
Instrukcja obsługi

Przełącznik PoE (4 * GE PoE 2 * GF SFP) ma 

przełącznika PoE (GE 4 * 2 * GF SFP) 

6 portów Pełny Gigabit PoE Managed 

seria przełączników



Przedmowa

Instrukcja użytkowania wprowadza głównie kształt produktu, pozycjonowanie produktu, 

instalację sprzętu, zarządzanie WWW oraz inne odnośne informacje.

(2) różne znaki

Nieprawidłowa obsługa może spowodować uszkodzenie urządzenia lub utratę danych przyczyna.

Miejski instrukcja dla treści.

Format Opis 

<> 

[] 

/ 

Ilustracja

(1) Format interfejs graficzny

„<>” Oznacza nazwę przycisku , Jak na przykład „ kliknij <Potwierdź> Przycisk ”.„<>” Oznacza nazwę przycisku , Jak na przykład „ kliknij <Potwierdź> Przycisk ”.„<>” Oznacza nazwę przycisku , Jak na przykład „ kliknij <Potwierdź> Przycisk ”.„<>” Oznacza nazwę przycisku , Jak na przykład „ kliknij <Potwierdź> Przycisk ”.„<>” Oznacza nazwę przycisku , Jak na przykład „ kliknij <Potwierdź> Przycisk ”.„<>” Oznacza nazwę przycisku , Jak na przykład „ kliknij <Potwierdź> Przycisk ”.„<>” Oznacza nazwę przycisku , Jak na przykład „ kliknij <Potwierdź> Przycisk ”.

„[]” Oznacza nazwa okna, nazwa menu i danych, takich jak stół „ wyskoczyć okno [Nowy użytkownik] ”.„[]” Oznacza nazwa okna, nazwa menu i danych, takich jak stół „ wyskoczyć okno [Nowy użytkownik] ”.„[]” Oznacza nazwa okna, nazwa menu i danych, takich jak stół „ wyskoczyć okno [Nowy użytkownik] ”.„[]” Oznacza nazwa okna, nazwa menu i danych, takich jak stół „ wyskoczyć okno [Nowy użytkownik] ”.„[]” Oznacza nazwa okna, nazwa menu i danych, takich jak stół „ wyskoczyć okno [Nowy użytkownik] ”.

„/” służy do oddzielenia wielopoziomowego menu. Takie jak menu [Plik / Nowy / Folder] wielopoziomowego menu [Plik] „/” służy do oddzielenia wielopoziomowego menu. Takie jak menu [Plik / Nowy / Folder] wielopoziomowego menu [Plik] 

[nowy] sub-menu [Folder] opcji menu.

Uwaga

Instrukcja
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1.3 Schemat Board1  Wprowadzenie produktów1  Wprowadzenie produktów

1.1 Przegląd

Feature 1,2 wyrobów

układ Broadcom; Bufor osiągnie 4mbit, Pomoc 4K high-definition transmisji wideo; PoE Funkcja: układ Broadcom; Bufor osiągnie 4mbit, Pomoc 4K high-definition transmisji wideo; PoE Funkcja: układ Broadcom; Bufor osiągnie 4mbit, Pomoc 4K high-definition transmisji wideo; PoE Funkcja: 

obsługuje w pełni IEEE 802.3 af / przy standardowej T1 60W max.T2 ~ T4 30W max. Wsparcie Sieć obsługuje w pełni IEEE 802.3 af / przy standardowej T1 60W max.T2 ~ T4 30W max. Wsparcie Sieć obsługuje w pełni IEEE 802.3 af / przy standardowej T1 60W max.T2 ~ T4 30W max. Wsparcie Sieć 

Web-based zarządzanie, obsługa VLAN, QoS, FastRing, RSTP, SNMP itp funkcja sieci; 6kV przypływ odporność,Web-based zarządzanie, obsługa VLAN, QoS, FastRing, RSTP, SNMP itp funkcja sieci; 6kV przypływ odporność,Web-based zarządzanie, obsługa VLAN, QoS, FastRing, RSTP, SNMP itp funkcja sieci; 6kV przypływ odporność,Web-based zarządzanie, obsługa VLAN, QoS, FastRing, RSTP, SNMP itp funkcja sieci; 6kV przypływ odporność,

industrious klasy 4 ochrony i zdolność zwalczania zakłóceń;

Redundantne źródło zasilania;

przekaźnik alarmowy: Wsparcie moc no-wej, łącze Ethernet off, PoE odwołuje się alarm przekaźnika przewracać; 

Pomoc -40 ℃ ~ + 75 ℃ szeroki zasięg temperatura.Pomoc -40 ℃ ~ + 75 ℃ szeroki zasięg temperatura.Pomoc -40 ℃ ~ + 75 ℃ szeroki zasięg temperatura.Pomoc -40 ℃ ~ + 75 ℃ szeroki zasięg temperatura.Pomoc -40 ℃ ~ + 75 ℃ szeroki zasięg temperatura.Pomoc -40 ℃ ~ + 75 ℃ szeroki zasięg temperatura.

1

Przełącznik PoE

2

Seria produktów z 6 portami pełny Gigabit przełącznika industrious ma przełącznik PoE (4 * GE PoE 2 * GF 

SFP), a nie przełącznik PoE (4 * GE 2 * GF SFP) .To zapewnia 4 Gigabit PoE + portów i 4 Gigabit optyczny 

korzystanie seria produktów SFP ports.The Broadcom pracowity chip do 24Gbps 

Zdolność wymiany, 4Mbit cache, wsparcie 4K high-definition transmission.Besides wideo, 4 porty PoE IEEE 

802.3af / w normy. PoE Moc wyjściowa specjalnego portu jest do 60W i całkowita moc wyjściowa wynosi do 

150W.It wyposażony szybki pierścień, pracowity klasa 4 Ochrona ESD (CS, RS, EFT), 6kV ochrony przed 

przepięciami i L2 cechy, takie jak VLAN , QoS , STP, itd. To w pełni zaspokaja potrzeby pracowitego wniosku i przepięciami i L2 cechy, takie jak VLAN , QoS , STP, itd. To w pełni zaspokaja potrzeby pracowitego wniosku i przepięciami i L2 cechy, takie jak VLAN , QoS , STP, itd. To w pełni zaspokaja potrzeby pracowitego wniosku i przepięciami i L2 cechy, takie jak VLAN , QoS , STP, itd. To w pełni zaspokaja potrzeby pracowitego wniosku i przepięciami i L2 cechy, takie jak VLAN , QoS , STP, itd. To w pełni zaspokaja potrzeby pracowitego wniosku i 

projektu Ethernet.

Produkt został wprowadzony przez typu PoE poniżej. 

Nie-PoE przełącznika
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X2 
T1 
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Wskaźnik alarmu LED 

przekaźnik

porty Gigabit SFP
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Jeden klucz fast-Ring setup 
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Produkty mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

3 4

2 Instalacja

Etykieta walki z podrabianiem jest dołączony do przełącznika pokrycie. uszkodzenia produktu 

spowodowane nieuprawnionym demontażu nie są objęte gwarancją.

Uwaga

Lista 2,1 Shipping  

2.2 Środki ostrożności dotyczące instalacji

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała w wyniku niewłaściwego użytkowania, należy przestrzegać następujących 

zaleceń. P skontaktować się z lokalnym dealerem. dzierżawy sprawdzić następujące elementy przed montażem, jeśli brakuje,

To jest Poziom A produkt, który może powodować zakłócenia radiowe otoczenia. Użytkownicy mogą To jest Poziom A produkt, który może powodować zakłócenia radiowe otoczenia. Użytkownicy mogą 

wymagać wzięcia odpowiednie i skuteczne środki w celu rozwiązania problemu.   

Pozycja Nazwa Ilość Jednostka

1
Urządzenie pc 

2 Zasilacz (oprócz zakupu)

4

Akcesorium 1 

pc 
3

Instrukcja obsługi 1 
pc 

2.2.1 Środki ostrożności

Instrukcja

1.4 Specyfikacja  

1 

1 pc 

Pozycja Przełącznik PoE Nie Przełącznik PoE

Moc

Zasilacz zasilacz

Zakres napięcia 48 ~ 57VDC 48 ~ 57VDC 48 ~ 57VDC 12 ~ 57VDC12 ~ 57VDC12 ~ 57VDC

spożycie 

Samego siebie Pełna moc 30W Samego siebie Pełna moc 30W 

spożycie PoE <150W

< 

Własna spożycie <30W

Port

miedź Port

T1 ~ T4 RJ45 : 10/100/1000 Base-TT1 ~ T4 RJ45 : 10/100/1000 Base-TT1 ~ T4 RJ45 : 10/100/1000 Base-T

X1 ~ X2 SFP 1000Base-X:

dystans 

Porty RJ45: 0 ~ 100m ; porty SFP depand na SFP Porty RJ45: 0 ~ 100m ; porty SFP depand na SFP Porty RJ45: 0 ~ 100m ; porty SFP depand na SFP 

moduł

standardem PoE 

IEEE 802.3 af / AT End- przęsła; 

HPoE 60W obsługuje tylko chipset 

MAXIM 

NA

wyjście PoE T1 ≦ T2 60W  ~ T4 ≦ 30W T1 ≦ T2 60W  ~ T4 ≦ 30W T1 ≦ T2 60W  ~ T4 ≦ 30W T1 ≦ T2 60W  ~ T4 ≦ 30W T1 ≦ T2 60W  ~ T4 ≦ 30W T1 ≦ T2 60W  ~ T4 ≦ 30W T1 ≦ T2 60W  ~ T4 ≦ 30W NA

Konsola 1 * port szeregowy RJ45 R232 (115200,8 N, 1)

Init-key Krótkie naciśnięcie: restart> 5s przywrócić ustawienia fabryczne

Jeden klucz fast-ring 

Domyślny tryb: Nie pierścień (Instalator może w internecie 

zarządzanie) ;zarządzanie) ;

Tryb pierścień: Fast pierścień z SFP X1 i X2 

Przełącznik 

sieciowy

Standard 

IEEE 802.3, IEEE 802.3u IEEEIEEE 802.3, IEEE 802.3u IEEEIEEE 802.3, IEEE 802.3u IEEE

802.3ab, IEEE802.3z

Wydajność 17.9Mpps

switch fabric 24Gbps

Bufor 4Mb

tabela MAC 8K

Alarm przekaźnik alarmowy 

Moc no-wej, łącze Ethernet off, PoE odwołuje się alarm 

przekaźnik przewracać

Zarządzanie Zarządzanie warstwa 2 + PoE zarządzanie WWWwarstwa 2 + PoE zarządzanie WWW

Wskaźnik

Moc 2 * czerwona dioda

RJ45 Link / dzialania: Zielona dioda PoE: Żółty LED

SFP Link: zielona dioda LED

Ochrona

Przypływ 6kV: Per : IEC61000-4-56kV: Per : IEC61000-4-56kV: Per : IEC61000-4-5

EMC / EMI

ESD: 4 poziom Za: IEC61000-4-2 RS: 4 poziom ESD: 4 poziom Za: IEC61000-4-2 RS: 4 poziom 

Per : IEC61000-4-3 EFT: 4 poziom Per : IEC61000-4-4 Per : IEC61000-4-3 EFT: 4 poziom Per : IEC61000-4-4 Per : IEC61000-4-3 EFT: 4 poziom Per : IEC61000-4-4 Per : IEC61000-4-3 EFT: 4 poziom Per : IEC61000-4-4 Per : IEC61000-4-3 EFT: 4 poziom Per : IEC61000-4-4 

CS: 3 Poziom Per : IEC61000-4-6CS: 3 Poziom Per : IEC61000-4-6CS: 3 Poziom Per : IEC61000-4-6

Środowisko

Pracujący temperatura Pracujący temperatura - 40 + 75 ℃ 75 ℃ ℃ ~

storge temperatura storge temperatura - 40 + 85 ℃ 85 ℃ ℃ ~

Wilgotność 0 95%~

Mechaniczny

Wymiarem (L * W H *) 157 mm x 110 mm x 46.5mm

Materiał stop aluminium

Kolor czarny

Waga 1000g
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Figura 2-1 Instalacja Na szynie DIN wieszaki schematFigura 2-1 Instalacja Na szynie DIN wieszaki schematFigura 2-1 Instalacja Na szynie DIN wieszaki schemat

Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem przełącznika. Nie wolno używać wilgotnej szmatki ani płynu 

wytrzeć lub umyć przełącznik; Nie należy pozostawiać ClOSE wody lub mokrej miejscu, aby zapobiec dostawaniu się wytrzeć lub umyć przełącznik; Nie należy pozostawiać ClOSE wody lub mokrej miejscu, aby zapobiec dostawaniu się 

wody lub wilgoci do wnętrza do przełącznika; Upewnij się, że przełącznik pracy w czystym środowisku. Pył może 

powodować nadmierne Adsorpcja elektrostatyczny, który zostanie wpływa na żywotność sprzętu i spowodować awarię powodować nadmierne Adsorpcja elektrostatyczny, który zostanie wpływa na żywotność sprzętu i spowodować awarię powodować nadmierne Adsorpcja elektrostatyczny, który zostanie wpływa na żywotność sprzętu i spowodować awarię 

komunikacji; Przełącznik będzie działać normalnie w prawidłowy Napięcie. Należy upewnić się, czy napięcie podane na komunikacji; Przełącznik będzie działać normalnie w prawidłowy Napięcie. Należy upewnić się, czy napięcie podane na komunikacji; Przełącznik będzie działać normalnie w prawidłowy Napięcie. Należy upewnić się, czy napięcie podane na 

przełączniku odpowiada napięciu zasilania; Do uniknąć niebezpieczeństwo elektryczny Szok, nie należy otwierać przełączniku odpowiada napięciu zasilania; Do uniknąć niebezpieczeństwo elektryczny Szok, nie należy otwierać przełączniku odpowiada napięciu zasilania; Do uniknąć niebezpieczeństwo elektryczny Szok, nie należy otwierać przełączniku odpowiada napięciu zasilania; Do uniknąć niebezpieczeństwo elektryczny Szok, nie należy otwierać 

obudowy przełącznika. Nie otwierać przełączyć sprawę nawet jeśli przełącznik jest wyłączony; akcesoria (W tym, lecz nie obudowy przełącznika. Nie otwierać przełączyć sprawę nawet jeśli przełącznik jest wyłączony; akcesoria (W tym, lecz nie obudowy przełącznika. Nie otwierać przełączyć sprawę nawet jeśli przełącznik jest wyłączony; akcesoria (W tym, lecz nie obudowy przełącznika. Nie otwierać przełączyć sprawę nawet jeśli przełącznik jest wyłączony; akcesoria (W tym, lecz nie 

ograniczając się do przewodów zasilających, etc.), które mogą być stosowane do przełącznik tylko, jest zabronione dla ograniczając się do przewodów zasilających, etc.), które mogą być stosowane do przełącznik tylko, jest zabronione dla ograniczając się do przewodów zasilających, etc.), które mogą być stosowane do przełącznik tylko, jest zabronione dla 

innych aplikacji.

