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Configurar os ajustes de PnP em um interruptor
com o CLI 
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 local de instalação real. Depois
que estes processos são terminados, os peritos devem viajar aos locais de 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 de PnP em seu interruptor através
do comando line interface(cli).
  
Dispositivos aplicáveis
 

Sx350 Series
Série SG350X
Série Sx550X
  

Versão de software
 

2.3.5.63
  

Configurar ajustes PNP
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao console do interruptor. O nome de usuário padrão e a senha
são Cisco/Cisco. Se você configurou um username ou uma senha nova, incorpore as credenciais
pelo contrário.
 
Nota: Para aprender como alcançar um SMB comute o CLI com o SSH ou o telnet, clicam aqui.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4982


 
Nota: Os comandos podem variar segundo o modelo exato de seu interruptor. Neste exemplo, o
interruptor SG350X é alcançado com o telnet.
 
Etapa 2. Do modo de exec privilegiado do interruptor, incorpore o modo de configuração global
entrando no seguinte:
 

Etapa 3. Para permitir globalmente PnP em seu interruptor, entre no seguinte:
 

SG350X#CONFIGURE

SG350X(config)#pnp permitem

Etapa 4. Incorpore o protocolo e o nome do servidor ou o endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT de PnP para encontrar a informação de configuração:

[protocol] do transporte SG350X(config)#pnp {{[ip address] do [name] do server}}

Nota: O protocolo de transporte do padrão é HTTP e o nome do servidor de PnP é pnpserver.

Nota: Neste exemplo, o protocolo de transporte de PnP usado é HTTP e o endereço IP do
servidor 192.168.100.112 é incorporado.

Etapa 5. Para configurar o nome de usuário e senha a ser entrado nos pacotes de PnP, entre no
seguinte:

[password] da senha do [username] username do dispositivo SG350X(config)#pnp



Nota: Neste exemplo, o username é Cisco e a senha é Cisc01234$.

Etapa 6. Para configurar o intervalo da reconexão nos segundos antes de tentar reconectar a
sessão depois que a conexão é perdida, entre no seguinte:

SG350X(config)#pnp reconectam o [seconds] do intervalo

Nota: Neste exemplo, o padrão do uso é escolhido que tem o valor padrão de 30 segundos.

Passo 7. Para configurar as configurações de timeout da descoberta, entre no seguinte:

[timeout value] do [exponential fatora] do [seconds] do intervalo da descoberta

SG350X(config)#pnp

As opções são:

segundos do intervalo — o momento de esperar nos segundos antes de tentar a descoberta
outra vez após uma descoberta do server de PnP falhou. O valor padrão é 60 segundos.

●

fator exponencial — 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.

●

valor de timeout máximo — o valor máximo do intervalo descobre dentro. O valor deve ser
maior do que o valor de timeout da descoberta.

●

Etapa 8. Para configurar o Timeout do Watchdog, entre no seguinte:

[seconds] do Timeout do Watchdog SG350X(config)#pnp

segundos — o intervalo da hora de esperar uma resposta de um PnP ou o servidor de
arquivo durante uma sessão ativa de PnP, como durante um processo da transferência do
arquivo. Neste exemplo, 60 segundos são usados.

●



Etapa 9. Inscreva o comando exit ir para trás ao modo de exec privilegiado:

Etapa 10. (opcional) para indicar os ajustes de PnP em seu interruptor, entra no seguinte:

Pnp SG350X#SHOW

Etapa 11. (opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes configurados
ao arquivo de configuração de inicialização entrando no seguinte:

Partida-configuração da executar-configuração SG350X#COPY



Etapa 12. (Opcional) pressione Y para o Yes ou N para não em seu teclado uma vez que o
[startup-config] do arquivo do Overwrite…. a alerta aparece.

Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes de PnP em seu interruptor com o CLI.
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