
Manual do Usuário

Switch Gerenciável

Tel Telecomunicações e Eletrônica Ltda
CNPJ: 69.054.930/0001-24  Made in China

www.pacificnetwork.com.br

sac@pacificnetwork.com.br

PN-SG028PN-SG028

PRODUTOS PARA REDE & WIRELESSPRODUTOS PARA REDE & WIRELESS

Switch 5, 8, 16 e 24 portas

Antena Roteador

Switch Gerenciável

Roteador

USB Adapter Access Point

Card Bus PCI AdapterConversor de mídia

Versão 1.1

Placa de Rede Lan Giga
10/100/1000

Placa de Rede Lan
10/100



ÍNDICE

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 
1.1 Informação sobre o produto
1.2 Características e Especificações Técnicas

CAPÍTULO 2.0 – INSTALAÇÃO
2.1 Cuidados na Instalação
2.2 Descrição do Switch
2.3 Observação

CAPíTULO 3 – FUNÇÕES
3.1 Configuração de Sistema
3.2 Configuração de Portas
3.3 Network Setting (programação de porta)
3.4 Configuração VLAN
3.5 Port Trunking (porta tronco)
3.6 Priority Setting (programação de prioridade)
3.7 Port Mirroring (porta espelho)
3.8 Virtual Cable Test (teste virtual de cabo)

CAPÍTULO 4: WEB MANAGEMENT (gerenciamento via Internet)
4.1 Conectando o Equipamento
4.2 Configurando o Equipamento

Apêndice A – Conector RJ-45

Apêndice B - Tabela de Parâmetros Pré-estabelecidos de Fábrica

Apêndice C – Tabela de Funções do Switch

Garantia

CAPÍTULO 1.0 – INTRODUÇÃO

1.1 Informação sobre o produto
PN-SG028 é um switch gerenciável da Pacific Network, em acordo com os padrões de 
protocolo Ethernet IEEE802.3. Utilizando uma estrutura padrão EIA, tem uma configuração 
inteligente e uma poderosa interface gerenciável, o que permite a configuração de sistema, 
portas, rede, VLAN, tronco e prioridades.
O produto também fornece 24 portas 10/100M Fast Ethernet, 2 portas 10/100/1000M Gigabit 
Ethernet e 2 portas SFP, o que aumenta a área de conexão e a flexibilidade da rede.

1.2 Características e Especificações Técnicas

1.2.1 Características
?Compatível com os padrões IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab e IEEE802.3z
?Controle de fluxo IEEE 802.3x para full-duplex (transmissão simultânea)
?Controle de fluxo Back pressure (pressão contrária) para half-duplex (transmissão não-
simultânea)
?Método de chaveamento Store-and-Forward (armazenar e enviar)
?24 portas 10/100BASE-TX Fast Ethernet (Auto MDI/MDI-X support)
?2 portas 1000BASE-T Gigabit Ethernet (Auto MDI/MDI-X support)
?2 portas SFP
?Modo N-Way
?Até 200 metros de cabo lan Cat.5 na velocidade de transmissão de 10M
?Tabela MAC address (endereço MAC) de 8.000 entradas
?MAC address learning (aprendizagem) e aging time (tempo de envelhecimento, tempo de 
vida) 
?VLAN and IEEE802.1Q tag VLAN port-based (baseada em porta)
?Trunks (troncos)
?Gerenciamento via WEB browser (navegador de Internet)
?Port-based priority (prioridade baseado em porta) e IEEE 802.1p priority (prioridade IEEE 
802.1p)
?Static MAC address (MAC address estático) e filtering MAC address (filtro de  MAC 
address)
?Dynamic binding (associação durante execução) de MAC address
?Port security (segurança de porta), storm control (controle de tempestade) e port 
monitoring (monitoramento de porta)
?Virtual cable test (teste virtual de cabo)
?Static switch IP address (chaveamento de protocolo de Internet estático) e dynamic 
switch IP address (chaveamento de protocolo de Internet dinâmico) por DHCP client (cliente 
DHCP)
?System upgrading (atualização de sistema), uploading configuration (gravar dados de 
programação para servidor) e backup (cópia) por TFTP server (servidor TFTP).
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1.2.2 Especificações Técnicas

CAPÍTULO 2.0 – INSTALAÇÃO

2.1 Cuidados na Instalação

· Instale o produto em um local plano, estável e ventilado.

· Verificar se o cabo de força está conectado de forma apropriada ao produto.

2.1.1 Instalação em mesa ou gaveta

· A superfície deverá estar plana e firme.

· Cole os pés de borracha, fornecidas com o produto, em cada canto inferior do switch.

· Posicione o produto no local de trabalho.

2.1.2 Instalação em Gabinete Rack de 19”, padrão EIA

· Instale os suportes de montagem de rack nas laterais do produto, utilizando os parafusos 

fornecidos. A figura abaixo mostra a posição para montagem dos suportes.