The urządzenie powinny działać w środowisko wewnątrz, aby uniknąć grzmot udar. Ważne jest, aby przestrzegać The urządzenie powinny działać w środowisko wewnątrz, aby uniknąć grzmot udar. Ważne jest, aby przestrzegać The urządzenie powinny działać w środowisko wewnątrz, aby uniknąć grzmot udar. Ważne jest, aby przestrzegać The urządzenie powinny działać w środowisko wewnątrz, aby uniknąć grzmot udar. Ważne jest, aby przestrzegać 

następujące wymagania bez względu na zainstalowanie go w szafie lub na Workbench bezpośrednio: następujące wymagania bez względu na zainstalowanie go w szafie lub na Workbench bezpośrednio: 

Wystarczająco dużo miejsca (większe niż 10 cm) dla powietrza wylot, tak aby ułatwić nagrzewanie rozpusta; Wystarczająco dużo miejsca (większe niż 10 cm) dla powietrza wylot, tak aby ułatwić nagrzewanie rozpusta; Wystarczająco dużo miejsca (większe niż 10 cm) dla powietrza wylot, tak aby ułatwić nagrzewanie rozpusta; 

Dobry system wentylacyjny do szafek i warsztatowym jest preferowana; Zapewnienia gabinetu i Workbench jest Dobry system wentylacyjny do szafek i warsztatowym jest preferowana; Zapewnienia gabinetu i Workbench jest 

wystarczająco wytrzymały, aby obsługiwać przełącznik i to Waga Wyposażenie męska; Szafa i stół warsztatowy z wystarczająco wytrzymały, aby obsługiwać przełącznik i to Waga Wyposażenie męska; Szafa i stół warsztatowy z wystarczająco wytrzymały, aby obsługiwać przełącznik i to Waga Wyposażenie męska; Szafa i stół warsztatowy z 

dobrym Korzystne jest z uziemieniem.dobrym Korzystne jest z uziemieniem.

Kiedy to działa, przełącznik może mieć wpływ zewnętrznych zakłóceń na zewnątrz System poprzez sposoby Kiedy to działa, przełącznik może mieć wpływ zewnętrznych zakłóceń na zewnątrz System poprzez sposoby 

promieniowanie i przewodzenie. Proszę zwrócić uwagę na poniższych:

AC Zasilacz jest TN System jest więc konieczne stosowanie jednego gniazda elektroenergetycznej (PE), które AC Zasilacz jest TN System jest więc konieczne stosowanie jednego gniazda elektroenergetycznej (PE), które AC Zasilacz jest TN System jest więc konieczne stosowanie jednego gniazda elektroenergetycznej (PE), które 

mogą chronić uziemienia tak, że układ filtra można skutecznie odfiltrowania zakłóceń sieci energetycznej; 

Przełącznik powinien pracują daleko od nadajników radiowych o dużej mocy, nadajników radiolokacyjnych, Przełącznik powinien pracują daleko od nadajników radiowych o dużej mocy, nadajników radiolokacyjnych, Przełącznik powinien pracują daleko od nadajników radiowych o dużej mocy, nadajników radiolokacyjnych, 

urządzeń wysokiej częstotliwości; Użyj ekranowanie elektromagnetyczne czy potrzebne, np ekranowanego kabla; urządzeń wysokiej częstotliwości; Użyj ekranowanie elektromagnetyczne czy potrzebne, np ekranowanego kabla; 

kable interfejsu powinny być umieszczone wewnątrz zamiast na zewnątrz, aby uniknąć nadmiernego napięcia lub kable interfejsu powinny być umieszczone wewnątrz zamiast na zewnątrz, aby uniknąć nadmiernego napięcia lub kable interfejsu powinny być umieszczone wewnątrz zamiast na zewnątrz, aby uniknąć nadmiernego napięcia lub kable interfejsu powinny być umieszczone wewnątrz zamiast na zewnątrz, aby uniknąć nadmiernego napięcia lub 

nadprądowe uszkodzenie portu sygnału.

2.2.2 wymagania instalacyjne 

2.2.3 wymaganiami środowisku elektromagnetycznym 

Schematy wyłącznie w celach informacyjnych, produkty podlegają rzeczywistego produktu.Schematy wyłącznie w celach informacyjnych, produkty podlegają rzeczywistego produktu.

2.3 Instalacja Way

2.3.1 montażu na szynie DIN

Istnieją 3 sposoby instalacji: regał, stół warsztatowy i instalacja. wiszący

Sposób instalacji: (1) Wieszak na szynie DIN, na Sposób instalacji: (1) Wieszak na szynie DIN, na 

włączaniu; (2) Instalacja przełącznik do szyny DIN;　włączaniu; (2) Instalacja przełącznik do szyny DIN;　

Proszę wyciągnąć moc Przed zainstalowaniem wtyczki lub przesuwając przełącznik. Uziemienie i Proszę wyciągnąć moc Przed zainstalowaniem wtyczki lub przesuwając przełącznik. Uziemienie i Proszę wyciągnąć moc Przed zainstalowaniem wtyczki lub przesuwając przełącznik. Uziemienie i 

anty-oświetlenie może znacznie zwiększyć poziom ochrony przełącznika. należy podłączyć zacisk uziemienia 

do powierzchni ziemi za pomocą co najmniej przewód 20.

Uwaga

Instrukcja

Można zainstalować przełącznik w czystej i stabilnej ścianie.

2.3.2 Montaż wiszący

Figura 2-2 Instalacja wieszaki wykres
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2.4 Podłączenie kabla

Połączenie 2.4.1 Urządzenie

2.4.2 Konfiguracja połączenia kablowe

Użyć Przewód do podłączenia sieci Ethernet porty z wyjątkiem portu konsoli (Użyć Przewód do podłączenia sieci Ethernet porty z wyjątkiem portu konsoli (Użyć Przewód do podłączenia sieci Ethernet porty z wyjątkiem portu konsoli (

z zarządzania i wykorzystania komputera 

zarządzanie PC skonfigurować przełącznik PoE.

Ogłoszenie:

The VLAN ID z tego portu Ethernet musi być 1) The VLAN ID z tego portu Ethernet musi być 1) 

Kabel konfiguracja Rysunek 2-5 Połącz

2.4.3 Podłączenie kabla zasilania

Kabel zasilający Rysunek 2-6 Połącz

( 1 Przewód czerwone i czarne DC oddzielnie + i - zacisk zasilania na przełączniku, jak ukazano na ( 1 Przewód czerwone i czarne DC oddzielnie + i - zacisk zasilania na przełączniku, jak ukazano na 

rysunku, za pomocą śrubokręta wkręcania stablly;

Heck, jeśli moc przełącznika LED jest włączony, co oznacza, że moc

prawidłowo podłączone;

)

( 2) Włącz zasilanie ,do( 2) Włącz zasilanie ,do( 2) Włącz zasilanie ,do

3.2.1 Ustaw statyczny adres IP dla komputera Zarządzania

kroków operacyjnych (Windows XP wziąć próbkę) :kroków operacyjnych (Windows XP wziąć próbkę) :

3.1 Wymagania komputerowe3.1 Wymagania komputerowe

Upewnij się, że komputer zarządzanie został już zainstalowany z kartą Ethernet;

Połączenie 3,2 Set Up Network

(1) Należy ustawić IP komputera i przełącznik w tej samej sieci człon. Domyślny adres IP (1) Należy ustawić IP komputera i przełącznik w tej samej sieci człon. Domyślny adres IP 

przełącznika jest 192.168.1.200, brama sieciowa to 255.255.255.0. (2) Port do podłączenia przełącznika jest 192.168.1.200, brama sieciowa to 255.255.255.0. (2) Port do podłączenia 

komputera do ustawień zarządzania Web musi być VLAN zarządzania. Domyślnie jest zarządzanie 

VLAN VLAN 1, a każdy port przełącznika jest VLAN1.

(3) Jeśli chcesz podłączyć do sieci zdalnej, należy upewnić się, że komputer i router zarządzanie 

może zrobić wyżej zadanie. (4) Ten produkt nie może przypisać adres IP komputera 

zarządzającego, trzeba ustawić statyczny adres IP zarządzania przez siebie.zarządzającego, trzeba ustawić statyczny adres IP zarządzania przez siebie.

3 Funkcja Configuration Guide3 Funkcja Configuration Guide

(1) Kliknij <start>, aby wejść do menu [Start] wybierz „Panel sterowania”. Dwukrotnie kliknij ikonę 

„Połączenia sieciowe”, kliknij dwukrotnie ikonę „Połączenie lokalne”, wyskoczy okno „połączenie 

lokalne stan”. Użyj kabla sieciowego podłącz porty Ethernet z kartą sieciową komputera (z wyjątkiem portu lokalne stan”. Użyj kabla sieciowego podłącz porty Ethernet z kartą sieciową komputera (z wyjątkiem portu 

konsoli).

Instrukcja

Użyj przekrój kabla sieciowego lub kabla cross-over do podłączenia komputera lub innego urządzenia 

z portem Ethernet przełącznika;

DC + DC input - 

wejście 

uziemienia

Wejście DC + DC 

- wejście

-
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(2) Kliknij <Property> przycisk, wprowadź „połączenie (2) Kliknij <Property> przycisk, wprowadź „połączenie 

lokalne własność" okno.lokalne własność" okno.lokalne własność" okno.

DNS serwer Adres może być pusta lub wypełnia się z rzeczywistym adresem serwera.DNS serwer Adres może być pusta lub wypełnia się z rzeczywistym adresem serwera.DNS serwer Adres może być pusta lub wypełnia się z rzeczywistym adresem serwera.DNS serwer Adres może być pusta lub wypełnia się z rzeczywistym adresem serwera.

Instrukcja

( 3) Wybierz "Internet Protocol (TCP / IP), kliknij okno ( 3) Wybierz "Internet Protocol (TCP / IP), kliknij okno ( 3) Wybierz "Internet Protocol (TCP / IP), kliknij okno ( 3) Wybierz "Internet Protocol (TCP / IP), kliknij okno 

<property> przycisk, wprowadź”Protokół internetowy (TCP / 

IP) właściwość”. Wybierz „należy użyć adresu IP 

poniższego” przycisku, adres IP wejściowego (stosować 

dowolną wartość pomiędzy 192.168.1.1 ~

192.168.1.254 oprócz 192.168.1.200) i maski podsieci 

(255.255.255.0). Kliknij „OK”, aby zakończyć 

konfigurację.

3.2.2 Potwierdzenie połączenia sieciowego polecenia ping

Eksploatacja czynności:

(2) Wejście „ping 192.168.1.200" , kliknij(2) Wejście „ping 192.168.1.200" , kliknij

< potwierdzić> przycisk. Jeśli istnieje sprzęt pokaż < potwierdzić> przycisk. Jeśli istnieje sprzęt pokaż 

odpowiedzi w wyskoczyć dialogowym, co oznacza, że 

połączenie sieciowe uda, w przeciwnym razie należy 

sprawdzić, czy połączenie sieciowe jest prawidłowe. (1) 

Kliknij menu <Start>, aby wprowadzić [Start], wybierz 

[Uruchom], wyskoczy okno.

3.2.3 Wyłączanie serwera proxy

Jeśli to Serwer zarządzania użycie PC proxy odwiedzić internet, trzeba zakazać usługi proxy, następujące jest Jeśli to Serwer zarządzania użycie PC proxy odwiedzić internet, trzeba zakazać usługi proxy, następujące jest 

operacja:

(1) W przeglądarce wybrać okno [Narzędzie opcja / 

Internet] wprowadź [opcja Internet].
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(2) Wybierz „ połączenie ” zakładki w oknie [opcja] (2) Wybierz „ połączenie ” zakładki w oknie [opcja] (2) Wybierz „ połączenie ” zakładki w oknie [opcja] (2) Wybierz „ połączenie ” zakładki w oknie [opcja] (2) Wybierz „ połączenie ” zakładki w oknie [opcja] 

Internet, a następnie kliknij przycisk [LAN Setting].

(3) Upewnij się, że „Użyj serwera proxy dla sieci LAN” opcja nie jest zaznaczona. Jeśli wybrany, anuluj go i kliknij 

<yes> przycisk.

Pasek menu zawiera następujące opcje: [Status systemu], [Konfiguracja portu], [Ustawienia VLAN], Pasek menu zawiera następujące opcje: [Status systemu], [Konfiguracja portu], [Ustawienia VLAN], 

[zarządzanie QoS], [zarządzanie link], [Port zabezpieczeń], [zarządzanie siecią], [Statystyka sieci], 

[zarządzanie System], [Wyjdź] i upuść -down pasku menu „Język Funkcja przełączania”. Kliknij opcję, aby [zarządzanie System], [Wyjdź] i upuść -down pasku menu „Język Funkcja przełączania”. Kliknij opcję, aby 

dokonać odpowiednich ustawień. Dodaje się wyjaśni funkcję każdej opcji.

3.3 Web Page Configuration Guide3.3 Web Page Configuration Guide

3.3.1 Start i Logowanie3.3.1 Start i Logowanie

Ten produkt internetowej domyślny adres IP: 

1 9 2. 1 6 8. 1. 2 0 0 podsieci ma SK:

2 5 5. 2 5 5. 2 5 5. 0, konto dm inistrator: hasło 2 5 5. 2 5 5. 2 5 5. 0, konto dm inistrator: hasło 

administratora : Admin. Poadministratora : Admin. Poadministratora : Admin. Po

I ns talli ng t on EQU I pmen t prawidłowo i 

konfiguracji komputera, otworzyć przeglądarkę, 

wpisać adres lt przełącznik defau w pasku adresu 

przeglądarki: 

,

Następnie naciśnij klawisz Enter, strona logowania 

użytkownika pokaże się przed tobą, co następuje:    

http://192.168.1.200

Wersja przeglądarki polecam : IE7 i później, Firefox przeglądarka Chrome, 360 przeglądarki (IE7 i później).Wersja przeglądarki polecam : IE7 i później, Firefox przeglądarka Chrome, 360 przeglądarki (IE7 i później).Wersja przeglądarki polecam : IE7 i później, Firefox przeglądarka Chrome, 360 przeglądarki (IE7 i później).

Należy wykonać czynności, aby sprawdzić, czy przełącznik jest zainstalowany poprawnie:

(1) Czy fizyczne podłączenie urządzeń jest poprawna?

połączenie 

LED na port jest włączony.

(2) Czy umowa komputer ustawienie TCP / IP jest poprawna? 

