
Informação de sistema no Switches controlado
300 Series 

Objetivo
 

A finalidade deste artigo é mostrar-lhe a informação de sistema básico e o que cada
parâmetro significa no Switches controlado 300 Series. Esta informação é útil para todo o
administrador de rede e pode ajudar a fazer uma decisão melhor quando se trata de sua
rede. Também.
 
Este artigo explica como configurar a informação de sistema básico que pode melhor
identificar o interruptor e sua finalidade em sua rede.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• SG300-10PP 
• SG300-10MPP 
• SG300-28PP-R 
• SG300-28SFP-R 
• SF302-08MPP 
• SF302-08PP 
• SF300-24PP-R 
• SF300-48PP-R
  

Versão de software
 

• 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R] 
• [All other Applicable Devices] de 6.2.10.18
  

Informação de sistema geral
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o estado e as estatísticas > o
sumário do sistema. A página de sumário do sistema abre:
 



 
A informação seguinte é indicada na área da informação de sistema:
 

• Modo de operação de sistema — Indica o modo de operação do interruptor. Há dois
modos de operação disponíveis: Camada 2 e camada 3 dos modos de operação do
modelo TCP/IP. Com modo de operação da camada 2, o interruptor atua inteiramente
como um switch de Camada 2. Com modo de operação da camada 3, o interruptor atua
como um switch de Camada 2 mas igualmente executa tarefas da camada 3.
 
• Descrição do sistema — Uma descrição do sistema.
 
• Local de sistema — O local físico do interruptor. O clique edita para mudar a informação.
 
• Contato de sistema — O nome de uma pessoa de contato. O clique edita para mudar a
informação.
 
• Nome de host — O nome do interruptor. À revelia, o nome de host do interruptor é
composto do interruptor da palavra concatenado com três menos bytes significativos do
MAC address do interruptor. O clique edita para mudar a informação.
 

Nota: Se você clique edita, refira a configuração das configurações de sistema do artigo no 
Switches controlado 300 Series para saber alterar a informação das configurações de
sistema.
 

• Identificação de objeto do sistema — A identificação de objeto original SNMP para este
produto.
 
• Uptime de sistema — O tempo decorreu desde a última repartição.
 
• Horas atual — O tempo de sistema atual.



• MAC address baixo — Comute o MAC address.
 
• Jumbo Frames — Estado do suporte de Jumbo Frame. Este apoio pode ser permitido ou
desabilitado na página da configuração de porta. O apoio do Jumbo Frames toma o efeito
somente depois que é permitido e o interruptor está recarregado. O Jumbo Frames é
frames da Ethernet com um tamanho de 1500 bytes ou de mais.
 

Sobre os serviços disponíveis no interruptor é encontrado na área de status dos serviços
TCP/UDP:
 
Nota: Se você deseja alterar o estado de serviços TCP/UDP, o clique edita. A página dos
serviços TCP/UDP abre. Refira o estado do serviço da opinião TCP/UDP do artigo no 
Switches controlado 300 Series para saber alterar o estado de serviços TCP/UDP.
 

• Serviço HTTP — Indica o status atual (permita ou desabilitação) do serviço HTTP.
 
• Serviço HTTPS — Indica o status atual (permita ou desabilitação) do serviço HTTPS. O
HTTPS é uma versão segura do HTTP.
 
• Serviço SNMP — Indica o status atual (permita ou desabilitação) do serviço do snmp
(protocolo de gerenciamento de rede simples). O SNMP oferece-lhe as ferramentas
controlar e controlar um ambiente de rede.
 
• Serviço de telnet — Indica o status atual (permita ou desabilitação) do serviço de telnet.
O telnet é um protocolo que permita que você estabeleça uma conexão remota com uma
rede.
 
• Serviço SSH — Indica o status atual (permita ou desabilitação) do serviço do ssh (shell
seguro). O SSH, como o telnet, permite que você estabeleça uma conexão remota com
uma rede, mas o SSH oferece mais Segurança do que o telnet.
 

A informação seguinte é indicada na área da informação de software:
 

• Versão de firmware (imagem ativa) — Número de versão de firmware da imagem do
software que é atualmente em uso.
 
• Soma de verificação do firmware MD5 (imagem ativa) — soma de verificação MD5 da
imagem ativa. O MD5 é um algoritmo de hash que cifre dados. Neste caso, o firmware
produz um valor de checksum MD5, à vista da integridade de dados e da proteção dos
dados do firmware.
 
• Versão de firmware (NON-ativa) — Número de versão de firmware da imagem do
software inativa.
 
• Soma de verificação do firmware MD5 (NON-ativa) — Soma de verificação MD5 da
imagem do software inativa. Porque o Switches controlado 300 Series pode ter o firmware
até dois diferente, cada firmware tem seu próprio valor de checksum MD5 para a
integridade de dados.
 
• Versão da bota — Número de versão da imagem de boot.
 
• Soma de verificação da bota MD5 — Soma de verificação MD5 da imagem de boot.
 
• Lugar — Lugar da primeira língua.
 
• Versão de linguagem — Versão de firmware do idioma principal da imagem ativa.



• Soma de verificação da língua MD5 — Soma de verificação MD5 do arquivo de idioma.
 
• Número de série — Indica o número de série do interruptor.
 
• O PID VID- indica o part number e a versão ID do interruptor.
 

Se o interruptor é PoE capaz, as seguintes estatísticas e ajustes do general PoE são
estejam indicados igualmente.
 

• Potência disponível do máximo PoE (W) — Potência disponível do máximo que pode ser
entregada pelo PoE nos watts.
 
• Consumo de energia total PoE (W) — A potência total PoE que está sendo entregada
conectou dispositivos PoE nos watts.
 
• Modo da potência PoE — A potência sobre dispositivos dos Ethernet (PoE) é posta do
interruptor. Os dispositivos tomam a potência da porta que são conectados. O interruptor
limita a página a dentro duas maneiras segundo o modo da potência. 
 

– Limite da porta — Isto é configurado na página das propriedades PoE. A potência é
limitada a uma wattagem específica, e para ativar estes ajustes, o sistema deve reagir do
modo do limite da porta PoE.
 
– Limite de classe — Isto é configurado na página das propriedades PoE. A potência é
limitada baseada na classe do dispositivo conectado, e para ativar estes ajustes, o
sistema deve reagir do modo do limite da porta PoE.
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