· Insira o switch no rack.
· Fixe o switch no gabinete rack com os parafusos de rack (não fornecidas com o produto).
2.1.3 Alimentação
O switch poderá ser utilizado em rede elétrica de corrente alternada, de AC 
100~240V,50~60Hz. O ajuste pela fonte de alimentação interna será automático.

2.2 Descrição do Switch

2.2.1 Painel Frontal

.24 portas RJ-45 10/100Mbps: Projetados para conexão de equipamentos com largura de 
banda de 10M ou 100M. Cada porta tem um LED Link/Act (conexão/trabalho) e um LED 
10/100Mbps correspondente.

.2 portas RJ-45 10/100/1000Mbps: Projetados para conexão de equipamentos com largura 

de banda de 10M, 100M ou 1000M. Cada porta tem um LED Link/Act (conexão/trabalho) e um 

LED 10/100/1000Mbps correspondente.

.2 portas SFP: Projetados para a instalação de módulos SFP. Cada porta tem um LED 

1000Mbps Link/Act correspondente.
.Botão Reset (reinício): Pressione este botão por 3 segundos para voltar às configurações 

pré-selecionadas de fábrica.
. LEDS
1) Os LEDs estão posicionados do lado esquerdo do painel, com exceção dos LEDs Link/Act 

1000Mbps SFP, que ficam à direita das portas SFP.
2) LED Power (ligado/desligado): vermelho sólido quando ligado e em operação normal.
3) LED System (sistema): verde piscando quando o CPU (unidade de processamento central) 

do switch trabalha normalmente.
4) LED 10/100Mbps: Quando uma porta 10/100Mbps está conectada a um equipamento 

100Mbps, o LED correspondente torna-se verde sólido. Conectada a um equipamento 

10Mbps, o LED ficará desligado.

5) LED 10/100/1000Mbps: Quando uma porta 10/100/1000Mbps está conectada a um 

equipamento 1000Mbps, o LED correspondente torna-se verde sólido. Conectada a um 

equipamento 10/100Mbps, o LED ficará desligado.
6) LED Link/Act (conexão/trabalho): Verde sólido quando uma conexão válida é estabelecida 
na porta; verde piscando quando ocorre transmissão ou recepção de pacotes na porta. (porta 
SFP tem somente LED Link/Act e deverá ser conectada a equipamento 1000Mbps)

2.2.2 Painel Traseiro

· Soquete AC: É um conector de 3 lâminas para o cabo de força. Insira a ponta do cabo de 
força com o conector fêmea, dentro do soquete, e a outra ponta, com o conector macho, na 
tensão elétrica.
2.2.3 Módulo SFP
A porta SFP acomoda um módulo óptico padrão SFP – Small Form Factor Pluggable. Um 
módulo SFP permite “hot-plugging”, ou seja, ao conectar o modulo SFP na porta SFP, o switch 
identificará o dispositivo automaticamente.

2.3 Observação
.   A superfície para instalação do switch deverá ser firme para evitar movimentos ou queda do 
produto.
· O circuito de alimentação deverá estar apropriadamente aterrado.
· Os cabos de alimentação e de extensão e os plugues não podem estar danificados.
· O produto não pode estar exposto à água, à radiação ou a fontes de calor.
.   Não insira produtos estranhos no switch, que podem causar incêndio ou choque elétrico.
· Antes de remover a cobertura ou tocar nas partes internas, espere o equipamento esfriar. 
· Somente utilize o switch com equipamentos aprovados. Se o switch está conectado a outros 
equipamentos de rede com cabo UTP, verifique se o cabo tem mais de 100m.
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IEEE802.3 10Base-T Ethernet

IEEE802.3u 100Base-TX Fast Ethernet

IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet

IEEE802.3z 1000Base-X Gigabit Ethernet

Padrão

IEEE802.3x Flow Control

Portas Portas RJ-45 com MDI/MDIX, SFP

IEEE802.1Q Tag VLAM Mode

Port-based VLAN Mode

 

Modo VLAN

MTU VLAN Mode

 

10Base-T: UTP/STP de Cat.3 ou acima

100Base-TX: UTP/STP de Cat.5

 

Transmissão media

 

1000Base-X: MMF ou Módulo SMF SFP (opcional)

Ligado 

 

Indica se está ligado ou não

 

Porta RJ-45 10/100Mbps: LED Link/Act e LED 10/100Mbps

Porta RJ-45 10/100/1000Mbps: LED Link/Act e LED 10/100/1000Mbps
LED

 

Portas

 

Porta SFP: LED Link/Act 1000Mbps

 

Dimensões (L×C×A)

 

440mm×180mm×44mm

 

Temperatura de operação: 0ºC~40ºC

 

Temperatura de armazenamento: -40ºC~70ºC

Umidade de Operação: 10%~90% RH

 

Umidade de armazenamento: 5%~95% RH

Ambiente de operação

 