~

(3) czy 

tak samo jak każdego portu przełącznika.

Użyj kabla sieciowego do podłączenia port Ethernet produktu (z wyjątkiem portu konsoli) z 

zarządzanego karty sieciowej komputera i upewnij się, 

Adres IP komputera musi być 192.168.1.x (zakres wynosi 1 254 x oraz x nie może być 200, w 

przeciwnym razie będzie to kolidować z adresem IP produkt 

192.168.1.200), maska podsieci: 255.255.255.0.

komputera portu VLAN ID jest 1?

Domyślnie jest zarządzanie VLAN VLAN 1, 

Po podaniu poprawnego hasła, kliknij <Praca w>, przeglądarka wyświetli stronę internetową zarządzania 

produktem jak na zdjęciu poniżej:

Uwaga

Jak pokazano poniżej, w prawym górnym rogu strony internetowej, kliknij na pasku menu wybierz 

[Chinese] lub [English], aby zakończyć przełączanie języka Web.

3.3.2 Zmień język

Strona internetowa zarządzanie schemat 
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3 .3.3 Wspólne Przyciski Wprowadzenie  3 .3.3 Wspólne Przyciski Wprowadzenie  

Tabela 3-1 Web powszechnie stosowany wprowadzenie przyciski funkcyjne

3.3.4 Domyślna konfiguracja

W poniższej tabeli przedstawiono niektóre ważne domyślna konfiguracja przełącznika, wszystkie funkcje zostaną 

opisane szczegółowo w kolejnych rozdziałach. Domyślna konfiguracja jest w większości przypadków. Proszę 

zmienić konfigurację jeśli domyślna konfiguracja nie pasuje do rzeczywistych potrzeb.

Język angielski Strona WWW schemat przełączania

Opcje domyślna konfiguracja

System

Nazwa użytkownika Hasło admin / admin

Adres IP 

Adres IP : Maska podsieci Adres IP : Maska podsieci Adres IP : Maska podsieci 

192.168.1.200 : 255.255.255.0192.168.1.200 : 255.255.255.0192.168.1.200 : 255.255.255.0

starzenie stół adres MAC 

czas 

300 sekund

Port

Stan portów Włączyć

Porty Szybkość Oceń Auto negocjacja

tryb dupleksu portu Auto negocjacja

Kontrola przepływu otwarty

trunking Port nie zbiegają

Ograniczenie prędkości portu Brak ograniczeń for Speed

Port type link Dostęp

VLAN

zarządzanie VLAN VLAN 1

Tryb Funkcja VLAN Port-based VLAN

MAC Binding Nie Binding

RSTP Funkcja RSTP Blisko

Zarządzanie 

siecią 

SNMP Blisko

Tabela 3-2 Konfiguracja domyślna

Przycisk Funkcjonować

Otwórz stronę pomocy online na stronie Ustawienia, aby wyświetlić pomoc 

Informacje o bieżącej stronie.

Przedstawienia i Wprowadź i potwierdź 

Obecny system warunkiem. 

NFORMACJE informacje 

Anulować bieżące wejście konfiguracji

Powrót do poprzedniej strony

Utwórz nowy projekt bieżącej strony

Zaznacz wszystkie porty bieżącej strony

Odśwież bieżącą stronę konfiguracyjną

Aby usunąć wszystkie elementy konfiguracji wybranych sekcji

Wsparcie

Potwierdzać

Anuluj

Powrót

Nowa strona

Zaznacz wszystko

Odświeżać

Usuń wszystko
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3.3.6 Backup System Informacje o konfiguracji

Kliknij przycisk <backup>, aby wybrać ścieżkę zapasową pliku konfiguracyjnego, kliknij przycisk <OK>, aby 

zapisać bieżącą konfigurację dla komputera. Konfiguracja może zostać przywrócona w dokumencie [* .cfg].

3.3.7 Przywracanie informacji o konfiguracji 

Kliknij przycisk <Browse>, wybrać poprzedni plik kopii zapasowej] [* .cfg, kliknij <Recover> przycisk. Informacje o 

konfiguracji przechowywane w pliku kopii zapasowej zostaną przywrócone do urządzenia, konfiguracja staje się skuteczne 

po urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

3.3.5 Web User Timeout

Po opuszczeniu strony ustawień sieci Web na chwilę, system będzie się wylogować i powrócić do okna 

dialogowego Web dzięki systemowi time-out. Zaloguj się ponownie, jeśli chcesz kontynuować operację.

Strona internetowa logowanie domyślne ustawienie limitu czasu do 5 minut.

Instrukcja

3.3.8 Quit

Kliknij przycisk [Exit] w menu , powrót do strony statusu systemu, 

okno logowania będzie popuped automatycznie do następnego kliknięcia na stronie.

Pasek nawigacyjny

Stan systemu 4.1

Znaczenie opisie na stronie przedstawiono poniżej. Tabela 4-1 Specyfikacje 

opis

4 Web Management4 Web Management

Specyfikacja Opis

Słowo Time Zone

Wyświetlanie różnych strefach czasowych na całym świecie. Na przykład, wybierz 

Automatycznie Regulacja czasu letniego w świetle dziennym oszczędności strefę czasową.

Konfiguracja czas Można wybrać czas lokalny lub użyj NTPKonfiguracja czas Można wybrać czas lokalny lub użyj NTP

NTP sServer

NTP jest używany, gdy wszystkie zegary urządzenia w sieci muszą być 

przechowywane tak samo, tak aby zapewnić dokładność zegarów. Wprowadź 

poprawny adres IP serwera NTP „s, aby rozpocząć instalację.

Czas systemu 

Obecny czas urządzenia, jeśli nie uzyskać zaktualizowaną NTP czas, to 

zacznie się liczyć od 0: 00,1970.

Czas PC Komputer aktualny czas

Nazwa urządzenia

Urządzenie identyfikacja sieciowe wykorzystywane w celu ułatwienia 

zintegrowanych narzędzi zarządzania, takie jak SNMP sądzić innego sprzętu.

Łączność Informacje kontaktowe konserwacji sprzętu osobowe użytkownika 

Kontakt Adres personelu technicznego Equipment Informacje kontaktoweKontakt Adres personelu technicznego Equipment Informacje kontaktowe

Adres MAC

Adres sprzętowy jest wyjątkowy, ponieważ jest ona określona przez długość 48 

bitów (6 bajtów) Szesnastkowego.

Hardware, 

Software Version

Należy zwrócić uwagę na oprogramowanie limitu zwolnienia dla wersji sprzętowej. 

Jest więcej funkcji w zaktualizowanej wersji oprogramowania, z których niektóre 

mają nowe wymagania dotyczące wersji sprzętowej.

Czas nagrania Okres od sprzętu została uruchomiona. gdy   

ponownego uruchomienia urządzenia, czas potrzebny do ponownego obliczenia.

16
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The specyfikacja znaczy na tej stronie, jak pokazano poniżej w Tabeli 4-2 Specyfikacja The specyfikacja znaczy na tej stronie, jak pokazano poniżej w Tabeli 4-2 Specyfikacja The specyfikacja znaczy na tej stronie, jak pokazano poniżej w Tabeli 4-2 Specyfikacja The specyfikacja znaczy na tej stronie, jak pokazano poniżej w Tabeli 4-2 Specyfikacja The specyfikacja znaczy na tej stronie, jak pokazano poniżej w Tabeli 4-2 Specyfikacja 

Na ekranie [bezpieczeństwa Port / Port Settings] stronie można obserwować wszystkie bieżące informacje o statusie 

portu przełącznika i ustawić [Port Włączone], [Szybkość portu], [Flow Control], [zakres Port], jak pokazano rysunku 

4-1 ,

Figura 4-1 konfiguracja portu

Specyfikacja Opis

Port Włącz / 

Wyłączyć

Wyświetlanie przekazywania danych portu. Jeśli port jest wyłączony, nie można 

przesłać dane. Domyślnie włączone.

Port Prędkość Oceń

Prędkość wyświetlania prędkości konfiguracji portu, w tym 10m, 100m, 1000m, 

auto-negocjacji. Domyślnie jest to Autonegocjacja, co oznacza, że port może 

automatycznie i bezpośrednio podłączone urządzenie po drugiej stronie 

negocjować szybkość portu. Domyślnie jest to tryb auto-negocjacji.

Tryb Duplex

Wyświetlanie statusu dupleksu konfiguracji portu, w tym trybie fullduplex, trybu pół 

dupleksu i tryb auto-negocjacji. To domyślnie w trybie auto-negocjacji.

Kontrola przepływu

Wybierz czy włączyć funkcję kontroli przepływu Gdy dwa przełączniki włączono 

funkcję kontroli przepływu, jeśli jeden z dwóch przełączników ma być przepełniona, 

to wyśle wiadomość do innego przełącznika, aby powiadomić go, aby tymczasowo 

zatrzymać wysyłanie wiadomości lub spowolnić wysyłania prędkość. Po otrzymaniu 

wiadomości, drugi przełącznik przestaje wysyłać lub spowolnić prędkość wysyłania 

wiadomości, tak aby uniknąć utraty pakietów i zapewnienie normalnego 

funkcjonowania usług sieciowych. Domyślnie funkcja sterowania przepływem portu 

jest włączony.

4.2 Konfiguracja portu 4.2 Konfiguracja portu 

4.2.1 Ustawienie Port

Instrukcja

kierunek konfiguracja :kierunek konfiguracja :

Aby ustawić port 1-10 do trybu pół dupleksu 100Mbps i wyłączyć funkcję kontroli przepływu, należy wykonać 

następujące kroki:

Aby ustawić port 1-10 do trybu pół dupleksu 100Mbps i wyłączyć funkcję kontroli przepływu, 

należy wykonać następujące kroki: Wpisz 1-10 (lub kliknij w oknie naprzeciwko portu) w zakresie 

portów; Kliknij menu rozwijane, aby wybrać prędkość portu 100Mbps; Kliknij dwu- tryb dupleksu z 

menu rozwijanego, aby wybrać pół-dupleks; Kliknij przepływ sterowania z menu rozwijanego 

wybierz opcję Wyłącz; Kliknij Edytuj; Operacja kończy.
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Panel portu i sitodruk odpowiedni stół portu WWW 

1-8 portu szybkość port 10/100 / 1000Mbps adaptivefor 11-12 porty uplink portem optycznym, przy 

stałym tempie 1000Mbps. 9-12 portów uplink jest ustalony porty Ethernet z szybkością 10/100 / 

1000Mbps adaptacyjnych.

6 Portami

Port Web T1 T2 T3 T4 X1 X2

Sitodruk Port (w górę) T1 T2 T3 T4 X1 X2
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The Sprzęt zapewnia oparta na portach wejścia ograniczenie prędkości. Użytkownicy mogą ograniczać przepływy ruchu każdym porcie lub The Sprzęt zapewnia oparta na portach wejścia ograniczenie prędkości. Użytkownicy mogą ograniczać przepływy ruchu każdym porcie lub The Sprzęt zapewnia oparta na portach wejścia ograniczenie prędkości. Użytkownicy mogą ograniczać przepływy ruchu każdym porcie lub The Sprzęt zapewnia oparta na portach wejścia ograniczenie prędkości. Użytkownicy mogą ograniczać przepływy ruchu każdym porcie lub 

anulować portu ograniczenia przepływu , Użytkownicy mogą wybierać stałą procentowych, zakres nastawy porty downlink 1 ~ 1000Mbps, port anulować portu ograniczenia przepływu , Użytkownicy mogą wybierać stałą procentowych, zakres nastawy porty downlink 1 ~ 1000Mbps, port anulować portu ograniczenia przepływu , Użytkownicy mogą wybierać stałą procentowych, zakres nastawy porty downlink 1 ~ 1000Mbps, port anulować portu ograniczenia przepływu , Użytkownicy mogą wybierać stałą procentowych, zakres nastawy porty downlink 1 ~ 1000Mbps, port anulować portu ograniczenia przepływu , Użytkownicy mogą wybierać stałą procentowych, zakres nastawy porty downlink 1 ~ 1000Mbps, port anulować portu ograniczenia przepływu , Użytkownicy mogą wybierać stałą procentowych, zakres nastawy porty downlink 1 ~ 1000Mbps, port anulować portu ograniczenia przepływu , Użytkownicy mogą wybierać stałą procentowych, zakres nastawy porty downlink 1 ~ 1000Mbps, port 

Uplink 1 ~Uplink 1 ~

1000Mbps, dokładność 1Mbps. ograniczenia portowe tym Unicast Multicast pakietów, pakietu i pakietu 1000Mbps, dokładność 1Mbps. ograniczenia portowe tym Unicast Multicast pakietów, pakietu i pakietu 1000Mbps, dokładność 1Mbps. ograniczenia portowe tym Unicast Multicast pakietów, pakietu i pakietu 

nadawanych , W [porty Ustawienie / Port Speed Limit] strona Może modyfikować [port ograniczenie prędkości] nadawanych , W [porty Ustawienie / Port Speed Limit] strona Może modyfikować [port ograniczenie prędkości] nadawanych , W [porty Ustawienie / Port Speed Limit] strona Może modyfikować [port ograniczenie prędkości] nadawanych , W [porty Ustawienie / Port Speed Limit] strona Może modyfikować [port ograniczenie prędkości] nadawanych , W [porty Ustawienie / Port Speed Limit] strona Może modyfikować [port ograniczenie prędkości] 

Funkcja oprawa Jak pokazują figury 4-2.Funkcja oprawa Jak pokazują figury 4-2.Funkcja oprawa Jak pokazują figury 4-2.

Figura 4-2 ograniczenie prędkości portuFigura 4-2 ograniczenie prędkości portu

4.2.2 prędkość graniczna P ort

Specyfikacja Opis

Ustawienia przepustowości 

ON / OFF

Włączyć lub wyłączyć ograniczoną prędkością portu, domyślnie jest wyłączony

Port zasięgPort zasięg Port że potrzebują prędkości ograniczonej

stawka wejściowa Maksymalna stawka wejściowa każdego portu

ograniczona typ Port ograniczony typu Unicast tym wszystkich pakietów, multicast 

Znaczenie parametrów na tej stronie są pokazane poniżej. Stół 4-3 Opis parametrów w Znaczenie parametrów na tej stronie są pokazane poniżej. Stół 4-3 Opis parametrów w 

poniższej tabeli:

Konfiguracja kierunek :Konfiguracja kierunek :Konfiguracja kierunek :

Takich jak kontrola szybkość 1-5 portów 50Mbps, ogranicza typ jest na pakiety ,Takich jak kontrola szybkość 1-5 portów 50Mbps, ogranicza typ jest na pakiety ,Takich jak kontrola szybkość 1-5 portów 50Mbps, ogranicza typ jest na pakiety ,

Włącz szybkości portów ;Włącz szybkości portów ;

Wejście 1-5 w zakresie portów, stawka wejściowa jest 50, ograniczona jest typ pakietów rozgłoszeniowych. Kliknij przycisk zapisz ;Wejście 1-5 w zakresie portów, stawka wejściowa jest 50, ograniczona jest typ pakietów rozgłoszeniowych. Kliknij przycisk zapisz ;Wejście 1-5 w zakresie portów, stawka wejściowa jest 50, ograniczona jest typ pakietów rozgłoszeniowych. Kliknij przycisk zapisz ;

Operacja skończone.Operacja skończone.

