45

 Diodo emissor de luz
esquerdo LINK/ACT  

 Verde
FORA DE – Nenhuma relação é
detectada

●

EM – A relação é detectada●

Piscar – Dados Rx/Tx●

 Velocidade direita
diodo emissor de luz

 Verde
FORA DE – A relação de 10M/100M
é detectada ou nenhuma relação  

●

Contínuo – a relação de 1000M é
detectada

●



 

 
Nota: Para verificar as especificações de produto do Switches esperto do Sx250 Series de
Cisco, clique aqui.
  

Índices relacionados
 

Configurar configurações inicial em um interruptor usando o assistente começado de
obtenção
 
Configurar ajustes da rede de área local virtual (VLAN) em um interruptor através do
assistente da configuração de VLAN
 

Função Nome diodo emissor de luz Comportamento diodo emissor
de luz

 Porta Mini-GBIC
dedicada   

 Diodo emissor de luz
esquerdo LINK/ACT

 Verde
FORA DE – Nenhuma
relação é detectada  

●

EM – A relação é detectada●

Piscar – Dados Rx/Tx●

 Diodo emissor de luz direito
LINK/ACT  

 Verde
FORA DE – Nenhuma
relação é detectada

●

EM – A relação é detectada●

Piscar – Dados Rx/Tx●

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5425
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5110
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5110
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5373
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5373
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