Alimentação: AC 100-240V~50-60Hz  

 

Suporte de montagem
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CAPÍTULO 3 – FUNÇÕES

3.1 Configuração de Sistema
É formada pelos seguintes tópicos: mostrar e programar as informações do switch, upgrading 
firmware (atualização de firmware), backing up (cópia de segurança), loading 
configuration (carregar configuração), rebooting and soft-resetting (reinicializar e 
reinicializar por software), programação de username and password (nome de usuário e 
senha).
3.1.1 Informação do Sistema
A informação do sistema contém as versões de hardware e software, descrição de sistema, 
nome e localização de sistema, informação de contato e tempo de execução.
3.1.2 Transferência de Arquivo
O switch está equipado com as funções de configuration backup (cópia de segurança), 
configuration loading (carregar configuração), e system upgrading (atualização de 
sistema).
Os arquivos de configuração e de execução são transferidos por protocolo TFTP. TFTP (Trivial 
File Transfer Protocol) é dedicado a transferir arquivos entre 2 estações de rede, e baseado em 
protocolo UDP.
3.1.3 Reboot & Reset (reinicialização)
“Reset” indica reinicialização por software, que restaura as configurações de switch para o 
default (pré-estabelecido de fábrica), com exceção do IP address (protocolo de Internet).
3.1.4 Usuário
O nome de usuário e a senha podem ser modificados para evitar o uso por usuários ilegais.

3.2 Configuração de Portas

3.2.1 Parâmetros de portas
3.2.1.1 Modo Duplex
As portas tem modo duplex: 10M HD, 10M FD, 100M HD, 100M FD e 1000M FD (permite porta 
Giga).
A primeira parte indica a taxa de transmissão e a segunda parte o modo duplex.
HD: half-duplex (transmissão não-simultânea) – a porta permite a transmissão entre o 
equipamento e o cliente em apenas uma única direção em um determinado momento.
FD: full-duplex (transmissão simultânea) – a porta permite a transmissão entre o 
equipamento e a conexão em ambos os sentidos simultaneamente.
Support auto negotiation (permitir auto negociação) é um protocolo em uma ligação com 
duas partes, que permite uma porta informe sua taxa de transmissão e o modo duplex para a 
outra parte.
3.2.1.2 Flow Control (controle de fluxo)
Flow control (controle de fluxo) permite a equipamentos com menor velocidade se comunicar 
com outros de velocidade mais alta, e é obtido com o equipamento de alta velocidade 
abstendo-se de enviar pacotes.
3.2.1.3 Port Security (segurança de porta)
Se port security (segurança de porta) está habilitada, o equipamento não aprenderá novos
MAC addresses (endereços MAC) e somente transmitirá os quadros da lista de MAC 
address para a tabela MAC address da porta estática.
3.2.2 Port Statistic and Port Status (estatística da porta e situação da porta) 
Port Statistic (estatística da porta) calcula a estatística de cada porta, tais como a quantidade
de frames (quadros), error frames (quadros com erros), broadcast frames (quadros de 
radiodifusão) recebidos, etc.
Port Status (situação da porta) indica se a porta está conectada, não conectada ou 
desabilitada, a que velocidade e modo duplex está trabalhando, e se o controle de fluxo está 
habilitado ou desabilitado. 
3.2.3 Storm Control (controle de tempestade)
Storm control (controle de tempestade) limita a quantidade quadros multicast (difusão 
seletiva multiponto), broadcast (radiodifusão) e UL (sem endereço instruído) aceitos e 

enviados pelo equipamento. Quando Layer 2 frames (camada com 2 quadros) é enviada, 
estruturas broadcast, multicast e UL são inundadas para todas as portas no VLAN relevante, e 
ocupa largura de banda, e carrega todos os nós e as portas.
Storm (tempestade) é o resultado de uma quantidade excessiva destes quadros transmitidos 
simultaneamente através da rede por uma porta simples. As respostas das mensagens 
enviadas são amontoadas em cima da rede, forçando os recursos da rede ou causando 
paradas. Storm control (controle de tempestade) pode ser habilitado para todas as portas, ao 
se definir tipo e taxa de transmissão dos pacotes. O sistema mede as taxas definidas de 
quadros de entrada em cada porta, e descarta os quadros quando a taxa exceder um valor 
definido pelo usuário.
3.2.4 Port Description (descrição de porta)
Usa uma descrição para indicar a porta.

3.3 Network Setting (programação de porta)
O módulo de rede permite programar no switch IP address (protocolo de Internet), dynamic 
binding (associação dinâmica), aging time (tempo de envelhecimento, tempo limite), static 
MAC address (endereço MAC estático), filtering MAC address (filtro de endereço MAC), e 
mostrar dynamic bound address (endereço associado dinâmico) e ping (radar).

