
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Configurar propriedades verdes globais dos
Ethernet em um interruptor 
Objetivo
 
Este artigo fornece instruções em como configurar as propriedades verdes globais dos Ethernet
em um interruptor usando a interface gráfica de usuário (GUI).
 
Se você está interessado em configurar o comando line interface(cli) de utilização, verifique para
fora este artigo em propriedades verdes globais dos Ethernet Configure em um interruptor com o
CLI.
  
Dispositivos aplicáveis
 

Sx200 Series
Sx250 Series
Sx300 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4.7.06 - Sx200, Sx300, Sx500
2.2.8.04 - Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Introdução
 
O Ethernet verde é um Common Name para um conjunto de recurso que seja projetado ser a
favor do meio ambiente e reduzir o consumo de energia de um dispositivo. Ao contrário dos
Ethernet eficientes da energia (EEE), a energia-detecção verde dos Ethernet é permitida em
todas as portas visto que somente os dispositivos com portas da giga byte são permitidos com
EEE.
 
Os recursos de Ethernet verdes podem reduzir o uso total da potência das seguintes maneiras:
 

A energia detecta o modo - Em uma relação inativa, a porta move-se no modo inativo e salvar
a potência ao manter o status administrativo da porta acima. A recuperação deste modo ao
modo operacional completo é rápida, transparente, e nenhum quadro é perdido. Este modo é
apoiado em portas do gigabit Ethernet e do Fast Ethernet (FE). Este modo é desabilitado à
revelia.
Modo do alcance curto - Esta característica fornece economias da potência em um
comprimento curto do cabo. Depois que o comprimento de cabo é analisado, o uso da
potência está ajustado para vários comprimentos de cabo. Se o cabo é mais curto de 30
medidores para portas de Dez-gigabit e 50 medidores para o outro tipo de portas, o
dispositivo usa menos potência enviar quadros sobre o cabo, assim a energia da economia.
Este modo é apoiado somente em portas RJ45 GE e não se aplica às portas combinados.
Este modo é desabilitado à revelia.
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Configurar propriedades verdes globais dos Ethernet em um
interruptor
 
Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com suporte na internet de seu interruptor escolhe
então o gerenciamento de porta > os Ethernet > as propriedades do verde.
 
Nota: As opções disponíveis podem variar segundo o modelo exato de seu dispositivo. Neste
exemplo, o interruptor SG350X-48MP é usado.
 

 
Etapa 2. (opcional) para configurar ajustes verdes dos Ethernet pela porta, clica a relação das 
configurações de porta. Para instruções, clique aqui.
 

 
Etapa 3. Para permitir a energia detecte a característica do modo no interruptor, verificam a
energia da possibilidade detectam a caixa de verificação do modo. Se não, deixe-a não-
verificado. Isto está usado para conservar a potência quando o dispositivo não é conectado a um
sócio do link ativo.
 

 
Nota: Se você tem um interruptor XG, a energia detecta o modo e as características do alcance
curto são permitidas sempre.
 

 
Etapa 4. Verifique a caixa de verificação do alcance curto da possibilidade para permitir a
característica do alcance curto. Se não, deixe-a não-verificado. Isto permite que você execute as
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relações com menos potência do que a relação pode normalmente segurar.
 
Importante: Se o modo do alcance curto é permitido, o modo do EEE deve ser desabilitado.
 

 
Etapa 5. Verifique a caixa de verificação dos LED de porta da possibilidade para permitir os
diodos emissor de luz da porta (diodo emissor de luz). Quando esta opção é desabilitada, os
diodos emissores de luz não indicam o estado do link, atividade, e assim por diante.
 

 
A área das economias da potência indica a quantidade de energia salvar quando o modo verde
dos Ethernet e do alcance curto é executado. As economias da potência do EEE não são levadas
em consideração desde que é dinâmica e corresponde à utilização de porta.
 
Nota: Esta área está disponível no Switches Sx200, Sx250, Sx300, Sx500, e XG.
 

 
A área salvar da energia cumulativa mostra a quantidade de energia salvar da última repartição
do interruptor. Este valor é atualizado cada vez que há um evento que afete a economia de
potência.
 
Nota: Esta área está disponível no Switches Sx200, Sx250, Sx300, Sx500, e XG.
 
Etapa 6. Se há portas de Ethernet Gigabit no interruptor, verifique a energia que da possibilidade 
802.3 a caixa de verificação eficiente dos Ethernet (EEE) permite o modo do EEE 802.3. À
revelia, isto é permitido. O EEE foi desenvolvido para reduzir o consumo de energia durante
épocas que há uma baixa quantidade de atividade dos dados no interruptor.
 

 
Nota: Neste exemplo, 802.3 Ethernet eficientes da energia (EEE) são desabilitados.
 
Etapa 7. O clique aplica-se.
 
Series Switch SG350X e Sx550X:
 



 
Sx200, Sx250, Sx300, e Switches do Sx500 Series:
 

 
Switches XG:
 



 
Etapa 8. (opcional) se 802.3 Ethernet eficientes da energia (EEE) são desabilitados na etapa 6, 
APROVAÇÃO do clique a continuar.
 

 
Etapa 9. (opcional) para negligenciar os ajustes configurados, clica o botão Cancel.
 

 
Etapa 10. (opcional) para restaurar energia cumulativa a informação salvar, clica o botão 
contrário de poupança de energia da restauração.
 

 
APROVAÇÃO (opcional) do clique de etapa 11. a continuar.
 



 
Etapa 12. Salvaguarda (opcional) do clique para salvar os ajustes ao arquivo de configuração de
inicialização.
 

 
Você deve agora com sucesso ter configurado as propriedades verdes globais dos Ethernet de
seu interruptor.
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