Otoczenie 4,3 VLAN 

Przełącznik obsługuje dwa tryby VLAN:

(1) Tryb VLAN Port-based: define VLAN członków stosownie do portu urządzenia. Po określeniu portu do 

sieci VLAN, określonej sieci VLAN Pakiety mogą być przesyłane przez port.

(2) sposób 802.1Q VLAN definiowana w protokole IEEE802.1Q. Przetwarzać pakiety identyfikując 

znaczników pakietów.

Znaczenie parametrów na tej stronie są przedstawione poniżej. Stół 4-4 Opis parametrów Znaczenie parametrów na tej stronie są przedstawione poniżej. Stół 4-4 Opis parametrów 

w poniższej tabeli:

Ustawienie 4-3 VLAN

4.3.1 Konfiguracja VLAN

W dniu [VLAN / Port VLAN] stronie można obserwować ustawienia VLAN wszystkich bieżącym przełącznik 

portu i można ustawić kilka funkcji, takich jak [zakres portów], [type link], [domyślnie VLAN ID], [VLAN listy 

Spedycja], [VLAN nieoznaczone lista znak], jak pokazano na fig 4-3. 

Parametr Opis

Typ łącza

Dostęp : Port, który jest zwykle używany do podłączenia urządzeń, należy tylko do Dostęp : Port, który jest zwykle używany do podłączenia urządzeń, należy tylko do Dostęp : Port, który jest zwykle używany do podłączenia urządzeń, należy tylko do 

jednej sieci VLAN. Domyślnie wszystkie porty są portami dostępu. Trunk: port 

należy do wielu sieci VLAN i może odbierać i wysyłać wiele pakietów VLAN. To jest 

zwykle używany do łączenia urządzeń sieciowych.

Domyślny identyfikator sieci VLAN Wprowadź numer identyfikacyjny, który jest potrzebny do podziału.Domyślny identyfikator sieci VLAN Wprowadź numer identyfikacyjny, który jest potrzebny do podziału.

( ogólnie 1-4094 )( ogólnie 1-4094 )( ogólnie 1-4094 )

VLAN Forwarding 

lista

VLAN pakiety mogą być przekazywane, inne będą odrzucane.

VLAN nieoznakowane 

lista znak

Port przekazywane pakiety mogą być ustawione w sieci VLAN. Nieoznakowane bez 

znacznika, ale inne nie.



Stół 4-5 Port Stół 4-5 Port przesyłania i odbierania wiadomości.  Przetwarzanie 

Zakres VLAN ID jest 1-4094, lista flag VLAN musi być w zakresie spedycji listy VLAN.

Instrukcja

przewodnik konfiguracji :przewodnik konfiguracji :

Takich jak, czy port 1-10 jest podłączony do przełącznika odpowiednio, konieczne jest podzielona na VLAN 

portu 1-10 20.
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Domyślnym portem VLAN oraz VLAN musi być dozwolony istniał VLAN.

W dniu [VLAN / VLAN Spedycja] stronie można zapoznać się z informacjami portu przesyłania VLAN 

bieżący, jak na rysunku 4-4.

Przekazywanie figura 4-4 VLAN

Uwaga

Port RodzajPort Rodzaj

Proces otrzymał wiadomość 

przeniesiona wiadomość 

proces

otrzymał wiadomość 

bez Tag 

otrzymał wiadomość 

z etykietką 

Dostęp

Domyślny 

Port dla pakietu z odpowiednim 

znacznikiem sieci VLAN.

VLAN ID

Gdy identyfikator VLAN 

oraz VLAN ID domyślny 

jest taki sam, otrzyma 

pakiet. W przeciwnym razie 

odrzucić pakiet.

Usuń wiadomość Tag przed 

przeniesieniem go. 

Bagażnik samochodowy

Porównaj domyślny port VLAN 

ID, aby sprawdzić, czy jest to 

dozwolone przez VLAN ID, jeśli 

tak, wiadomość z domyślnego 

portu VLAN ID Tag VLAN 

odpowiadającej; Jeśli nie, 

odrzucić pakiet.

Po pozostawieniu w 

przechodzą przez VLAN ID, 

to otrzyma pakiet. W 

przeciwnym razie odrzucić 

pakiet.

VLAN ID 

Gdy identyfikator VLAN oraz 

VLAN ID domyślnym jest 

taka sama, usuń znacznik i 

wysłać wiadomość. Gdy 

VLAN ID i domyślne VLAN ID 

jest inna i może przechodzić 

przez port, zachować 

oryginalny znacznik i wysłać 

wiadomość.

4.3.2 VLAN Forwarding

Wprowadź 1-10 z zakresu portów (lub kliknij w oknie naprzeciwko portów); Wybierz Trunk w menu 

(przełącza połączenie jest zwykle używany w trybie Trunk);

Wprowadź 20 do domyślnej sieci VLAN ID; 

Wprowadź 1-10 spedycji VLAN;

Wpisz na listę flag VLAN oparte na rzeczywistych relacji (odbiór i wysyłanie pakietów do portu 

przedstawiono w tabeli 4-5); Naciśnij przycisk Set, aby zapisać ustawienia; Operacja

,skończone

Strona Parametr Opis jako tabelą. Tabela 4-6 Opis ParametrStrona Parametr Opis jako tabelą. Tabela 4-6 Opis Parametr

Instrukcja konfiguracji: Takie jak rewizji nazwy VLAN20 z działu sprzedaży do działu 

finansowego.

Parametr Opis

VLAN ID VLAN ID musiała zostać zmieniona

Nazwa VLAN Zmienić nazwę sieci VLAN, że potrzeba konfiguracjiNazwa VLAN Zmienić nazwę sieci VLAN, że potrzeba konfiguracji

Wprowadź 10 do VLAN ID (lub kliknąć na polu przed VID10); Wprowadź dział finansowy do VLAN 

Name; Prasa Popraw aby zachować ustawienia; Koniec.

4.4 Zarządzanie Trunk

4.4.1 Runk T

TRUNK oznacza zbieżność portu, należy skonfigurować ustawienia oprogramowania i połączyć dwa lub więcej portów 

fizycznych, aby stać się logiczną drogą do zwiększenia przepustowości pomiędzy przełącznikami i węzłów sieciowych. 

Scalanie przepustowość kilku portów zapewnia ekskluzywną wysokiej przepustowości kilkukrotnie niż niezależnego portu. 

W dniu [LACP / trunk] stronie można obserwować aktualną portu

połączyć

zbieżność informacji, pokazany na fig 4-5.
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Każdy grupa zbieżność obsługuje do ośmiu ports.Port z następujących przypadkach nie mogą być dodane Każdy grupa zbieżność obsługuje do ośmiu ports.Port z następujących przypadkach nie mogą być dodane 

do grupy Konwergencja:

( 1) Port z Funkcja 802.1x;( 1) Port z Funkcja 802.1x;( 1) Port z Funkcja 802.1x;( 1) Port z Funkcja 802.1x;

( 2) Port lustro;( 2) Port lustro;

( 3) Port z MAC adres wiążące.( 3) Port z MAC adres wiążące.( 3) Port z MAC adres wiążące.
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Instrukcja

Postać 4-5 Trunk Link Postać 4-5 Trunk Link STP zawiera dwa znaczenia, wąskie znaczenie STP jest zdefiniowany w standardzie IEEE

802.1D, deska sens STP IEEE includs 802.1D zdefiniowany protokół STP i różne wzmocnione drzewo 802.1D, deska sens STP IEEE includs 802.1D zdefiniowany protokół STP i różne wzmocnione drzewo 

rozpinające wyprodukowany na podstawie STP

( takich jak protokół RSTP).( takich jak protokół RSTP).

w podobnie grupa zbieżność prędkość portu, tryb dupleksu i podstawowe konfiguracja musi być zgodny. w podobnie grupa zbieżność prędkość portu, tryb dupleksu i podstawowe konfiguracja musi być zgodny. w podobnie grupa zbieżność prędkość portu, tryb dupleksu i podstawowe konfiguracja musi być zgodny. w podobnie grupa zbieżność prędkość portu, tryb dupleksu i podstawowe konfiguracja musi być zgodny. w podobnie grupa zbieżność prędkość portu, tryb dupleksu i podstawowe konfiguracja musi być zgodny. 

STP zgodny Konfiguracja, w tym portów STP ON / OFF, priorytet STP STP kosztów, przy otwieraniu STP zgodny Konfiguracja, w tym portów STP ON / OFF, priorytet STP STP kosztów, przy otwieraniu STP zgodny Konfiguracja, w tym portów STP ON / OFF, priorytet STP STP kosztów, przy otwieraniu 

osłony pętli i osłona korzenia, lub krawędź porty. QoS konfiguracja zgodny. VLAN zgodny konfiguracja, w osłony pętli i osłona korzenia, lub krawędź porty. QoS konfiguracja zgodny. VLAN zgodny konfiguracja, w osłony pętli i osłona korzenia, lub krawędź porty. QoS konfiguracja zgodny. VLAN zgodny konfiguracja, w osłony pętli i osłona korzenia, lub krawędź porty. QoS konfiguracja zgodny. VLAN zgodny konfiguracja, w osłony pętli i osłona korzenia, lub krawędź porty. QoS konfiguracja zgodny. VLAN zgodny konfiguracja, w osłony pętli i osłona korzenia, lub krawędź porty. QoS konfiguracja zgodny. VLAN zgodny konfiguracja, w 

tym dozwolonym VLAN, port domyślnej VLAN ID. Typ łącza na portach jest spójna.tym dozwolonym VLAN, port domyślnej VLAN ID. Typ łącza na portach jest spójna.

4.4.2 RSTP 

4.4.2.1 RSTP Zastosowania

STP (Spanning Tree Protocol) ustala się zgodnie z IEEE

norma 802.1D. To została opracowana w celu wyeliminowania łącza danych

Warstwę pętle protokół sieci LAN. Urządzenia z niniejszego Protokołu pakiety wymiany z siebie, aby znaleźć 

pętli w sieci i wybrać opcję blokowania pewnych określonych portów. To w końcu zrobić strukturę sieciową pętla 

w drzewie struktury sieci przycinanie pętli darmo. W ten sposób zapobiega proliferacji pakietów i nieskończonej 

pętli rowerowej w sieci, unikając spadła przetwarzanie Pojemność i odbieranie wiadomości repeatly same.pętli rowerowej w sieci, unikając spadła przetwarzanie Pojemność i odbieranie wiadomości repeatly same.

Uwaga

Konfiguracja Przewodnik: Takie jak łączyć 1-2 Portami na A w 1-2 Portami przez BKonfiguracja Przewodnik: Takie jak łączyć 1-2 Portami na A w 1-2 Portami przez BKonfiguracja Przewodnik: Takie jak łączyć 1-2 Portami na A w 1-2 Portami przez B

Włącz grupa zbieżność przełącznikiem; Wybierz 1 i 2 portów; Kliknij Zapisać; Włącz grupa zbieżność przełącznikiem; Wybierz 1 i 2 portów; Kliknij Zapisać; Włącz grupa zbieżność przełącznikiem; Wybierz 1 i 2 portów; Kliknij Zapisać; 

Przełącznik B i przełącznikiem są spójne procedury; Koniec.

4.4.2.2 STP Basic Concept

( 1) drzewo most sieciowy struktura korzeń musi mieć korzenie, a następnie STP wprowadza pojęcie( 1) drzewo most sieciowy struktura korzeń musi mieć korzenie, a następnie STP wprowadza pojęcie

Most główny w. Tylko jeden most główny i mostu głównego zmieni się, gdy zmiany topologii sieci, 

więc most korzeń nie jest ustalona.

( 2) Ścieżka Ścieżka koszt koszt jest wartością odniesienia dla STP wybierz link. Obliczając koszt ścieżki STP STP ( 2) Ścieżka Ścieżka koszt koszt jest wartością odniesienia dla STP wybierz link. Obliczając koszt ścieżki STP STP 

wybiera silniejszych powiązań blokowania nadmiarowe łącza i przeciąć sieć w topologii drzewa pętli darmo.

( 3) Port rola portu głównej: odpowiedzialny za przekazywanie danych do portu głównego. Wyznaczonego portu: ( 3) Port rola portu głównej: odpowiedzialny za przekazywanie danych do portu głównego. Wyznaczonego portu: 

osoba odpowiedzialna za dane spedycyjnych na dalszy segmentu sieci lub portu przełącznika. Blok Port: port 

tłumione przez inne na konkretnych portach.

( 4) Przekazywanie statusu port: ruch użytkownik Ekspedycja, tylko port korzeń lub wyznaczonego portu mają ten warunek. ( 4) Przekazywanie statusu port: ruch użytkownik Ekspedycja, tylko port korzeń lub wyznaczonego portu mają ten warunek. 

Learning: Przełącznik buduje tablicę adresów MAC w zależności od ruchu użytkownika odebrane (ale nie przekierowanie 

ruchu). Słuchanie: ukończenie mostu głównego, wybierz port korzeniowy oraz wyznaczonych portów. Blokowanie: Tylko jest 

odbierane i przetwarzane BPDU, brak ruchu użytkownika przekazywane. Wyłączone: rozważyć zablokowania lub łącza 

rozłączenia.

