
Configurar configurações de porta no Switches
controlado 200/300 Series 

Objetivo
 

As configurações de porta podem ser alteradas para ajudar o tráfego de controle a correr
através de uma rede gerenciada. As configurações padrão da maioria de portas devem ser
suficientes para sua rede, contudo, quando você quer obter o a maioria fora de seu
dispositivo, você pode manualmente selecionar opções diferentes para configurar as portas. 
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar configurações de porta no
Switches controlado 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches controlado 200 Series SF/SG 
• Switches controlado 300 Series SF/SG
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configurar configurações de porta
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de switch e escolha o gerenciamento de porta >
as configurações de porta. A página das configurações de porta abre:
 



 
 
Verificação (opcional) de etapa 2. a caixa de verificação do Jumbo Frames para permitir o
Jumbo Frames nas relações. O Jumbo Frames é frames da Ethernet com um tamanho de
1500 bytes ou de mais.
 
Etapa 3. Na tabela da configuração de porta, clique o botão de rádio da porta que você
deseja configurar.
 
Etapa 4. O clique edita. O indicador das configurações de porta aparece:
 



 
 
Etapa 5. (opcional) para mudar a porta escolhida, escolhe uma porta da lista de drop-down
no campo da relação.
 
Etapa 6. Incorpore uma descrição para a porta ao campo de descrição da porta.
 
Nota: O campo do tipo de porta indica o tipo de conexão física usado atualmente.
 
Etapa 7. Clique o botão de rádio desejado no campo de status administrativo para escolher
um status administrativo. As opções disponíveis são:
 

• Acima de — Permita a porta assim que pode ser alcançada por um PC ou por todo o
outro dispositivo.
 
• Para baixo — O desabilitação ou a parada programada a porta assim que ele não podem
ser alcançados.
 

Nota: O status atual da porta é indicado no campo de status operacional.
 
Etapa 8. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo do intervalo de tempo 



para designar uma época em que a porta dever ser permitida. 
 
Etapa 9. Se você permitiu o intervalo de tempo em etapa 8, a seguir escolha um intervalo de
tempo PRE-configurado da lista de drop-down do nome do intervalo de tempo.
 
Nota: O estado operacional atual do intervalo de tempo é indicado no campo de estado
operacional da Tempo-escala.
 
Nota: O intervalo de tempo está somente disponível para o Switches controlado 300 Series
SF/SG. Para obter mais informações sobre de como configurar um intervalo de tempo, refira
a configuração do intervalo de tempo do 802.1X do artigo no Switches controlado 300
Series.
 
Etapa 10. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo de porta suspendido
Reactivate para reactivate uma porta que seja suspendida. Uma porta pode ser suspendida
por toda a outra configuração de segurança feita previamente no interruptor.
 
Etapa 11. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo da auto negociação 
para permitir a auto negociação. Isto permite uma porta de anunciar seus parâmetros de
transmissão à outra extremidade da conexão.
 
Nota: Se você deixa a caixa de verificação da auto negociação desmarcada, você pode
então escolher as velocidades de transmissão e o modo duplex do campo administrativo da
velocidade de porta e do campo administrativo do modo duplex.
 
Nota: O campo operacional da autonegociação indica o estado atual da autonegociação na
porta.
 
Etapa 12. Clique um dos botões de rádio disponíveis do menu administrativo da velocidade
de porta para configurar a velocidade em sua porta:
 

• 10 — Este as opções ajustam a velocidade de transmissão da porta a 10Mbps
 
• 100 — Esta opção ajusta a velocidade de transmissão da porta a 100Mbps
 

Nota: O campo operacional da velocidade de porta indica a velocidade de porta atual que é
o resultado da negociação.
 
Etapa 13. Escolha um botão de rádio do campo administrativo do modo duplex. Este campo
é configurável somente quando a autonegociação é desabilitada, e a velocidade de porta
está ajustada aos 10M ou a 100M. Na velocidade de porta de 1G, o modo está sempre
completo - duplex.  As opções disponíveis são definidas como segue:
 

• Completamente — A porta pode transmitir e receber ao mesmo tempo.
 
• Meio — A porta pode transmitir ou receber, mas não pode fazer ambos ao mesmo tempo.
 

Nota: O campo operacional do modo duplex indica o modo duplex atual da porta.
 
Etapa 14. Verifique a caixa de verificação da opção desejada no auto campo da propaganda
. As opções nesta área estão disponíveis somente quando a auto negociação é permitida.
 As opções disponíveis são definidas como segue:
 

• Capacidade máxima — Todas as velocidades de porta e ajustes do modo duplex podem
ser aceitados.
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• 10 meio — velocidade e modo semi-duplex do 10 Mbps.
 
• 10 completamente — velocidade e modo bidirecional do 10 Mbps.
 
• 100 meios — velocidade e modo semi-duplex do 100 Mbps.
 
• 100 completos — velocidade e modo bidirecional do 100 Mbps.
 
• 1000 completo — velocidade e modo bidirecional do 1000 Mbps.
 

Nota: O campo operacional da propaganda indica as capacidades anunciadas atualmente
ao vizinho.
 
Nota: O campo do anúncio de vizinho indica as capacidades anunciadas pelo dispositivo
vizinho, isto é, o dispositivo no outro extremo da conexão.
 
Etapa 15. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo da pressão contrária 
para retardar a recepção dos dados quando o interruptor da porta é congestionado. Esta
opção pode somente ser usada no modo semi-duplex.
 
Etapa 16. Escolha um botão de rádio do campo de controle de fluxo. As opções disponíveis
são definidas como segue:
 

• Permita — Permite o controle de fluxo 802.3x.
 
• Desabilitação — Desabilita o controle de fluxo 802.3x.
 
• Auto negociação — Permita a autonegociação do controle de fluxo na porta. Isto trabalha
somente no modo bidirecional.
 

Etapa 17. Clique um botão de rádio no campo MDI/MDIX.  MDI/MDIX representa a relação
do dependente de mídias/relação do dependente de mídias com cruzamento. As opções
disponíveis são definidas como segue:
 

• MDIX — Troca transmitir e recebe pares da porta.
 
• MDI — Conecta este interruptor a uma estação com um cabo direto reto.
 
• Auto — Configura este interruptor para detectar automaticamente os pinouts corretos
para a conexão a um outro dispositivo.
 

Nota: O campo operacional MDI/MDIX indica o estado atual MDI/MDIX.
 
Etapa 18. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo de porta protegida 
para fornecer a segurança avançada à porta.
 
Etapa 19. Clique em Aplicar na parte inferior da página.
 
 
  

Aplique uma configuração da interface às interfaces múltiplas
 

Etapa 1. Clique o botão de rádio da relação cuja a configuração você quer copiar. 
 



 
Etapa 3. Ajustes da cópia do clique. A janela de configuração da cópia aparece.
 

 
Etapa 4. Incorpore a escala das relações a que você quer aplicar a configuração. Você pode
usar os números de interface ou o nome das relações como a entrada. Você pode
incorporar cada relação separada por uma vírgula (por exemplo: 1, 3, 5 ou GE1, o GE3,
GE5) ou você pode incorporar uma escala das relações (por exemplo: 1-5 ou GE1-GE5).
 
Etapa 5. O clique aplica-se para salvar sua configuração.
 
A imagem abaixo descreve as mudanças após a configuração.
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