3.3.1 IP Address (protocolo de Internet) do Switch
IP address (endereço IP – protocolo de Internet) é indispensável acessar um switch. O switch 
gerenciável Pacific Network tem uma interface de programação para IP address, netmask 
(máscara de rede) e default gateway (porta de comunicação pré-estabelecida).
DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração de anfitrião 
dinâmico) é utilizado para o cliente DHCP obter a configuração IP do servidor DHCP, sendo 
elas a informação específica de configuração e o parâmetro IP address (protocolo de 
Internet). DHCP é baseado no modo client-server (cliente-sevidor). A estação de rede que 
oferece a informação de configuração IP é chamada de servidor DHCP.
Se servidor DHCP estiver corretamente conectado na rede, e com a função cliente DHCP 
habilitada, então o switch irá automaticamente obter o IP address, netmask e o default 
gateway do servidor DHCP.
Caso mais de um servidor DHCP estiver disponível na rede, o switch escolherá um de acordo 
com um algoritmo específico.

       Observação:
Caso não tenha servidor DHCP e o cliente DHCP falha em obter a informação de configuração 
IP, o switch restaurará os parâmetros IP para os pré-estabelecidos de fábrica em alguns 
minutos, para prover um IP address (protocolo de Internet) válido.

3.3.2 Aging Time (tempo limite/ temporário) e Dynamic Address Table (tabela dinâmica 
de endereço)
O switch tem uma tabela dynamic MAC address (endereço MAC dinâmico) embutida. MAC 
address é o endereço físico de um equipamento de rede, com comprimento de 6 bytes e 
guardado em uma subnet. Um equipamento de rede pode ser identificado pelo seu MAC 
address.
Uma entrada de tabela dynamic address (endereço dinâmico) contém MAC address e a 
porta de switch correspondente. A tabela dynamic address é volátil. A entrada de dynamic 
address começa a envelhecer logo após ser adicionada, e será apagada caso não seja 
renovada em um período específico de tempo, que é definido como aging time (tempo limite).
Aging time varia de 0 a 3825 segundos para este produto, sendo o valor default (pré-
estabelecido de fábrica) de 300 segundos. A entrada da tabela dynamic address não terá 
tempo limite se for fixado “0”. A precisão de aging time é de 15 segundos.
3.3.3 Static MAC Address Table (tabela estática de endereço MAC)
Uma entrada de tabela static MAC address (endereço MAC estático) contém um MAC 
address e sua porta de switch correspondente. Todos os pacotes destinados a este MAC 
address serão enviados para a porta de switch correspondente.
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Static MAC address não tem tempo limite, que o diferencia de dynamic MAC address. A 
entrada de tabela static MAC address será sempre válida até que seja apagada.
Supondo uma entrada com MAC address 000AEB000001 e número de porta correspondente 
1, adicionadas na tabela static MAC address. Todos os pacotes encaminhados para o 
endereço 000AEB000001 saem pela porta 1 do switch. Esta entrada estática obriga o 
equipamento de 000AEB000001 a ser conectado à porta 1, ou o equipamento não poderá ser
acessado. Endereços Static MAC são livres de MAC learning (aprendizagem MAC), o que 
aumenta a eficiência no envio de pacotes. Endereços MAC já programados na tabela static 
MAC address não podem ser adicionadas na tabela filtering MAC address (filtro de 
endereço MAC).
 3.3.4 Filtering MAC Address Table (tabela de filtro de endereço MAC)
Filtering MAC address (filtro de endereço MAC) impede um equipamento de ser acessado
pelo switch. Todos os pacotes com filtering MAC address como destinação serão 
descartados. Filtering MAC address é aplicável para todas as portas de switch. Filtering 
MAC address programado não poderá ser adicionado na tabela MAC address, e nem 
associado a portas de switch.
3.3.5 Dynamic Binding (associação dinâmica)
Uma porta de switch em estado de dynamic binding (associação dinâmica) pode associar um 
número específico de MAC address (endereço MAC). Uma vez alcançado o número 
especificado, a porta é transferido para um estado seguro automaticamente e pára de associar 
MAC adress. Os endereços associados MAC não envelhecerão, mas poderão ser removidos 
ao desabilitar dynamic binding ou reinicializando o switch.
Dynamic binding permite que a porta do switch reconheça os dispositivos conectados a ele 
após ligar o equipamento, e armazena as conexões (por meio da associação de MAC 
addresses) em modo estático, o que aumenta a eficiência do envio de pacotes e limita o 
número de equipamentos conectados da porta do switch.
Reinicie o switch após programar a função dynamic binding. O switch reconhecerá e 
associará os últimos equipamentos conectados. Caso o switch seja gerenciado através de 
conexão remota, adicione MAC address do computador de gerenciamento ou do gateway 
default (porta de comunicação pré-estabelecida de fábrica) para a tabela static MAC 
address, senão o canal de gerenciamento poderá ser interrompido.
3.3.6 Ping (radar)
A função ping testa a conectividade da ligação entre o switch e o destino.

