
Ajustes da configuração da porta no SPA122 
Objetivo
 

O administrador pode configurar o controle de fluxo permitido e a velocidade bidirecional
através da característica da configuração de porta. O controle de fluxo permitido pode ser
usado se um computador ou um outro dispositivo transmitem os dados demasiado rápidos
para que a estação final a aceite. Esta característica para a transmissão por um período de
tempo específico, que permita que a estação final alcance e aceite os dados. O duplex da
velocidade determina o canal de comunicação usado entre dispositivos.
 
O objetivo deste documento é configurar configurações de porta no SPA122.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• SPA122
  

Versão de software
 

• v1.1.0
  

Configuração das configurações de porta
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a instalação de rede >
avançou ajustes > configuração de porta. A página da configuração de porta abre:
 

 
 
Etapa 2. Clique o botão de rádio permitido para permitir o controle de fluxo no dispositivo.
 

 
Etapa 3. Escolha a opção desejada da velocidade bidirecional da lista de drop-down do



duplex da velocidade.
 

 
• Autonegociação — A autonegociação é uma função opcional que permita dispositivos de
trocar automaticamente a informação sobre um link sobre capacidades da velocidade e
duplexação.
 
• 10 meio — Permite a uma comunicação ambas as maneiras mas somente um de cada
vez. Não podem simultaneamente comunicar-se. A velocidade do intercâmbio de
informação é 10 Mbps.
 
• 10 completamente — Permite a uma comunicação ambas as maneiras e pode
comunicar-se simultaneamente. A velocidade do intercâmbio de informação is10Mbps. O
10 é completamente mais rápido do que o 10 meio.
 
• 100 meios — Permite a uma comunicação ambas as maneiras mas somente um de cada
vez. Não podem simultaneamente comunicar-se. A velocidade do intercâmbio de
informação é 100Mbps.
 
• 100 completos — Permite a uma comunicação ambas as maneiras e pode comunicar-se
simultaneamente. A velocidade do intercâmbio de informação é 100Mbps. 100 completos
são mais rápidos de 100 meios.
 

Nota: A opção padrão é a autonegociação, que é recomendada e escolhe o modo
apropriado para o tráfego. Use o cuidado com outros ajustes. Os problemas podem resultar
se você escolhe um ajuste que não seja apropriado para os dispositivos de rede.
 
Etapa 4. O clique submete-se. As mudanças são configuradas e o dispositivo é atualizado.
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