( 5) wyznaczone mostów i wyznaczone otwory Znaczenie wyznaczonych mostów i wyznaczonych portów ( 5) wyznaczone mostów i wyznaczone otwory Znaczenie wyznaczonych mostów i wyznaczonych portów 

pokazano w tabeli 4-7 poniżej.
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Stół 4-7 przeznaczona status portuStół 4-7 przeznaczona status portu

Klasyfikacja przeznaczona Most wyznaczonego portu

Dla sprzętDla sprzęt

Sprzęt łączący bezpośrednio z przełącznikiem 

i odpowiedzialny do przesyłania wiadomości 

BPDU, aby przełączyć 

Port używany przez wyznaczonego 

mostu do przesyłania wiadomości 

BPDU, aby przełączyć 

dla sieci LAN BPDU wiadomość do urządzenia lokalnego 

segmentu sieci do przesyłania Odpowiedzialnego   

 

Port używany przez 

wyznaczonego mostu do 

przesyłania wiadomości BPDU 

lokalnym segmencie sieci 

RSTP (Szybki Spanning Tree Protocol) jest zoptymalizowana wersja STP. To jest szybkie" ponieważ opóźnienie RSTP (Szybki Spanning Tree Protocol) jest zoptymalizowana wersja STP. To jest szybkie" ponieważ opóźnienie RSTP (Szybki Spanning Tree Protocol) jest zoptymalizowana wersja STP. To jest szybkie" ponieważ opóźnienie RSTP (Szybki Spanning Tree Protocol) jest zoptymalizowana wersja STP. To jest szybkie" ponieważ opóźnienie 

jest skrócony w pewnych warunkach, gdy port jest wybrany jako portu głównego i wyznaczonego portu, aby wejść jest skrócony w pewnych warunkach, gdy port jest wybrany jako portu głównego i wyznaczonego portu, aby wejść 

do spedycji stan, zatem czas dotarcia topologii Stabilność jest znacznie zmniejszona.do spedycji stan, zatem czas dotarcia topologii Stabilność jest znacznie zmniejszona.do spedycji stan, zatem czas dotarcia topologii Stabilność jest znacznie zmniejszona.

W RSTP, aby zapewniają szybki ruch portu root: stary port główny urządzenia musi się zatrzymać przesyłania danych i W RSTP, aby zapewniają szybki ruch portu root: stary port główny urządzenia musi się zatrzymać przesyłania danych i W RSTP, aby zapewniają szybki ruch portu root: stary port główny urządzenia musi się zatrzymać przesyłania danych i 

upstream wyznaczonego portu musi zacząć przekazywania danych. W RSTP, aby zapewniają szybki ruch wyznaczonego upstream wyznaczonego portu musi zacząć przekazywania danych. W RSTP, aby zapewniają szybki ruch wyznaczonego upstream wyznaczonego portu musi zacząć przekazywania danych. W RSTP, aby zapewniają szybki ruch wyznaczonego 

portu: wyznaczony port powinien być portem krawędź lub port podłączony do łącza punkt-punkt. Jeśli wyznaczony port to portu: wyznaczony port powinien być portem krawędź lub port podłączony do łącza punkt-punkt. Jeśli wyznaczony port to 

port krawędź The oznaczony port może przejść do stanu przekazywania; jeśli wyznaczony port jest portem podłączony do port krawędź The oznaczony port może przejść do stanu przekazywania; jeśli wyznaczony port jest portem podłączony do port krawędź The oznaczony port może przejść do stanu przekazywania; jeśli wyznaczony port jest portem podłączony do 

łącza punkt-punkt, urządzenie może uścisk dłoni z Urządzenie dalszy dać natychmiastową reakcję, aby wprowadzić stan łącza punkt-punkt, urządzenie może uścisk dłoni z Urządzenie dalszy dać natychmiastową reakcję, aby wprowadzić stan 

przekierowania.

Na [LACP / RSTP] strona może obserwować bieżące informacje portu RSTP na przełączania, przedstawiony na figurze 4-6.Na [LACP / RSTP] strona może obserwować bieżące informacje portu RSTP na przełączania, przedstawiony na figurze 4-6.Na [LACP / RSTP] strona może obserwować bieżące informacje portu RSTP na przełączania, przedstawiony na figurze 4-6.Na [LACP / RSTP] strona może obserwować bieżące informacje portu RSTP na przełączania, przedstawiony na figurze 4-6.

Figura 4-6 RSTP

Instrukcja

Znaczenie głównych parametrów stronach poniżej. Tabela 4-8 Opis 

Parametr

4.4.2.3 Wprowadzenie RSTP 

parametry Opis

priorytetem urządzenie

Jako priorytet mostu, mostu sieciowego sieci i most sieciowy adres MAC ID w 

połączeniu jako mostka, którego minimalna mostek ID staną sieć głównego. 

Wysyłanie wiadomości 

interwał

Interwał potrzebne do wysłanego pakietu danych BPDU.

Maksymalny 

Komunikat życia Środki ważności pakietu danych BPDU z swtich  
otrzymał z innego przełącznika. otrzymał z innego przełącznika. 

Zmiana opóźnienia 

status portu

Przednia opóźnienie o statusie portu przełącznika w stanie przejściowym 

(słuchanie i uczenie się).

wydatki ścieżka

Ustawienie portu koszt ścieżki, gdy tylko ustawienie domyślnego portu koszt ścieżki na 

„off” kosztów Status portu łącza, z pierwszeństwem i Port portu forma ID ID porównać 

zakres wartości 1 ~ 200000000 „0” oznacza automatyczną kontrolę.zakres wartości 1 ~ 200000000 „0” oznacza automatyczną kontrolę.zakres wartości 1 ~ 200000000 „0” oznacza automatyczną kontrolę.

priorytet portu

AND ID portu portu forma ID porównać. domyślny port to priorytet 128. Priorytetem portu AND ID portu portu forma ID porównać. domyślny port to priorytet 128. Priorytetem portu w mostku sieciowym, z pierwszeństwem portu

Punktu do punktu portu

Portowy przełącznik i przełącznik podłączony bezpośrednio, to port jest portem P2P, RSTP 

przyjmuje mechanizm negocjacyjny dla portu P2P w celu osiągnięcia szybkiego 

przekształcenia statusu portu.

Port krawędź

przełączyć brzeg sieć zazwyczaj łączy się z urządzeń końcowych, takich jak PC, 

workstation.To skonfigurować te porty zaciskowe do krawędzi porty mogą 

osiągnąć status portu transformacji bez odrzucając Nauka i spedycja przebieg 

transformacji.

Informacje RSTP Sprawdź informacje RSTP oraz informacje o portach
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przewodnik po konfiguracji :przewodnik po konfiguracji :

Włącz funkcję RSTP uniknąć burzy rozgłaszania spowodowanego pętlą struktury sieci między przełącznikiem Przełączyć Włącz funkcję RSTP uniknąć burzy rozgłaszania spowodowanego pętlą struktury sieci między przełącznikiem Przełączyć 

przełącznik B i C portów 1-10.

Znaczenie głównych parametrów stronach poniżej. , Stół 4-9 Parametry  Znaczenie głównych parametrów stronach poniżej. , Stół 4-9 Parametry  

Wytyczne konfiguracyjne :Wytyczne konfiguracyjne :

Na przykład, podczas wiązania z portu 10 z przełącznikiem z łącznikiem B, Port 1 należy do VLAN20.

parametry Opis

Adres MAC

Statyczny adres MAC różni się od ogólnego dynamicznego adresu MAC. Gdy adres 

statyczny dodaje adres będzie obowiązywał, aż zostaną usunięte i uwolnić 

maksymalny czas starzenia ograniczony.

VLAN ID Port-odpowiadający numer VLAN ID

Port

Wybierz statyczny adres MAC do przekazania portu, można określić tylko jeden port 

przekierowania.

na [ / przełączyć informacji

statyka adres zatrzask, jak Pokazane na figurze 4-7:statyka adres zatrzask, jak Pokazane na figurze 4-7:statyka adres zatrzask, jak Pokazane na figurze 4-7:

Port Blokada bezpieczeństwa Stastic adres] wyświetlona stronaPort Blokada bezpieczeństwa Stastic adres] wyświetlona strona

Figura 4-7 bezpieczeństwa portuFigura 4-7 bezpieczeństwa portu

Po Ustawienie RSTP, kliknij RSTP informacje sprawdzić mostu głównego oraz informacje o portach. Port Po Ustawienie RSTP, kliknij RSTP informacje sprawdzić mostu głównego oraz informacje o portach. Port Po Ustawienie RSTP, kliknij RSTP informacje sprawdzić mostu głównego oraz informacje o portach. Port Po Ustawienie RSTP, kliknij RSTP informacje sprawdzić mostu głównego oraz informacje o portach. Port 

odzyskać czas wynosi około 30s domyślnie kliknij prawym Kluczem do odświeżenia Stan aktualnyodzyskać czas wynosi około 30s domyślnie kliknij prawym Kluczem do odświeżenia Stan aktualnyodzyskać czas wynosi około 30s domyślnie kliknij prawym Kluczem do odświeżenia Stan aktualny

„ ”

,

4.5 Port bezpieczeństwo 

4.5.1 Statyka Adres Zatrzask

statyka MAC Adres jest ograniczenie pracy, komputer z komputerem wiązania MAC i nie może portów komunikować statyka MAC Adres jest ograniczenie pracy, komputer z komputerem wiązania MAC i nie może portów komunikować statyka MAC Adres jest ograniczenie pracy, komputer z komputerem wiązania MAC i nie może portów komunikować 

się z innymi portami, podczas gdy inny komputer może Zrób to.się z innymi portami, podczas gdy inny komputer może Zrób to.

Instrukcja

Włączyć

Wprowadź w przedziale 1-10 Port (lub kliknij pole naprzeciwko portu ) priorytet sprzęt, cykl wysyłania wiadomości, Wprowadź w przedziale 1-10 Port (lub kliknij pole naprzeciwko portu ) priorytet sprzęt, cykl wysyłania wiadomości, Wprowadź w przedziale 1-10 Port (lub kliknij pole naprzeciwko portu ) priorytet sprzęt, cykl wysyłania wiadomości, 

maksymalnej żywotności informacji, status domyślny port Opóźnienie migracji; Koszt ścieżki, należy wpisać „0” jest maksymalnej żywotności informacji, status domyślny port Opóźnienie migracji; Koszt ścieżki, należy wpisać „0” jest 

automatycznie wykrywane; Port priorytet, wybierz „128”; Punkt-punkt, wybierz „tak”; Port Edge wybierz „Nie”; Kliknij zapisać,automatycznie wykrywane; Port priorytet, wybierz „128”; Punkt-punkt, wybierz „tak”; Port Edge wybierz „Nie”; Kliknij zapisać,automatycznie wykrywane; Port priorytet, wybierz „128”; Punkt-punkt, wybierz „tak”; Port Edge wybierz „Nie”; Kliknij zapisać,automatycznie wykrywane; Port priorytet, wybierz „128”; Punkt-punkt, wybierz „tak”; Port Edge wybierz „Nie”; Kliknij zapisać,automatycznie wykrywane; Port priorytet, wybierz „128”; Punkt-punkt, wybierz „tak”; Port Edge wybierz „Nie”; Kliknij zapisać,automatycznie wykrywane; Port priorytet, wybierz „128”; Punkt-punkt, wybierz „tak”; Port Edge wybierz „Nie”; Kliknij zapisać,

Operacja zakończona.

przełącznik A, B, C funkcja RSTP;przełącznik A, B, C funkcja RSTP;

Włącz funkcję statycznego adresu zatrzask przełącznika B; Wprowadź adres 

MAC przełącznika B; Wprowadź identyfikator sieci VLAN z 20; Wejście do portu z 

20; Kliknij przycisk Zapisz; Operacja zakończona.

Ta funkcja jest mechanizm bezpieczeństwa, który wymaga szczególnej uwagi do ustawień ;Ta funkcja jest mechanizm bezpieczeństwa, który wymaga szczególnej uwagi do ustawień ;

Nie używaj multicast adres jako adres wejść; Nie wprowadzaj zastrzeżonego adresu MAC, takich 

jak lokalny adres MAC; Dla portu, który został już dodany do grupy agregacji, nie jest dozwolone, 

aby ustawić funkcję wiązania między portu i adresu MAC.

Uwaga

4.5.2 certyfikaty 802.1X

IEEE 802.1X cert jeśli układ ICAT jonowy przyjęła „kontrolować label portu” i „niekontrolowane portów” funkcji 

logicznych. Można to zrealizować rozdzielenie działalności i certyfikacji. Po przejściu certyfikacji,

przepływ biznesu i 

oddzielenie strumienia certyfikatu, nie ma szczególnego wymagania dla następujących kolejnych pakietów. 

Firma może być elastyczny, zwłaszcza w rozwijanie szerokopasmowej transmisji grupowej, to ma wiele zalet. 

Cały obiekt nie są ograniczone przez uwierzytelniania.

Części 802.1X trzech głównych : ( 1 ) petent aplikacja : Użytkownik i Klient, który chce uzyskać certyfikat , ( 2 ) serwer Części 802.1X trzech głównych : ( 1 ) petent aplikacja : Użytkownik i Klient, który chce uzyskać certyfikat , ( 2 ) serwer Części 802.1X trzech głównych : ( 1 ) petent aplikacja : Użytkownik i Klient, który chce uzyskać certyfikat , ( 2 ) serwer Części 802.1X trzech głównych : ( 1 ) petent aplikacja : Użytkownik i Klient, który chce uzyskać certyfikat , ( 2 ) serwer Części 802.1X trzech głównych : ( 1 ) petent aplikacja : Użytkownik i Klient, który chce uzyskać certyfikat , ( 2 ) serwer Części 802.1X trzech głównych : ( 1 ) petent aplikacja : Użytkownik i Klient, który chce uzyskać certyfikat , ( 2 ) serwer Części 802.1X trzech głównych : ( 1 ) petent aplikacja : Użytkownik i Klient, który chce uzyskać certyfikat , ( 2 ) serwer Części 802.1X trzech głównych : ( 1 ) petent aplikacja : Użytkownik i Klient, który chce uzyskać certyfikat , ( 2 ) serwer Części 802.1X trzech głównych : ( 1 ) petent aplikacja : Użytkownik i Klient, który chce uzyskać certyfikat , ( 2 ) serwer Części 802.1X trzech głównych : ( 1 ) petent aplikacja : Użytkownik i Klient, który chce uzyskać certyfikat , ( 2 ) serwer Części 802.1X trzech głównych : ( 1 ) petent aplikacja : Użytkownik i Klient, który chce uzyskać certyfikat , ( 2 ) serwer 

uwierzytelniania : Typowym przykładem dla serwera RADIUS , ( 3 ) uwierzytelnienia systemu certyfikacji : Pomiędzy uwierzytelniania : Typowym przykładem dla serwera RADIUS , ( 3 ) uwierzytelnienia systemu certyfikacji : Pomiędzy uwierzytelniania : Typowym przykładem dla serwera RADIUS , ( 3 ) uwierzytelnienia systemu certyfikacji : Pomiędzy uwierzytelniania : Typowym przykładem dla serwera RADIUS , ( 3 ) uwierzytelnienia systemu certyfikacji : Pomiędzy uwierzytelniania : Typowym przykładem dla serwera RADIUS , ( 3 ) uwierzytelnienia systemu certyfikacji : Pomiędzy uwierzytelniania : Typowym przykładem dla serwera RADIUS , ( 3 ) uwierzytelnienia systemu certyfikacji : Pomiędzy uwierzytelniania : Typowym przykładem dla serwera RADIUS , ( 3 ) uwierzytelnienia systemu certyfikacji : Pomiędzy uwierzytelniania : Typowym przykładem dla serwera RADIUS , ( 3 ) uwierzytelnienia systemu certyfikacji : Pomiędzy uwierzytelniania : Typowym przykładem dla serwera RADIUS , ( 3 ) uwierzytelnienia systemu certyfikacji : Pomiędzy 

urządzeniami końcowymi, takich jak bezprzewodowe punkty dostępowe, przełączniki, itp Możemy grać w tym 

samym systemie czasu i sprzętu serwera uwierzytelniającego dwóch znaków, można również skorzystać z 

dodatkowego serwera uwierzytelniania, w tym samym czasie wsparcie systemu billingowego.
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Figura 4-8 802.1x certyfikatyFigura 4-8 802.1x certyfikaty

Specyfikacja Opis

802.1X config On / Off 802.1X certificatin , domyślnie jest wyłączony. Regularnie aktualizować certificaiton 802.1X 802.1X config On / Off 802.1X certificatin , domyślnie jest wyłączony. Regularnie aktualizować certificaiton 802.1X 802.1X config On / Off 802.1X certificatin , domyślnie jest wyłączony. Regularnie aktualizować certificaiton 802.1X 802.1X config On / Off 802.1X certificatin , domyślnie jest wyłączony. Regularnie aktualizować certificaiton 802.1X 802.1X config On / Off 802.1X certificatin , domyślnie jest wyłączony. Regularnie aktualizować certificaiton 802.1X 

Czas cyklu certyfikacji, stosowane w celu zwiększenia  

bezpieczeństwo uwierzytelniania.