3.4 Configuração VLAN
VLANs são subgrupos lógicos com LAN - Local Area Network (rede de área local) que 
combina estações de usuários e equipamentos de rede em uma única unidade, 
independentemente do segmento físico LAN em que estão ligados. VLANs possibilitam que o 
tráfego da rede flua nos subgrupos com maior eficiência.
VLANs utilizam software para reduzir o tempo de demora de modificações, adições, e 
transferências para implementação da rede.
VLANs podem ser criadas por unidade, por equipamento, ou por meio de qualquer outra 
combinação de conexão lógica, desde que sejam baseadas em software e não definidas por 
atributos físicos. VLANs funcionam em Layer 2 (camada 2). Uma vez que VLANs isolam 
tráfego com VLAN, Layer 3  router (rota de camada 3) trabalhando em nível de protocolo é 
solicitado para permitir tráfego entre VLANs. Layer 3 routers identificam segmentos e 
coordenam com VLANs. VLANs são domínios Broadcast (radiodifusão) e Multicast.(difusão 
seletiva multiponto)
Tráfegos Broadcast e Multicast são transmitidos somente na VLAN em que o tráfego foi 
gerado.

3.4.1 Modo VLAN
Existem 3 tipos de modo VLAN no switch:
1) Porta VLAN
VLANs são divididos basicamente em portas

2) IEEE802.1Q Tag VLAN
O protocolo IEEE802.1Q define um novo formato de quadro, adicionando tag header (etiqueta 
de cabeçalho) no quadro Ethernet original, como se segue:

IEEE802.1Q Tag VLAN está dividida por VLAN ID (VID). Ao receber um quadro, o switch 
verifica o VID no tag header do quadro para decidir em que VLAN pertence. Se o quadro 
recebido não contém tag header, o switch nomeará um tag (etiqueta) para o quadro, usando 
PVID da porta com seu VID.
3) MTU VLAN
MTU VLAN – Multi-Tenant Unit VLAN (unidade de múltiplos inquilinos VLAN) define uma 
porta uplink, que constrói várias VLANs com cada uma das portas. Cada VLAN contém 2 
portas, a porta uplink e uma das outras portas do switch. A porta uplink pode ter comunicação 
com qualquer outra porta, mas as outras portas não podem ter comunicação entre si.

3.5 Port Trunking (porta tronco, empilhamento)
Trunk (tronco) é uma reunião de conexões, para otimizar a utilização de portas, por meio de 
conexão de um grupo de portas, para formar um único tronco (reunião de grupos). A largura da 
banda do tronco é a soma da largura de banda das portas-membros.
Existem algumas regras no uso de troncos:
1) Antes de configurar Trunk, as portas-membros deverão ser divididas para o mesmo VLAN, 
ter o mesmo PVID e desistir das regras de untagged frame (quadros sem etiqueta). Mudança 
na programação de Trunk não afetará a configuração VLAN. Trunks não poderão ser 
programados se o switch estiver em modo MTU VLAN.
2) As portas dos membros Trunk não poderão habilitar port segurity ( segurança de porta) ou 
ser programado como mirror (espelho) ou mirrored port (porta espelho).
3) Todas as portas membros Trunk deverão ser conectadas corretamente, senão algumas 
portas não trabalharão.

3.6 Priority Setting (programação de prioridade)
Priority mode (modo prioritário) do switch poderá ser programado para Disable 
(desabilitado), Port-Based (baseado em porta) ou IEEE802.1p.
3.6.1 Priority Mode (modo de prioridade)
O switch fornece três modos de prioridade (disable, port-based e IEEE802.1p).
A regra de prioridade poderá ser programada para Weighted (por peso) ou Fixed (fixado). Se 
for selecionada weighted, pesos 1, 2, 4 e 8 são empregados para enviar pacotes, enquanto 
que selecionar fixed, todos os pacotes com alta prioridade saem por uma porta de switch até 
esvaziar a fila de prioridades, e depois saem os pacotes com prioridade mais baixa.
3.6.2 Port-Based Priority (prioridade baseada em porta)
Neste modo, quatro classes de prioridade: lowest (a mais baixa), lower (baixa), higher (alta) e 
highest (a mais alta) são disponíveis em uma porta de switch, e serão aplicadas para todos os 
pacotes que entrarem pela porta.
3.6.3 Port Default Priority (prioridade por porta pré-estabelecida)
Se for programado o modo IEEE802.1p, quando uma porta de switch recebe untagged frame 
(quadro sem etiqueta de prioridade), a etiqueta de prioridade pré-estabelecida da porta será
nserida no quadro, antes de qualquer outro processo.
3.6.4 802.1p Priority (prioridade 802.1p)
Em modo prioritário IEEE802.1p, todos os pacotes são classificados em 4 classes prioritárias, 
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isendo elas lowest (a mais baixa), lower (baixa), higher (alta) e highest (a mais alta), de 
acordo com priority tag (etiqueta de prioridade) embutida.
Se um quadro sem etiqueta for recebido, a prioridade pré-estabelecida da etiqueta da porta 
será afixada.

