
Configurar Ethernet verde em switches
gerenciados 200/300 Series 

Objetivo
 

A Ethernet verde é um recurso que reduz o consumo de energia no switch. Dessa forma, o
switch é mais compatível com o ambiente e seus custos para executar o switch são
reduzidos.
 
Este artigo explica como configurar a Ethernet verde no switch gerenciado 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series
  

Versão de software
 

•v1.2.7.76
  

Habilitar Ethernet verde global
 

Esta seção explica como ativar a Ethernet Verde em todas as interfaces dos Switches
Gerenciados 200/300 Series.
 
Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Port Management >
Green Ethernet > Properties. A página Propriedades é aberta:
 

 
Etapa 2. No campo Energy Detect Mode, marque a caixa de seleção Enable para ativar o
modo de detecção de energia em um link inativo. Para links inativos, esse modo altera
esses links para o modo inativo, mas ainda mantém o status administrativo da porta para
Ativo.  Essa ação reduz o consumo de energia do switch.
 
Etapa 3. No campo Short Reach, marque a caixa de seleção Enable (Habilitar) para habilitar
o Short Reach. Este recurso economiza energia em cabos de comprimento curto. Depois



que o comprimento do cabo é analisado, o uso de energia é ajustado.
 
Note: O campo Economia de energia exibe a energia economizada com a Ethernet verde
habilitada.
 
Note: O campo Economia de energia cumulativa exibe a quantidade de energia
economizada desde a última vez que o switch foi reinicializado.
 
Etapa 4. (Opcional) No campo Port LEDs, para reduzir o consumo de energia, desmarque a
caixa de seleção Enable (Habilitar) para desabilitar a atividade dos LEDs em uma interface.
 
Etapa 5. Clique em Apply para salvar sua configuração.
 
Note: Após essa configuração, a rede é desconectada temporariamente.
  

Configurações de porta Ethernet verde
 

Esta seção explica como ativar/desativar a Ethernet Verde em uma interface específica.
 
Note: A configuração da Ethernet Verde Global deve ser concluída corretamente antes que
a configuração da Porta Ethernet Verde possa ter qualquer efeito.
  

Configuração de interface única
 

Esta subseção explica como ativar/desativar a Ethernet verde em uma única interface.
 
Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Port Management >
Green Ethernet > Port Settings. A página Configurações de porta é aberta:
 



 
Etapa 2. Clique no botão de opção da interface que deseja configurar.
 
Etapa 3. Clique em Editar. A janela Editar configuração de porta é exibida.
 

 
Etapa 4. (Opcional) No campo Energy Detect, marque a caixa de seleção Enable (Habilitar) 
para habilitar esse recurso na porta específica. Esse recurso move links inativos para o
modo inativo para reduzir o consumo de energia e manter o status administrativo da porta
como ativo.
 
Etapa 5. (Opcional) No campo Short Reach, marque a caixa de seleção Enable (Habilitar) 
para habilitar esse recurso na porta específica. Esse recurso analisa o comprimento do cabo
e aplica as técnicas adequadas ao link para reduzir o consumo de energia.
 
Etapa 6. Clique em Apply para salvar sua configuração. As alterações são feitas na Tabela
de configurações de porta:



  
Aplicar uma configuração de interface a várias interfaces
 

Esta subseção explica como aplicar uma única configuração de interface a várias interfaces.
 
Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Port Management >
Green Ethernet > Port Settings. A página Configurações de porta é aberta.
 



 
Etapa 2. Clique no botão de opção da interface cuja configuração você deseja aplicar a
várias interfaces.
 
Etapa 3. Clique em Copiar configurações. A janela Copiar configurações é exibida.
 

 
Etapa 4. No campo fornecido, insira as interfaces às quais deseja aplicar a configuração da
interface clicada anteriormente. Você pode inserir cada interface por número ou nome da
interface (por exemplo: 1, 2, 3 ou GE1, GE2, GE8) ou você pode inserir um intervalo de
interfaces por número ou nome (por exemplo: 7-10 ou GE7-GE10).
 
Etapa 5. Clique em Apply para salvar sua configuração. As alterações são mostradas na
Tabela de configurações de porta:
 



 


	Configurar Ethernet verde em switches gerenciados 200/300 Series
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Habilitar Ethernet verde global
	Configurações de porta Ethernet verde
	Configuração de interface única
	Aplicar uma configuração de interface a várias interfaces