Radius Server

Sprzęt wbudowany serwer Radius, jeśli wybrać wewnętrzny promień usługi , Wnioskodawcy Sprzęt wbudowany serwer Radius, jeśli wybrać wewnętrzny promień usługi , Wnioskodawcy Sprzęt wbudowany serwer Radius, jeśli wybrać wewnętrzny promień usługi , Wnioskodawcy 

będą wykorzystywane wyłącznie wewnątrz użytkowników baz danych Raduis i hasło. 

Jeśli korzystanie z zewnętrznego serwera RADIUS potrzeby wypełnić podczas wizyty 

IP serwera uwierzytelniania i portów NO.If trzeba korzystać z systemu rozliczeniowego IP serwera uwierzytelniania i portów NO.If trzeba korzystać z systemu rozliczeniowego 

AAA wypełnić serwerze ustawiania adresu IP i portów Nr lub adres IP serwera jest 

ustawienie Blank.

Adres IP serwera 

uwierzytelniania

Promień serwer uwierzytelniania zdalnego dostępu, a mianowicie użycie 

certyfikatu autoryzacji, ustaw adres IP / domenę to urządzenie może uzyskać 

dostęp do, domyślny port to 1812.

wspólny klucz

Na urządzenie serwera uwierzytelniania dostępu wspólna string 

hasło.

Ustawienia portu 

usługi

Wdrożenie serwera jest funkcją połączeń, ustawić adres IP / domena jest 

urządzenie może uzyskać dostęp , Domyślne porty is1813.urządzenie może uzyskać dostęp , Domyślne porty is1813.urządzenie może uzyskać dostęp , Domyślne porty is1813.

tryb sterowania Model licencjonowania odpowiednio obowiązkowy, a tryb sterowania Model licencjonowania odpowiednio obowiązkowy, a 

tryb automatyczny, tryb obowiązkowe nieuprawnione.

Port sterowania Tryb MAC podstawie.

lista Max ID Zakres: 1-4096.

przewodnik konfiguracji :przewodnik konfiguracji :

EX: Konfiguracja portu 1-10 do udzielania licencji przymusowych model, maksymalną liczbę użytkowników do 10.EX: Konfiguracja portu 1-10 do udzielania licencji przymusowych model, maksymalną liczbę użytkowników do 10.

Tabela 4-10 Opis Parametr

W [bezpieczeństwo uwierzytelniania port / 802.1X] stronie można zmodyfikować funkcję uwierzytelniania 

802.1X / zestaw, jak pokazano na rysunku 4-8:

Zacznij korzystać z 802.1x Certification ;Zacznij korzystać z 802.1x Certification ;

Porty Zakres choose1-10 , Wybór trybu sterowania obowiązkowe licencjonowanie, maksymalna liczba Porty Zakres choose1-10 , Wybór trybu sterowania obowiązkowe licencjonowanie, maksymalna liczba Porty Zakres choose1-10 , Wybór trybu sterowania obowiązkowe licencjonowanie, maksymalna liczba 

użytkowników wejście 10; Kliknij i zapisać ustawienia ;użytkowników wejście 10; Kliknij i zapisać ustawienia ;

Operacja ,skończone

Instrukcja

(1) pomiędzy skarżącą a systemem uwierzytelniania przy użyciu MD5 dochodzenie, nie obsługują innych;

(2) Jeżeli właściwości połączenia sieciowego bez opcji „autoryzacja”, wybierz „attachment” - > „narzędzia (2) Jeżeli właściwości połączenia sieciowego bez opcji „autoryzacja”, wybierz „attachment” - > „narzędzia (2) Jeżeli właściwości połączenia sieciowego bez opcji „autoryzacja”, wybierz „attachment” - > „narzędzia 

zarządzania” -> „Usługi składowe” -> „usługa”, ustaw «Wired AutoConfig» na «automatyczny»;. (3) błąd 

konfiguracji serwera płatności będzie również prowadzić wnioskodawcy nie może być uwierzytelniona No 

serwer rozliczeniowy nie trzeba ustawić w górę (4) Wszystkie porty upink lub łącza musi być zmuszony 

przez uwierzytelniania, lub zabronić korzystania z certyfikatu”, w przeciwnym razie nie można korzystać ze 

zdalnego serwera, chyba że używasz wewnętrznego uwierzytelnionego serwera; (5) W przypadku 

korzystania z serwera zdalnego, administrator może uzyskać dostęp do serwera zdalnego, należy 

sprawdzić sprzęt wyświetlający „adres urządzenia bramy ustawione poprawnie, jeśli używać nazwy 

domeny DNS muszą być prawidłowo ustawione.

Zarządzanie Web 4.6  

4.6.1 Ustawienie SNMP

SNMP jest używany w celu zapewnienia informacji o zarządzaniu przesyłane między dwoma dowolnymi punktami, 

dzięki czemu administratorzy sieci mogą łatwo pobierać informacje na dowolnym węźle w sieci, aby zmodyfikować 

informacje, wyszukiwanie błędów, rozwiązywanie problemów, planowanie zdolności i generowanie raportów. SNMP 

zawiera NMS i agenta, którego NMS jest stacja robocza uruchomienie programu po stronie serwera, a Agent jest 

oprogramowanie klienckie działa na urządzeniu pracy netto. NMS może wysłać komunikat żądania do 

pełnomocnika, po agencie odbierać komunikat żądania od NMS, zaczyna czytać lub pisać i generować pakiety 

odpowiedzi i wysłać pakiety odpowiedź z powrotem do NMS. Na [Zarządzanie Network / Ustawienia SNMP] strona, 

można włączyć / disenable reklama usługa SNMP ustawić nazwę społeczności, etc, jak pokazano na rysunku 4-9.
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parametry Opis

Bramka agenta SNMP wysłać adres IP sieci z odbiornika, którzy wysyłają 

nieprawidłowy alert.

Tylko wsparcie SNMP wersja wersja V1 / V2 / V3. Tylko do odczytu Nazwa Tylko wsparcie SNMP wersja wersja V1 / V2 / V3. Tylko do odczytu Nazwa 

społeczność

Wspólnota SNMP nazwany po sznurku, grupa ma tylko pozwolenie na prowadzenie 

działalności.

Odczytu i zapisu 

nazwę społeczności

Wspólnota SNMP Grupa ma 

uprawnienie do Get i Set operacje. 

nazwany po sznurku

figura 4 9 Schemat konfiguracji SNMPfigura 4 9 Schemat konfiguracji SNMPfigura 4 9 Schemat konfiguracji SNMP

Znaczenie głównych parametrów stron są jak poniżej. Stół Opis 4-11 ParametrZnaczenie głównych parametrów stron są jak poniżej. Stół Opis 4-11 Parametr

Nazwa społeczności: używany do określenia relacji między menedżera SNMP oraz agenta SNMP. 

Jeśli pakiety nazwa wspólnoty SNMP nie zostały uznane przez urządzenie, pakiet jest odrzucany. 

Można użyć standardowego nazwę społeczności (publiczne lub prywatne) lub nazwę grupy 

zdefiniowane przez użytkownika.

4.6.2 Alarm email4.6.2 Alarm email

Urządzenie jeśli jest prowadzenie nadzoru impreza, wysyła alert 

wiadomość do określonych adresatów poczty, gdy coś złego na temat definiowania czasu i trochę nienormalne 

zdarzenie ,. Nadzór również okresowo wysyłać wszystkie wiadomości dziennika do zdefiniowanych odbiorców.

nadzór 

Uwaga

Znaczenia głównych parametrów strony są poniżej tabeli Tabela 4-12 Opis parametrów ,

Na [Network Management / email] alarm stronie można włączyć / wyłączyć obsługę alarmów e-mail, jak 

na rysunku 4-10.

Rysunek alarm 4-10 email

parametry Opis

Serwer poczty elektronicznej

Adres IP hosta komputer „s lub komputer host, które zapewniają usługi 

dostarczania poczty POP3 do naszych urządzeń.

Konta email Nazwa konta do logowania na serwerze pocztowym.Konta email Nazwa konta do logowania na serwerze pocztowym.

Email 

Hasło

Hasło do nazwy konta do logowania email sever.  

Adres 

odbiorcy

Adres e-mail używany do informowania odbiorców o nietypowych zdarzeń.

E-mail Adres 

zwrotny

Adres e-mail, które mogą pomóc w rozwiązaniu nietypowych zdarzeń.

interwał Poczta Przedział czasu, który regularnie wysyłać dziennik i cotygodniowe raporty.
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wytyczne konfiguracyjne :wytyczne konfiguracyjne :

Jeżeli parametr nie można wysłać wiadomość na zewnątrz, należy wysłać komunikaty alarmowe do określonej 163 skrzynce.Jeżeli parametr nie można wysłać wiadomość na zewnątrz, należy wysłać komunikaty alarmowe do określonej 163 skrzynce.

Włącz Email funkcję alarmu; Wpisz swój służyć smtp.163.com w serwerze pocztowym; Wprowadź ***@163.com 

konto na koncie e-mail do logowania w serwerze poczty elektronicznej; Wprowadź hasło, e-mail; adres e-mail 

potwierdzenie powinno wejście adres e-mail odbiorcy e-mail

* * * @ 163.com; Wpisz e-mail odbiorcy lub webmasterem w adres e-mail Adres jest

* * * @ 163.com; Okresy jest poczta 12 godzin; Kliknij przycisk 

Zapisz, aby zakończyć procedurę.
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4.6.3 Port Lustro4.6.3 Port Lustro

Port mirroring odnosi się do kopiowania Dane do wyznaczonego monitoringu 

portu, analizy danych i monitorowania Wsparcie wielokrotnego Ethernet Switch mirroring jednego mirroring, która portu, analizy danych i monitorowania Wsparcie wielokrotnego Ethernet Switch mirroring jednego mirroring, która portu, analizy danych i monitorowania Wsparcie wielokrotnego Ethernet Switch mirroring jednego mirroring, która 

Skopiuj pakiety z wielu portów do portu monitora, Użytkownik może również określić kierunek monitorowanych 

pakietów, takich jak monitory wyznaczonego tylko wiadomości portów. Sprzęt wykorzystujący drogę Port mirroring pakietów, takich jak monitory wyznaczonego tylko wiadomości portów. Sprzęt wykorzystujący drogę Port mirroring 

grupy, aby skonfigurować dublowanie portów , Każdy port Lustro obejmują monitorowanie portu i być monitorowane grupy, aby skonfigurować dublowanie portów , Każdy port Lustro obejmują monitorowanie portu i być monitorowane grupy, aby skonfigurować dublowanie portów , Każdy port Lustro obejmują monitorowanie portu i być monitorowane 

portu.

port monitora

W [Network Management / Port odbłyśnik] strony, które mogą modyfikować [port] Lustro ustawienie funkcji, jak 

na rysunku 4-11 koncert 

figura 4-11 Port Lustro figura 4-11 Port Lustro 

The strona parametr jako pokazu blachy:The strona parametr jako pokazu blachy:The strona parametr jako pokazu blachy:

Parametr Opis

Port Lustro ON / OFF Włączanie / wyłączanie funkcji Port Mirror, domyślnie jest wyłączonaPort Lustro ON / OFF Włączanie / wyłączanie funkcji Port Mirror, domyślnie jest wyłączona

Monitor Port

Port dla monitoringu, dane Display Port jest wyznaczony kierunek

lustro Port

Być Monitorowane porty, porty te dane zbierać wyznaczony kierunek od Być Monitorowane porty, porty te dane zbierać wyznaczony kierunek od 

monitorowane portów

Dane Kolekcja Określa kierunek dane Port Monitor został podzielony na  Dane Kolekcja Określa kierunek dane Port Monitor został podzielony na  

„Wszystkie dane”, „Import danych” i „Eksport danych” trzy opcje

Tabela 4-13 Opis Główne parametry

Wytyczne konfiguracja: Takie jak Port 3 Port monitora ruch danych 

2 importu

(1) Funkcja ta musi być wyłączona w normalnym użytkowaniu, poza tym, wszystko w oparciu o 

zaawansowane funkcje zarządzania portami można użyć takiego jak RSTP, IGMP SNOOP;

(2) z mirroring obsługuje tylko normalne FCS pakiet nie może obsługiwać wszystkie rodzaje błędnej ramki 

danych;

(3) Aby zastąpić port lustrzany lub monitora portu, bezpośrednio wprowadzić numer portu monitoring albo duplikat numer 

portu, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.

Instrukcja

Niektóre system obsługi poczty e-mail wymaga, że „adres e-mail odpowiedź” powinna odpowiadać W Niektóre system obsługi poczty e-mail wymaga, że „adres e-mail odpowiedź” powinna odpowiadać W 

"konto e-mail”, wysyłając wiadomość testową systemu, hasło powinno być w zwykły tekst. Poczta test "konto e-mail”, wysyłając wiadomość testową systemu, hasło powinno być w zwykły tekst. Poczta test 

nie może zostać wysłany jeśli hasło jest „*”.

Uwaga

Otwarty port lustrem;

Input3 port monitora, wejście 2 na lustro Port, zbieranie danych wybrany z importu danych; Naciśnij Zapisz po 

ustawieniu; Skończone.

