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Configurar os ajustes PNP em um interruptor 
Objetivo
 
A instalação de dispositivos de rede de comunicação ou da substituição nova dos dispositivos
pode ser cara, demorada, e sujeita a erros quando executada manualmente. Tipicamente, os
dispositivos novos são enviados primeiramente a uma facilidade central da plataforma onde os
dispositivos unboxed, conectado a uma rede da plataforma, actualizada com as licenças direitas,
configurações, e imagens, e empacotados então e enviados ao lugar real da instalação. Depois
que estes processos são terminados, os peritos devem viajar aos lugar da instalação para
executar a instalação. Mesmo nas encenações onde os dispositivos são instalados em nenhum
certificado da objeção (NOC) ou no centro de dados próprio, não pode haver bastante peritos
para o número completo de dispositivos. Todas estas edições contribuem aos atrasos no
desenvolvimento e adicionam aos custos operacionais.
 
Cisco obstrui & a solução do jogo reduz os custos associados com o desenvolvimento e a
instalação dos dispositivos de rede, aumenta a velocidade de sua instalação, e reduz a
complexidade das disposições sem comprometer a Segurança. Usando Cisco obstrua & jogue a
solução, você pode executar o toque zero instala do Switches em vários cenários de distribuição
e lugar do desenvolvimento.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar os ajustes PNP em seu interruptor.
  
Dispositivos aplicáveis
 

Sx250 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Série Sx550X
  

Versão de software
 

2.3.5.63
  

Configurar ajustes PNP
 
Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet e escolha avançado da lista de drop-down do
modo de exibição.
 

 
Nota: As opções de menu disponíveis podem variar segundo o modelo do dispositivo. Neste
exemplo, SG350X-48MP é usado.



Etapa 2. Escolha a administração > ajustes PNP > PNP.
 

 
Verificação (opcional) de etapa 3. a caixa de verificação da possibilidade na área de estado PNP
para permitir PNP.
 
Nota: Esta característica é permitida à revelia.
 

 
Etapa 4. Escolha uma das seguintes opções para encontrar a informação de configuração em
relação ao protocolo de transporte para usar-se, ao endereço do servidor PNP, e à porta TCP a
usar-se:
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Configurações padrão — Se esta opção é escolhida, os ajustes PNP estão tomados então da
opção de DHCP 43. Se alguns ou todos os ajustes não são recebidos da opção de DHCP 43,
os seguintes valores padrão estão usados: opte pnpserver pelo nome HTTP, DNS do
protocolo de transporte para o server PNP, e a porta relativa ao HTTP ou ao HTTPS.
 

Nota: Ao selecionar a opção das configurações padrão, todos os campos na seção do transporte
PNP são esmaecidas para fora. Se esta opção é escolhida, salte a etapa 11.
 

Ajustes manuais — Ajuste manualmente o protocolo para usar-se para o transporte PNP. O
padrão é a porta 80 para o HTTP. Neste exemplo, esta opção é escolhida.
 

 
Etapa 5. (opcional) incorpora o número da porta TCP ao campo de porta TCP. Isto é entrado
automaticamente pelo sistema: 80 para o HTTP e 443 para HTTPS. Neste exemplo, a porta
padrão de 80 é usada.
 

 
Etapa 6. (opcional) escolhe se especificar o server PNP pelo IP address ou por nome.
 

 
Nota: Neste exemplo, pelo IP address é escolhido.
 
Clique (opcional) de etapa 7. o botão de rádio desejado da versão IP.
 
As opções são:
 

Versão 6 — Denota o tipo de endereço do IPv6.
Versão 4 — Denota o tipo de endereço IPv4. Se esta opção é escolhida, salte para pisar 10.
 

 
Etapa 8. (opcional) se o tipo do IP address da versão 6 é escolhido na etapa 7, clica o tipo de
endereço desejado do IPv6.
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As opções são:
 

Local da relação — Denota o endereço do IPv6 identifica excepcionalmente o host em uma
relação de rede única.
Global — Denota o endereço do IPv6 é um unicast global que seja visível e alcançável de
outras redes. Se esta opção é escolhida, salte para pisar 10.
 

Nota: Neste exemplo, ligue o Local é escolhido.
 
Etapa 9. (opcional) se o tipo de endereço local do IPv6 da relação é escolhido, escolhe uma
interface local da relação da lista de drop-down da interface local da relação.
 

 
Nota: Neste exemplo, o VLAN1 é escolhido.
 
Etapa 10. Dê entrada com o endereço IP do servidor ou o nome SNTP. O formato depende de
que tipo de endereço foi selecionado.
 

 
Nota: Neste exemplo, 192.168.100.112 é o IP address usado.
 
Etapa 11. Configurar a informação de usuário a ser enviada em uns pacotes PNP enviados ao
server. Selecione uma das seguintes opções:
 

Configurações padrão — Ao selecionar esta opção, os ajustes do nome de usuário e senha
PNP são tomados da opção de DHCP 43. Se esta opção é escolhida, salte a etapa 14.
Ajustes manuais — Escolha configurar manualmente o nome de usuário e senha PNP. Neste
exemplo, esta opção é escolhida.
 

 
Etapa 12. No campo de nome de usuário, incorpore o username a ser entrado nos pacotes PNP.
Neste exemplo, Cisco é usado.



 
Etapa 13. No campo de senha, incorpore a senha ao cifrado ou formulário de texto simples.
 

 
Nota: Neste exemplo, o texto simples é escolhido e a senha Cisc01234$ é incorporada.
 
Etapa 14. Configurar o intervalo da reconexão nos segundos antes de tentar reconectar a sessão
depois que a conexão é perdida. Neste exemplo, o padrão do uso é escolhido que tem o valor
padrão de 30 segundos.
 

 
Etapa 15. No campo do intervalo da descoberta, incorpore o momento de esperar nos segundos
antes de tentar a descoberta outra vez após uma descoberta do server PNP falhado. O valor
padrão é 60 segundos.
 

 
Etapa 16. No campo exponencial do fator do intervalo, incorpore o valor que provoca a tentativa
da descoberta exponencialmente multiplicando o valor de timeout precedente por um valor
exponencial e aplicando o resultado como o intervalo (se o valor é menor do que o valor de
timeout máximo). Neste exemplo, o valor padrão de 3 é usado.
 

 
Etapa 17. Incorpore o valor máximo do intervalo ao campo máximo do intervalo da descoberta. O
valor deve ser maior do que o valor de timeout da descoberta.
 

 
Etapa 18. No campo do Timeout do Watchdog, incorpore o intervalo da hora de esperar uma
resposta de um PnP ou o servidor de arquivo durante uma sessão ativa PNP, como durante um



processo da transferência do arquivo. Neste exemplo, 60 segundos são usados.
 

 
Etapa 19. O clique aplica-se para salvar os ajustes configurados.
 
Etapa 20. Salvaguarda (opcional) do clique para salvar os ajustes configurados ao arquivo de
configuração de inicialização.
 





Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes PNP em seu interruptor.
 


	Configurar os ajustes PNP em um interruptor
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Configurar ajustes PNP