3.7 Port Mirroring (porta espelho)
Portas espelhos de monitoramento e espelhos de tráfego de rede enviam cópias de pacotes 
recebidos e enviados de uma porta para a porta de monitoramento. Porta espelho permite o 
monitoramento pelo switch.
Os administradores de rede podem programar a porta espelho, selecionando uma porta 
específica para receber as cópias dos pacotes, e as portas a serem copiadas.

3.8 Virtual Cable Test (teste virtual de cabo)
A função virtual cable test (teste de cabo virtual) usa TDR – Time Domain Reflectometry 
para testar a qualidade dos cabos conectados na porta, podendo ser diagnosticados 
problemas como aberto, em curto, impedância de cabo, conectores, terminais e magnético. 
Também poderá ser encontrado o local do problema pela distância, com uma precisão de ±1 
metro.

CAPÍTULO 4: WEB MANAGEMENT (gerenciamento via Browser)

4.1 Conectando o Equipamento

4.1.1 Início
Para configurar Internet Explorer para acessar o PN-SG028.
Antes acessar o switch via WEB, deverá ser configurado o WEB browser (navegador).
Um exemplo de configuração utilizando IE em Windows XP está mostrado abaixo.
Primeiramente, selecione Tool (ferramentas)  Internet Options (opções de Internet) no menu, 
e aparecerá pop up (caixa de diálogo):

Em segundo lugar, clique no botão Settings (configurações), como mostrado na figura acima. 
Aparecerá uma nova caixa de diálogo:

 

No caso utilizar IE versão 5.0, verifique a opção Every visit to the page (toda visita para esta 
página); caso contrário, algumas informações erradas poderão aparecer nas páginas de WEB. 
Em IE versão 6.0, Every visit to the page (toda visita para esta página) ou Automatically 
(automaticamente) são ambas apropriadas. Clique no botão OK e complete a configuração.
Em terceiro lugar, clique no botão Security (segurança) da tela Internet Options (opções de 
Internet) e pressione o botão Custom Level (nível usual), como na figura abaixo.

Aparecerá a tela abaixo.
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Em quarto lugar, selecione a opção Medium (média), como mostrado na figura acima. Click o 
botão Reset e depois o botão OK para sair.
Em quinto lugar, clique no botão direito do mouse e selecione Display Properties 
(propriedades da tela) no menu da caixa de diálogo que aparecer. Aparecerá uma nova caixa 
de diálogo:

Clique no botão Settings (configurações), escolha resolução de tela 1024 x 768 e clique OK. A 
configuração necessária está completa.

4.1.2 Login the Switch (caixa de acesso)
Supondo IP address (protocolo de Internet) do switch 192.168.0.1, abra o Navegador WEB e 
insira http://192.168.0.1 no campo de endereço. Aparecerá a caixa de diálogo abaixo:

Insira em username (nome de usuário) / password (senha) o nome e a senha. As palavras 
default (pré-selecionadas de fábrica) para user name e password User é “supervisor“ para 
obter login (acessar) a página principal de configuração do switch.

4.2 Configurando o Equipamento
Após acessar o switch, a página principal aparecerá como se segue, contendo 3 partes:

1) A parte principal é a janela que mostra a página de configuração.
2) A tabela de indicadores LED das portas está no topo da página, e fornece uma 
representação visual das portas do painel frontal do switch, com a posição de trabalho de cada 
porta. As portas nomeadas com número são as portas normais, com GIGA são as portas Giga, 
e com SFP são as portas SFP. Ícone verde indica que a porta está conectada, ícone cinza 
indica que não está conectada, ícone cinza com barra preta indica que a porta está 
desabilitada. Para a porta SFP, ícone azul indica módulo SFP não instalado.

Clique no ícone da porta para abrir uma nova janela, que mostrará detalhes do status 
(situação) da porta, como mostrado abaixo
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3) No lado esquerdo da página está a tabela do menu, que contém 8 menus principais, que 
acessam outros submenus. Ao clicar no menu, aparecerá seu submenu e a janela principal 
mostrará a página de configuração da lista do submenu. Clique no submenu para abrir e 
configurar a página correspondente. A estrutura do menu é mostrada abaixo:

Menu Principal

· System Setting: System Information, File Transfer, Reboot & Reset, and User.

· Port Setting: Port Parameter, Port Statistic, Port Status, Storm Control, and Port 

Description.

· Network Setting: Switch IP Address, Static MAC Address, Filtering MAC Address, Dynamic 

Binding, Bound MAC Address, Aging Time, and Ping.

· VLAN Setting: VLAN Mode, Port VLAN Setting, Tag VLAN Global Setting, Tag VLAN 

Setting, and MTU VLAN Setting.

· Port Trunking: Port Trunking.