4.6.4 IGMP Wścibianie nosa4.6.4 IGMP Wścibianie nosa

Przełączyć IGMP wiadomość raportu przynależność do routera poprzez przechwytywanie mainframe. Postać Przełączyć IGMP wiadomość raportu przynależność do routera poprzez przechwytywanie mainframe. Postać 

odpowiednią zależność pomiędzy członkami grupy, i interfejsów zwrotnicy; Pakiety przenoszące 

przełącznik multiemisji być otrzymane portów grupy element według korespondencji.   

członków IGMP 

[ Network Management / IGMP Snooping] Page, Modyfikuj i ustawienie [IGMP Snooping] Funkcja jako [ Network Management / IGMP Snooping] Page, Modyfikuj i ustawienie [IGMP Snooping] Funkcja jako [ Network Management / IGMP Snooping] Page, Modyfikuj i ustawienie [IGMP Snooping] Funkcja jako 

postać 4-12 pokazują.

Postać 4-12 IGMP SnoopingPostać 4-12 IGMP Snooping

Multicast podglądanie Parametr znaczenie, jak pokazano w poniższej tabeli: Tabela 

4-14 głównego parametru Opis

33



(1) port Ethernet komputera powinny być przydzielane tylko zaleca jeden adres IP ;(1) port Ethernet komputera powinny być przydzielane tylko zaleca jeden adres IP ;

(2) Sieć najlepiej jest nie mieć wiele IGMP pytającego;

(3) Wybierz wszystko portu, jeżeli nie jesteś pewien, spedycja stosunek do nieznanej grupy multicast

Instrukcja
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Rysunek 4-13 statystyki ruchu

4.7 Statystyka sieci  

4.7.1 Sieć Statystyka4.7.1 Sieć Statystyka

Na [statystyki sieciowe / statystyki przepływu] stronie można zobaczyć liczbę pakietów i bajtów danych 

przesyłanych do każdego portu, pokazane na rysunku 4-13.

Tabela 4-15 Opis głównych parametrówTabela 4-15 Opis głównych parametrów

Głównymi parametrami powyższej ilustracji opisano w poniższej tabeli.

Tablica adresów MACfigura 4-14 

4.7.2 Adres MAC

adres (Media Access Control) MAC jest identyfikacja sprzętu sieciowego sprzętu. Przełączniki mógł przenieść 

wiadomość według adresu MAC. Adres MAC jest unikalny, co zapewnia poprawną wiadomość. Każdy 

przełącznik utrzymuje tablicę adresów MAC, w której adres MAC odpowiada portów przełącznika. Przełącznik 

może zdecydować, do filtrowania tej ramki danych i przesyłania ramki danych do odpowiedniego portu według 

tablicy adresów MAC, gdy wyłącznik odbiera ramkę danych. Adres MAC jest podstawową przesłanką dla ramki i 

szybkiego przekazywania danych. W dniu [statystyki sieciowe / table MAC] strona, można sprawdzić adres MAC 

każdego portu, jak na rysunku 4-14 przedstawiono:

parametry Opis

otrzymuj Packagerama singlecast 
eceived adres jest liczba pakietów na adres unicast. R

Odbierać ramki multicast 

Packeage

Odebrany adres jest adresem 

multiemisji.

liczba pakietów w  

Odbierać ramki rozsyłania  

Pakiet

Wysłane otrzymał adres to pakiety na adres 

broadcast.

Liczba 

Otrzymuj klatek błąd 

Pakiet

numery pakietów błąd z powodu różnych niewłaściwych powodów 

wysyłanych i odbieranych przez porty.

Wysłanie ramki Singlecast 

pakiet

Wysłany adres jest liczba pakietów na adres unicast.

Wysłanie ramki Multicast 

Pakiet

Wysłany adres jest liczba pakietów na adres multicast.

wysłać ramkę 

Pakiet

Nadawanie 
Wysłany adres jest liczba pakietów na adres broadcast.

Wysłanie ramki błędów Package numery pakietów błąd z powodu różnych zła  Wysłanie ramki błędów Package numery pakietów błąd z powodu różnych zła  

Powody wysyłanych i odbieranych przez porty.

Parametr Opis

IGMP Snooping 

ON / OFF

Otwieranie i zamykanie funkcji Multicast Snooping, domyślnie Zamknij.

IGMP Zapytanie Otwarte funkcja IGMP Multicast Zapytanie

Interwał IGMP 

Query

Otwarte Funkcja IGMP Qurey, Sprawdź Istniejące Multicast posłom za 

jednym razem 

Użytkownik Istniejące 

Czas

The Najdłuższy czas istniejących urządzeń multicast państw czasu przeżyciaThe Najdłuższy czas istniejących urządzeń multicast państw czasu przeżycia

Nieznana grupa multicast 

forwarding 

stół

Jak przenieść te porty adres nie istnieje w tabeli adresówGdy otrzymał multicast 



 

(1) W przypadku zapomnienia nazwy użytkownika i hasła, prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej w celu 

uzyskania pomocy.

(2) Ustaw tę samą nazwę użytkownika, tylko górna użytkownik / hasło mogłyby pracować. (3) Web 

obsługuje do jednego administratora i dwóch zwykłych użytkowników, administratorzy nie mogą być 

usunięte.

Uwaga
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Tablica adresów multicast MAC jest wyświetlany w IGMP Snooping tabeli, wszystkie te tablice 

adresowe są adresy unicast, stały adres statyczny jest skonfigurowany statyczny adres MAC portu 

tabeli. Trzeba zmodyfikować odpowiednich wpisów, gdy zmienia port. Czas starzenia adresu MAC jest 

300s, po odłączeniu portu, górne procedury pracy portu jasne wszystko odpowiadać wpisy portów. Główny300s, po odłączeniu portu, górne procedury pracy portu jasne wszystko odpowiadać wpisy portów. Główny

Opis parametrów są wyświetlane w postaci tabeli. Stół 4-16 Główny parametr Opis parametrów są wyświetlane w postaci tabeli. Stół 4-16 Główny parametr 

Rysunek 4-15 adres IP

Zarządzanie 4.8 systemu  

4.8.1 Adres IP4.8.1 Adres IP

Adres IP jest 32-bitowy adres długość urządzenia podłączone do Internetu. Adres IP składa się z 

dwóch części: network-ID oraz Host-ID.

Na tej stronie można sprawdzić adres IP i etc dla tego urządzenia, tylko pokazanego na rysunku 4-15.

Parametr Opis

Zapytanie o fizyczny 

Port

Wpisz dokładny adres MAC fizycznego sprawdzić.

Zapytanie o rodzaju 

adresu MAC 

typ adresu MAC składa statycznego i dynamicznego adresu MAC adres 

MAC. 

Uwaga 

Opis podstawowych parametrów, jak przedstawione w tabeli. Tabela 4-17 

Podstawowym parametrem

Parametr Opis

Indeks User

Użytkownik Indeks wskazuje grupę użytkowników, istnieją trzy indeksy użytkownika w Użytkownik Indeks wskazuje grupę użytkowników, istnieją trzy indeksy użytkownika w 

rozwijanej tabeli.

wizyta Level

Administrator: Wygląd i ustawić całą konfigurację. Użytkownik: 

niektóre funkcje.

Nazwa Użytkownika

Identyfikacja użytkowników. Kombinacja znaków alfabetu i chińskiej.

Wprowadź hasło hasło gość, połączenie alfabetu i chińskim Wprowadź hasło hasło gość, połączenie alfabetu i chińskim 

postać.

Potwierdź 

hasło

potwierdzone hasło.  

Użytkownicy korzystają z praw uprawnienia zapisu dla wszystkich funkcji z wyjątkiem „konfiguracji zasilania”, należy usunąć 

wszystkie dzienniki, aktualizacji oprogramowania i „przywrócić ustawienia fabryczne”.”„ ” 

Instrukcja

zarządzanie serFigura 4-16 U

Zarządzanie 4.8.2 Użytkownik 

Na tej stronie można zmodyfikować lub dodać jednego użytkownika z hasłem. a fig 4-16.

(1) Możemy ustawić zakres adresów IP jako 192.168.xx, 172. [16-31] .xx lub 

10.xxx ;10.xxx ;

(2) Proszę podać poprawny adres DNS podczas używania go dla NTP i e-mail. 

Uwaga
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W dniu [zarządzanie System / Log informacje] strona, można sprawdzić czas i rodzaj zdarzenia, jak W dniu [zarządzanie System / Log informacje] strona, można sprawdzić czas i rodzaj zdarzenia, jak 

pokazano na rysunku 4-17.

figura 4-17 informacje dziennikafigura 4-17 informacje dziennika

4.8.3 og Informacja L

Funkcja dziennika pozwala użytkownikom uzyskać dostęp do urządzenia, gdy funkcja ta jest włączona, 

odpowiadające zdarzenia są rejestrowane w dzienniku: (1) restart systemu; (2) Port link górę / w dół; (3) Moc stan odpowiadające zdarzenia są rejestrowane w dzienniku: (1) restart systemu; (2) Port link górę / w dół; (3) Moc stan 

zasilania; (4) logowanie Informacja; (5) burzy Boardcast;zasilania; (4) logowanie Informacja; (5) burzy Boardcast;

(6) Działanie systemu i rekord działania; (7) Informacje o 

synchronizacji czasu NTP; (8) Pozostałe informacje o 

systemie.

Otrzymane dane statystyczne ramy i statystyki ramki transmisji są przedstawione w tabeli.

Tabela 4-18 Część opisu pakietu błąd

Główny Opisy parametrów są pokazane jako poniższej tabeli. Stół 4-19 Główny opis Główny Opisy parametrów są pokazane jako poniższej tabeli. Stół 4-19 Główny opis Główny Opisy parametrów są pokazane jako poniższej tabeli. Stół 4-19 Główny opis 

parametrów

Parametr Opis

Konfiguracja 

Plik

Przełącznik konfiguracji kopii zapasowej (format pliku .cfg) ;Przełącznik konfiguracji kopii zapasowej (format pliku .cfg) ;

Wybierz plik konfiguracyjny chcesz odtworzyć i przywrócić całą konfigurację 

przełącznika ( Format pliku .cfg).przełącznika ( Format pliku .cfg).przełącznika ( Format pliku .cfg).przełącznika ( Format pliku .cfg).

Aktualizacja oprogramowania Wybierz program, który chcesz zaktualizować. Przywrócić Aktualizacja oprogramowania Wybierz program, który chcesz zaktualizować. Przywrócić 

fabrykę

Domyślne

Odzyskaj wszystko konfiguracja z wyjątkiem adresu IP, nazwę użytkownika i hasło.Odzyskaj wszystko konfiguracja z wyjątkiem adresu IP, nazwę użytkownika i hasło.

Reboot System ponowne uruchomienie systemu i powrót do strony stanu systemu.Reboot System ponowne uruchomienie systemu i powrót do strony stanu systemu.

Parametr Opis

Zaloguj Sever 

Adres

Otrzymanie adres serwera informacji dziennika. 

Nagraj najniższa 

stopień

Istnieje osiem opcjonalne poziomy: informacja o błędzie, zgłoszenie Informacje być Istnieje osiem opcjonalne poziomy: informacja o błędzie, zgłoszenie Informacje być 

zalogowany, Informacje zawarte w potrzebie szybkiej reakcji poważne informacje, Informacje, zalogowany, Informacje zawarte w potrzebie szybkiej reakcji poważne informacje, Informacje, zalogowany, Informacje zawarte w potrzebie szybkiej reakcji poważne informacje, Informacje, 

które nie mogą być wykorzystane w układzie normalnym, ale ważnych informacji, informacji 

w debugowania, ostrzegając informacji.

Pobierz wszystkie informacje Ściągnij wszystko informacje (Format.cfg). Usunąć Pobierz wszystkie informacje Ściągnij wszystko informacje (Format.cfg). Usunąć Pobierz wszystkie informacje Ściągnij wszystko informacje (Format.cfg). Usunąć 

wszystkie informacje usunięte wszystkie Informacja. wszystkie informacje usunięte wszystkie Informacja. wszystkie informacje usunięte wszystkie Informacja. 

Fi Gure zarządzania dokumentami 4-18  

Zarządzanie 4.8.4 Plik

Na zarządzanie [System / Zarządzanie plikami] stronie , Można sprawdzić configure Dokument, aktualizacji Na zarządzanie [System / Zarządzanie plikami] stronie , Można sprawdzić configure Dokument, aktualizacji Na zarządzanie [System / Zarządzanie plikami] stronie , Można sprawdzić configure Dokument, aktualizacji Na zarządzanie [System / Zarządzanie plikami] stronie , Można sprawdzić configure Dokument, aktualizacji 

oprogramowania, należy przywrócić ustawienia fabryczne i zrestartuj system, jak pokazano na rysunku 4-18.

(1) Proszę trzymać przełącznik zasilana podczas procesu uaktualniania i nie wyłączyć zasilanie.(1) Proszę trzymać przełącznik zasilana podczas procesu uaktualniania i nie wyłączyć zasilanie.

(2) Należy zapisać konfigurację przed restartem komputera, w przeciwnym razie niezapisane informacje 

o konfiguracji stracą.

Uwaga
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figura 4-19 zarządzanie PoEfigura 4-19 zarządzanie PoE

4.9 Zarządzanie PoE4.9 Zarządzanie PoE

Na Strona zarządzanie PoE, można włączyć / wyłączyć funkcję PoE, należy ustawić maksymalną moc wejściową, przeciążenia, Na Strona zarządzanie PoE, można włączyć / wyłączyć funkcję PoE, należy ustawić maksymalną moc wejściową, przeciążenia, 

zasilanie rezerwacji etc, jak pokazano na rysunku 4-19.

Informacje o głównym Parametr Opis jako tabelą. Stół 4-20 Główny opis parametrówInformacje o głównym Parametr Opis jako tabelą. Stół 4-20 Główny opis parametrówInformacje o głównym Parametr Opis jako tabelą. Stół 4-20 Główny opis parametrów

Parametr Opis

moc pod 

warunkiem

Określona przez wbudowany moduł zasilania i nie może przekroczyć 

maksymalnej zasilanie. 

Limit przeciążenia

Wbudowany zasilacz pozwala stopę przed przeciążeniem. Zakres nastawy 0% ~ 10%, Wbudowany zasilacz pozwala stopę przed przeciążeniem. Zakres nastawy 0% ~ 10%, Wbudowany zasilacz pozwala stopę przed przeciążeniem. Zakres nastawy 0% ~ 10%, 

domyślnie 5%, jeśli rzeczywista moc wyjściowa jest overlarge, to spowoduje wbudowany Zasilacz domyślnie 5%, jeśli rzeczywista moc wyjściowa jest overlarge, to spowoduje wbudowany Zasilacz 

przekroczy ustaloną wartość, system wyłączy porty z niższym priorytetem.

stopa zastrzeżone

moc rezerwacja nie mogą być używane do dystrybucji, ale może być stosowany do moc rezerwacja nie mogą być używane do dystrybucji, ale może być stosowany do 

spożycia PD spowodowane przez zmiany przeciążeniowe, domyślnie jest to 15% 

całkowitej mocy. Im większa liczba, tym mniejsze ryzyko przeciążenia systemu, więc 

moc użytkowa dla ilości dystrybucji i PD stają się mniej; przeciwnie, tym bardziej liczba 

dostępu PD, tym większe ryzyko przeciążenia systemu.

