Configurar configurações de porta em switch
empilhável do Sx500 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 são
suficientes para a rede. Quando você quer obter o a maioria fora do dispositivo, você pode
manualmente selecionar opções diferentes para configurar as portas. A página igualmente
explica o status de porta. As configurações de porta podem ser usadas para definir global e
por configurações de porta de todas as portas.
O objetivo deste artigo é mostrar-lhe como configurar configurações de porta nos switch
empilhável do Sx500 Series

Dispositivos aplicáveis
• Switch empilhável do Sx500 Series

Versão de software
• v1.2.7.76

Configurar configurações de porta
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:
Etapa 2. Clique sobre algumas das portas de switch no GUI ou escolha o gerenciamento de
porta > as configurações de porta e o indicador das configurações de porta aparece.

Etapa 3. Escolha a porta que você deseja configurar da lista de drop-down da porta. O
campo do tipo de porta define o tipo de conexão física que é usada.

Etapa 4. Incorpore uma descrição da porta ao campo de descrição da porta.

Etapa 5. Escolha um botão de rádio para o status administrativo da porta. O status
administrativo da porta é indicado no campo de status operacional.

As opções disponíveis são definidas como segue:
• Acima de — É alcançado atualmente por um PC ou por todo o outro dispositivo.
• Para baixo — Não é alcançado atualmente por um PC ou por nenhum outro dispositivo.
Etapa 6. Verifique a caixa de verificação da possibilidade à escala de habilitar horário com a
porta no estado ascendente. Quando o intervalo de tempo não é ativo, a porta está na
parada programada. Se um intervalo de tempo é configurado, é eficaz somente quando a
porta está administrativamente acima. Se um intervalo de tempo não é definido ainda, o
clique edita para ir à página do intervalo de tempo e a página do intervalo de tempo abre:
Timesaver: Se você tem a faixa clara já configurada intervalo de tempo a etapa 13.

A etapa 7.Click adiciona para criar uma programação do intervalo de tempo para a porta
desejada. O indicador do intervalo de tempo adicionar aparece.

Etapa 8. Dê entrada com um nome para o intervalo de tempo no campo de nome do
intervalo de tempo.

Etapa 9. No campo absoluto das horas inicial, clique um botão de rádio.
• Imediato — O intervalo de tempo começa imediatamente.
• Data — Esta opção é usada para a data e hora específica. Escolha a data e hora das
listas de drop-down da data e hora.
Etapa 10. No campo absoluto do tempo do término, clique um botão de rádio.
• Infinito — O intervalo de tempo nunca termina.
• Data — Esta opção é usada para a data e hora específica. Escolha a data e hora das
listas de drop-down da data e hora.
Etapa 11. O clique aplica-se para salvar seu intervalo de tempo e seu intervalo de tempo
incorporado estará na página do intervalo de tempo:

Etapa 12. Clique sobre algumas das portas de switch no GUI ou escolha o gerenciamento
de porta > as configurações de porta e o indicador das configurações de porta aparece.

Etapa 13. (opcional) para reactivate uma porta que seja suspendida, verifique a caixa de
verificação suspendida Reactivate da porta. Há umas maneiras numerosas que uma porta
pode ser suspendida, como com protetor a opção da Segurança de portas, a violação do
host único do dot1x, a detecção do laço de retorno, ou do laço de retorno fechado STP. A
operação do reactivate traz a porta acima sem consideração a porque a porta foi
suspendida.

Etapa 14. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo da auto negociação
para permitir a auto negociação. Isto permite que uma porta anuncie seus velocidade de
transmissão, modo duplex, e capacidades do controle de fluxo ao parceiro de enlace da
porta. O campo operacional da autonegociação indica o estado atual da autonegociação na
porta.
Timesaver: Se a caixa de verificação da auto negociação é faixa clara verificada a etapa 16.
Etapa 15. Escolha o botão administrativo desejado da velocidade de porta. O campo
operacional da velocidade de porta indica a velocidade de porta atual que é o resultado da
negociação.
• o 10 — a conectividade de rede 10Mbps seria bom para o uso home.
• 100 — a conectividade de rede 100Mbps seria boa para o uso do escritório.
Etapa 16. Escolha o modo duplex administrativo desejado. Esta opção ajuda o host a
comunicar-se com o cada um depois que a outra (metade - duplex) ou ambos podem enviar
simultaneamente (Full-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. O campo
operacional do modo duplex indica o modo duplex atual da porta.
• Completamente — A relação apoia a transmissão entre o interruptor e o cliente nos
ambos sentidos simultaneamente.
• Meio — A relação apoia a transmissão entre o interruptor e o cliente em somente um
sentido de cada vez.
Etapa 17. Verifique a caixa de verificação de toda a opção no auto campo da propaganda.
• Capacidade máxima — Todas as velocidades de porta e ajustes do modo duplex podem
ser aceitados.
• 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.
Etapa 18. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo da pressão contrária
para retardar a velocidade da recepção do pacote quando o interruptor é congestionado.
Desabilita a porta remota e impede que envie pacotes para bloquear o sinal. Esta opção
pode somente ser usada no modo semi-duplex.
Etapa 19. Clique um botão de rádio no campo de controle de fluxo. Isto ajuda em transmitir
os quadros em uma base da prioridade. Esta opção pode somente ser usada no modo
bidirecional.
• Permita — Permite o controle de fluxo 802.3x.
• Desabilitação — Desabilita o controle de fluxo 802.3x.
• Auto negociação — Permite a autonegociação do controle de fluxo na porta.

Etapa 20. Clique alguns dos botões de rádio para o campo MDI/MDIX. É detectar que tipo
do cabo é usado para conectar se o cabo ou o cabo crossover direto reto.
• MDIX — A relação do dependente de mídias com cruzamento (MDIX) troca a porta
transmite e recebe pares.
• MDI — A relação do dependente de mídias (MDI) conecta este interruptor a uma estação
com um cabo direto reto.
• Auto — Escolha configurar este interruptor para detectar automaticamente os pinouts
corretos para a conexão a um outro dispositivo.

Etapa 21. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo de porta protegida. Os
pacotes da porta protegida estão sendo enviados às portas de saída desprotegidas.
Nota: Se a porta é um membro de uma RETARDAÇÃO, o número da RETARDAÇÃO está
indicado no membro no campo da RETARDAÇÃO, se não este campo é saido vazio. As
retardações são usadas para multiplicar a largura de banda, para aumentar a flexibilidade
da porta, e para fornecer a redundância de link entre dispositivos.
Etapa 22. O clique aplica-se para salvar suas configurações de porta.