· Priority Setting: Priority Mode, Port-Based Priority, Port Default Priority, and 802.1p Priority 

Class.

· Port Mirroring: Port Mirroring.

· Virtual Cable Test: Virtual Cable Test.

4.2.1 Programação do Sistema
A programação do sistema contém 4 tópicos: system information (informação do sistema), 
file transfer (transferência de arquivo), reboot & reset (reiniciar) e user (usuário).
4.2.1.1 System Information (informação do sistema)

· Software Version: Mostra o número da versão instalada de software.
· Hardware Version: Mostra o número da versão instalada de hardware do equipamento.
· System Description: Mostra o número e nome do modelo de equipamento.
· System Name: Define o nome do equipamento escolhido pelo usuário.
· System Location: Define a localização onde o sistema está sendo executado.
· Contact Information: Define a informação de contato do switch gerenciável.
· Run time: Mostra o tempo de execução desde ultimo início.

4.2.1.2 File Transfer (transferência de arquivo)

· Transfer Type: Lista 3 tipos de transferência de arquivos permitidos pelo switch.
1) System Upgrading: Significa downloading (baixar) o arquivo executável do servidor 
TFTP para o switch e atualizar o sistema.
2) Configuration Backup: Significa copiar (de segurança) a configuração corrente do 
switch para o servidor TFTP.
3) Configuration Loading: Significa downloading (baixar) a configuração do servidor 
TFTP para o switch e atualizá-lo.
· File Name: Identifica o arquivo a ser carregado ou copiado no servidor TFTP.
· TFTP Server IP: Indica IP address (protocolo de Internet) do servidor TFTP.
    
       Observação:
1) Verifique se os arquivos escolhidos existem no servidor TFTP antes de baixar.
2) Verique se o servidor TFTP está em operação.
3) Paradas devem ser evitadas durante a transferência de arquivos, senão o switch poderá 
sofrer danos.
4.2.1.3 Reboot & Reset (reiniciar)

Ao clicar um dos botões, aparecerá uma caixa de diálogo. Por exemplo, clicando no botão 
Softreset (reiniciar por software), será ativada a caixa de mensagem abaixo.

4.2.1.4 User (usuário)
A página fornece a interface de configuração username (nome de usuário) e password 
(senha)

.   Current Username: nome de usuário corrente
· Current password: senha corrente
· New Username: novo nome de usuário
· New Password: nova senha
· Confirm New Password: confirme nova senha

- 13 -- 12 -

 

System Information (informação do sistema)

File Transfer 
(transferência de arquivo)

Reboot & Reset (reiniciar)

Caixa de mensagem

User (configuração de usuário)

Switch PN-SG028



Em Confirm New Password digite novamente a nova senha, para evitar digitação incorreta.

       Observação:
1) Somente letras, números e pontuações poderão ser inseridos nos campos username 
(nome de usuário) e password (senha), sendo outros tipos de caracteres ilegais. O número 
máximo de caracteres não poderá ultrapassar 16 dígitos.
2) Username e password pré-estabelecidos de fábrica (iniciais) são supervisor/supervisor.

4.2.2 Programação de Portas

4.2.2.1 Port Parameter (parâmetro de porta)

.Port Status (posição de porta): Indica se a porta está Enable (habilitada) ou Disable 
(desabilitada). Se não for utilizar uma porta por um longo tempo, programe esta porta para 
Disable, para cortar o custo de energia.
    
       Observação:
Um porta programada em Disable não poderá ser gerenciada. Para habilitar, mude para 
Enable.

.Port Security (segurança de porta): Enable indica que a porta não aprenderá novos MAC 
address (endereço MAC) e somente transmitirá os quadros de MAC address já aprendidos 
anteriormente. Disable indica que a porta aprenderá novos MAC addresses.

       Observação:
Não programar static MAC address (endereço MACestático) significa não poder habilitar 
toda a segurança de porta, que resultará em gerenciamento deficiente do switch.
.Flow Control (controle de fluxo): Indica se o controle de fluxo está habilitado ou 
desabilitado.
.Duplex Mode (modo duplex): Os valores de arquivos possíveis são Auto, 10M HD, 10M FD, 
100M HD, 100M FD e 1000M FD (suporta porta Giga). “HD” significa half-duplex e “FD” full-
duplex. “Auto” significa auto negotiation.

         Explicação adicional:
1) Os parâmetros das portas membros Trunk (tronco) são programados com valores pré-
estabelecidos de fábrica (veja tabela do Apêndice B) e não podem ser modificados aqui (portas 
5 e 6 da figura acima, como exemplo). Para SFP, Duplex Mode (modo duplex) é programado 
para 1000M FD e não poderá ser modificado.