Zużywana moc rzeczywista łączna moc.

Pozostały 

Oznacza moc, która mogłaby być wykorzystana do redystrybucji. nadwyżka = wejście - 

rzeczywista moc - rezerwacja. Należy pamiętać, że przy włożeniu nowego sprzętu PD, 

moc zostanie rozdzielona na podstawie wykrytego poziomu mocy PD zamiast 

rzeczywistej mocy włożonej PD, na przykład: kiedy nadwyżka mocy jest 20W, system 

nadal nie może rozpowszechniać Moc ani dostaw jeśli poziom mocy wkładka PD jest 

25.5W i rzeczywista moc wymaga jedynie 10W.    

Zarezerwowany Wykorzystywane do spożycia PD zmian przeciążeniowych, to wynika z Zarezerwowany Wykorzystywane do spożycia PD zmian przeciążeniowych, to wynika z 

Menu zestaw „szybkość moc wejściowa * rezerwa mocy”.

Opatrzony

Całkowita moc do ustawienia systemu, Zestaw menu „Wejście 

moc".

Wynika to z

Priorytet

Tam mają trzy poziom „niski”, „Middle”, „wysoki” dla priorytetu zasilania portu. kiedy 

system jest przeciążony, zasilanie z portu z niskim priorytecie zostanie wyłączony po 

pierwsze.

Ograniczenie mocy Ustawić ograniczenie mocy wyjściowej na jednym porcie., port będzie zasilał  

od kiedy rzeczywista moc wyjściowa przekracza limit.

ON / OFF Zasilanie na porcie POE funkcji / wyłączania zasilania POE portu 

Oprawa Ust priorytet portu, maksymalny pobór mocy.

(1) Proszę nie modyfikować zasilanie, jeżeli wartość ustawienie jest bardziej niż rzeczywista moc 

wbudowanego w mocy, nie będzie ryzyko poparzenia przeciążenia. Jeśli wartość jest mniejsza niż 

ustawienie rzeczywistej mocy dla wbudowanego zasilacza, to nie może być w całości przekazywane na 

zewnątrz. (2) Każdy port produktu jest zapewnienie maksymalnej mocy wyjściowej 30W, jeśli ustawienie 

użytkownik przekroczy 30W, 30W jest nadal tylko maksymalna moc wyjściowa.

Uwaga
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4.10 QoS Zarządzanie 4.10 QoS Zarządzanie 

Na zarządzanie QoS / strona Ustawienia QoS, można zmodyfikować ustawienia funkcji / 802,1 P QoS, jak 

pokazano na rysunku 4-20.

Znaczenie parametrów strony przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 4-21 Głównym 

parametrem

figura 4-20 802.1p QoSfigura 4-20 802.1p QoS

Parametr discription

Ustawienie QoS 

ON / OFF

ON / OFF Funkcja QoS, Domyślnie jest wyłączonyON / OFF Funkcja QoS, Domyślnie jest wyłączony

802.1p QoS 

config

priorytet ruchu , 802.1p określają w 8 Priorytet , najwyższy priorytet 7 , Następnie priorytet ruchu , 802.1p określają w 8 Priorytet , najwyższy priorytet 7 , Następnie priorytet ruchu , 802.1p określają w 8 Priorytet , najwyższy priorytet 7 , Następnie priorytet ruchu , 802.1p określają w 8 Priorytet , najwyższy priorytet 7 , Następnie priorytet ruchu , 802.1p określają w 8 Priorytet , najwyższy priorytet 7 , Następnie priorytet ruchu , 802.1p określają w 8 Priorytet , najwyższy priorytet 7 , Następnie priorytet ruchu , 802.1p określają w 8 Priorytet , najwyższy priorytet 7 , Następnie 

do 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0do 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0do 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0do 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0do 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0do 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0do 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0do 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0do 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0do 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0do 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0do 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0do 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0

802.1p Zakres802.1p Zakres

Iidentify zakresy to 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , Razem 8 ID , 0 jako wartość domyślną, Wobec Iidentify zakresy to 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , Razem 8 ID , 0 jako wartość domyślną, Wobec Iidentify zakresy to 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , Razem 8 ID , 0 jako wartość domyślną, Wobec Iidentify zakresy to 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , Razem 8 ID , 0 jako wartość domyślną, Wobec Iidentify zakresy to 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , Razem 8 ID , 0 jako wartość domyślną, Wobec Iidentify zakresy to 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , Razem 8 ID , 0 jako wartość domyślną, Wobec Iidentify zakresy to 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , Razem 8 ID , 0 jako wartość domyślną, Wobec Iidentify zakresy to 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , Razem 8 ID , 0 jako wartość domyślną, Wobec Iidentify zakresy to 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , Razem 8 ID , 0 jako wartość domyślną, Wobec Iidentify zakresy to 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , Razem 8 ID , 0 jako wartość domyślną, Wobec Iidentify zakresy to 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , Razem 8 ID , 0 jako wartość domyślną, Wobec Iidentify zakresy to 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , Razem 8 ID , 0 jako wartość domyślną, Wobec Iidentify zakresy to 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , Razem 8 ID , 0 jako wartość domyślną, Wobec Iidentify zakresy to 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , Razem 8 ID , 0 jako wartość domyślną, Wobec Iidentify zakresy to 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , Razem 8 ID , 0 jako wartość domyślną, Wobec Iidentify zakresy to 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , Razem 8 ID , 0 jako wartość domyślną, Wobec Iidentify zakresy to 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , Razem 8 ID , 0 jako wartość domyślną, Wobec Iidentify zakresy to 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , Razem 8 ID , 0 jako wartość domyślną, Wobec Iidentify zakresy to 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , Razem 8 ID , 0 jako wartość domyślną, Wobec Iidentify zakresy to 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , Razem 8 ID , 0 jako wartość domyślną, Wobec 

braku innych wartości priorytetu ustawiana automatycznie włączona

Priorytet

Priorytetem 0 kolejka do kolejki, 7, 7 kolejka jak największej kolejki priorytetowej

przewodnik po konfiguracji :przewodnik po konfiguracji :

Przykład: dla ie ID 6 , 7 do najniższego kolejce.Przykład: dla ie ID 6 , 7 do najniższego kolejce.Przykład: dla ie ID 6 , 7 do najniższego kolejce.

Układ obsługi urządzenia do kolejki szeregowania WRR tryb priorytetu względnego 

priority.Equipment w priorytecie ustawienie domyślne 0 i 1 są odwzorowywane na pierwszej kolejki 

priorytetowej. Mianowicie najniższy priorytet queue.Priority 2 i 3 odwzorowywane na drugim priorytecie priorytetowej. Mianowicie najniższy priorytet queue.Priority 2 i 3 odwzorowywane na drugim priorytecie 

queue.4 i 5 priorytetu priorytetu odwzorowywania trzeciego queue.6 i 7 mapowany na najwyższym 

kolejki priorytetowej jest najwyższym priorytetem kolejkę priorytetową.

Instrukcja

4.10.2 DSCP / TOS QoS

[QoS Ustawienie / DSCP / TOS QoS] Interfejs , można modyfikować DSCP ustawienie / TOS QoS] , Rysunek 4-21[QoS Ustawienie / DSCP / TOS QoS] Interfejs , można modyfikować DSCP ustawienie / TOS QoS] , Rysunek 4-21[QoS Ustawienie / DSCP / TOS QoS] Interfejs , można modyfikować DSCP ustawienie / TOS QoS] , Rysunek 4-21[QoS Ustawienie / DSCP / TOS QoS] Interfejs , można modyfikować DSCP ustawienie / TOS QoS] , Rysunek 4-21[QoS Ustawienie / DSCP / TOS QoS] Interfejs , można modyfikować DSCP ustawienie / TOS QoS] , Rysunek 4-21[

Znaczenie parametrów na stronie przedstawiono w poniższej tabeli Tabela 4-22 Opis główny 

parametr

Parametr Opis

DSCP / TOS QoS ON / OFF DSCP / TOS QoS DSCP domyślny jest wyłączony Zakres TOS Określa zakres , Zakres DSCP / TOS QoS ON / OFF DSCP / TOS QoS DSCP domyślny jest wyłączony Zakres TOS Określa zakres , Zakres DSCP / TOS QoS ON / OFF DSCP / TOS QoS DSCP domyślny jest wyłączony Zakres TOS Określa zakres , Zakres 

jest 0-63 DSCP Priorty TOS priorytet, priorytetem dla zerowej kolejka do kolejki, kolejki na 7 7 jest 0-63 DSCP Priorty TOS priorytet, priorytetem dla zerowej kolejka do kolejki, kolejki na 7 7 

priorytet

Figura 4-21 DSCP / TOS QoS

Włączyć Ustawienie QoS 802.1p QoS i ustawienie ;Włączyć Ustawienie QoS 802.1p QoS i ustawienie ;Włączyć Ustawienie QoS 802.1p QoS i ustawienie ;

802.1p ID zakres wejściowy 6-7 , Priorty zestaw linia 0; Kliknij przycisk Ustawienia, 802.1p ID zakres wejściowy 6-7 , Priorty zestaw linia 0; Kliknij przycisk Ustawienia, 802.1p ID zakres wejściowy 6-7 , Priorty zestaw linia 0; Kliknij przycisk Ustawienia, 

a następnie zapisać; Koniec operacji.

Configuration Guide: np identyfikator 0-16 jest ustawiona na najwyższą 

kolejki ,kolejki ,

Kiedy zacząć używać & 802.1p QoS DSCP / TOS w tym samym czasie , DSCP / TOS QoS Priority First ,Kiedy zacząć używać & 802.1p QoS DSCP / TOS w tym samym czasie , DSCP / TOS QoS Priority First ,Kiedy zacząć używać & 802.1p QoS DSCP / TOS w tym samym czasie , DSCP / TOS QoS Priority First ,Kiedy zacząć używać & 802.1p QoS DSCP / TOS w tym samym czasie , DSCP / TOS QoS Priority First ,

Instrukcja

Zacznij korzystać konfigurację / TOS QoS DSCP ;Zacznij korzystać konfigurację / TOS QoS DSCP ;

W DSCP zakresu ID wejścia 1-10 , DSCP Priority Wybierz siódmy priorytet kolejki ;W DSCP zakresu ID wejścia 1-10 , DSCP Priority Wybierz siódmy priorytet kolejki ;W DSCP zakresu ID wejścia 1-10 , DSCP Priority Wybierz siódmy priorytet kolejki ;W DSCP zakresu ID wejścia 1-10 , DSCP Priority Wybierz siódmy priorytet kolejki ;

Kliknij Ustawienia i zapisać 

koniec operacji.

4.10.1 ustawienie QoS4.10.1 ustawienie QoS



To product design jest przyjazny dla środowiska, a produkt powinien być przechowywany używane, dicarded To product design jest przyjazny dla środowiska, a produkt powinien być przechowywany używane, dicarded 

zgodnie z odpowiednimi krajowymi / wymogów regulacyjnych prawnych.

Ochrona środowiska

4.11 Szybko-Ring 

Fast-Ring, to funkcja jest simular do RSTP, ale coraz szybciej selfheeling.It jest seria przełącznik 

zastrzeżone technology.It wsparcie 2 grupa Fast-Ring.It użyć trochę specjalną technologię, można uniknąć 

Strom przekazu, w międzyczasie sprawę sieci Niezawodność silniejsze.

Na , informacje o FastRing jak pokazano na 

Rysunek 4-22.

[ /LACP FastRing] wyświetla stronę

Przewodnik po konfiguracji:

Jak Przykładem ustaw T1 i T2 portu przełącznika na FastRing FastRing wybierz "Enable"; Grupa1 Port1 Jak Przykładem ustaw T1 i T2 portu przełącznika na FastRing FastRing wybierz "Enable"; Grupa1 Port1 Jak Przykładem ustaw T1 i T2 portu przełącznika na FastRing FastRing wybierz "Enable"; Grupa1 Port1 

wybrać T1; Port2 wybrać T2; Kliknij zapisać, operacja zakończona; W Grupa2, jeśli chcesz ustawić inną wybrać T1; Port2 wybrać T2; Kliknij zapisać, operacja zakończona; W Grupa2, jeśli chcesz ustawić inną wybrać T1; Port2 wybrać T2; Kliknij zapisać, operacja zakończona; W Grupa2, jeśli chcesz ustawić inną 

FastRing , Tym samym etapie operacji.FastRing , Tym samym etapie operacji.

Figura 4-22 FastRing

Ustawienie 1.Przed, comfirm One-key dno fast-ring w trybie domyślnym.Ustawienie 1.Przed, comfirm One-key dno fast-ring w trybie domyślnym.

2.Jeżeli One-key fast-ring dna w trybie Fast-Ring przełącznik jest setted Fast-ring whitch porty SFP X1 2.Jeżeli One-key fast-ring dna w trybie Fast-Ring przełącznik jest setted Fast-ring whitch porty SFP X1 

i X2 tworzą Szybko Ring.the ustawienie na zarządzaniu internetowej nie mogą być zmieniane.

Instrukcja

zarządzanie 4,12 Alarm 

Przełączniki posiadają alarm przekaźnika function.On działa, jeśli jest wyłączanie zasilania, porty 

link-off, porty PoE moc-off, to stan reley włączy over.It można połączyć się z systemu Security-alarmu.

Na Można ustawić 

i pisklę, jeśli alarm się dzieje, strona zostanie natychmiast wyświetla informacje o alarmach. jak pokazano na fig 

4-23.

[ /zarządzanie systemem zarządzania Alarm] wyświetlona strona

Tabela 4-22 Głównym parametrem

Parametr discription

Ustawianie alarmu 

ON / OFF

Włączanie / wyłączanie alarmu, Domyślnie jest wyłączony

Typ alarmu Normalnie otwarte i normalnie zamknięty (stan przekaźnika jeśli nie alarm)

Moc 

jeśli wybrałem, wywołując warunek: albo zasilacz jest wyłączony

Port sieciowy Wyzwalanie Warunek: Sieć portów się z ON na OFF

Port PoE Wyzwalanie Stan: zasilanie PoE portów dostać się z ON na OFF

Figura ustawienie 4-23 alarmu

Można wyświetlić informacje o alarmach, gdy alarm happens.As przykładem, T1 portu link-off, jak pokazano na 

rysunku 4-24.

Figura 4-24 stanie alarmu
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