4.2.2.2 Port Statistic (estatística de porta)

.Tx Collisions: Número de eventos de colisão vistos por MAC. Esta contagem é aplicável 
somente em half-duplex.
. Tx Ucast: Número enviado de quadros com MAC address de destinação unicast (difusão 
ponto-a-ponto).
. Tx Mcast: Número enviado de quadros com MAC address de destinação multicast (difusão 
seletiva multiponto).
.Tx Bcast: Número enviado de quadros com MAC address de destinação broadcast 
(radiodifusão).
.Rx (G Pkts): Número recebido de quadros bons.
.Rx Ucast: Número recebido de quadros com MAC address de destinação unicast.
.Rx Mcast: Número recebido de quadros com MAC address de destinação multicast.
.Rx Bcast: Número recebido de quadros com MAC address de destinação broadcast.
.Rx (B Bytes): Soma de bytes recebidos de quadros com comprimento inválido. Quadros 
com comprimento acima de 1522 octetos são contados como 1522 octetos.
.Rx UnderSz: Total recebido de quadros com comprimento abaixo de 64 octetos mas com 
FCS válido.
.Rx OverSize: Total recebido de quadros com comprimento acima do tamanho máximo de 
octetos mas com FCS válido.
.Rx Jabber: Total recebido de quadros com comprimento acima do tamanho máximo de 
octetos mas com FCS inválido.
.RX64 B: Total recebido de quadros com comprimento de exatamente 64 octetos, incluindo 
aqueles com erros.
.RX 65 to 127 B: Total recebido de quadros com comprimento entre 65 e 127 octetos 
inclusive, incluindo os com erros.
.RX 128 to 255 B: Total recebido de quadros com comprimento entre 128 e 255 octetos 
inclusive, incluindo os com erros.
.RX 256 to 511 B: Total recebido de quadros com comprimento entre 256 e 511 octetos 
inclusive, incluindo os com erros.
.RX 512 to 1023 B: Total recebido de quadros com comprimento entre 512 e 1023 octetos 
inclusive, incluindo os com erros.
.RX Bytes: Soma dos bytes de quadros recebidos, sem incluir os com erros.

       Observação:
Cada estatística de correio tem o máximo valor numérico de 1.8e+19. Acima deste valor o 
contador será reiniciado do zero. Você também poderá clicar no botão Reset para reiniciar 
todas as contagens estatísticas do zero.

- 15 -- 14 -

Port Parameter 
(parâmetros de portas)

Port Statistic (estatística de porta)

Switch PN-SG028



4.2.2.3 Port Status (situação das portas)

.Port Status: Indica se a porta está conectada, não conectada ou desabilitada.

.Speed (Mbps): Indica a velocidade da porta com a unidade de Mbps.

.Duplex Mode: Indica o modo duplex da porta.

.Flow Control: Indica se o controle de fluxo da porta está habilitado ou desabilitado.
4.2.2.4 Storm Control (controle de tempestade)

Broadcast Control: Habilita ou desabilita o controle broadcast (radiodifusão) para limitar os 
quadros tipo broadcast.
Multicast Control: Habilita ou desabilita o controle multicast (difusão seletiva multiponto) 
para limitar os quadros multicast. Habilitar o controle multicast irá também habilitar o controle 
broadcast.
UL Control: Habilita ou desabilita o controle UL para limitar os pacotes UL. Habilitar o controle 
UL irá habilitar também os controles broadcast e multicast.
Limit Rate: Indica a taxa máxima (kilobytes por segundo) que os pacotes controlados, 
programados acima, são enviados. Para a porta 1000M, caso configurado o valor para 64K, o 
valor real será de 70Kbps.
.
       Observação:
Parâmetros de portas de membros Trunk (tronco) mostram os parâmetros de Trunk a que 
pertencem e não podem ser programados aqui (veja as portas 5 e 6 da figura acima, por 
exemplo). Você poderá configurar os parâmetros de Trunk em Port Trunking (porta tronco).
4.2.2.5 Port Description (descrição da porta)
Insira palavras de descrição no campo Description para cada porta, com até 15 letras.

.4.2.3 Network Setting (configuração de rede)
4.2.3.1 Switch IP Address (protocolo de Internet)

MAC Address (endereço MAC): É firmado no switch durante o processo de manufatura, 
sendo único e imutável.
.DHCP Client (cliente DHCP): Indica se a função DHCP está habilitada. Se DHCP client 
estiver habilitada, o switch obterá IP address, netmask e gateway default (porta de 
comunicação pré-estabelecida de fábrica) do servidor DHCP automaticamente, senão os três 
itens deverão ser programados manualmente.
.IP Address (protocolo de Internet): É necessário para o gerenciamento do switch. A 
configuração IP address do switch deverá obedecer ao layout de subnet.
.Default Gateway (porta de comunicação pré-estabelecida de fábrica): É uma destinação 
quando o pacote a ser enviado está sem IP address de subnet do switch.

       Observação:
1) Quando DHCP client está habilitado, os parâmetros IP são obtidos do servidor DHCP, então 
os campos IP Address, Netmask e Default Gateway estão desabilitados. Estes parâmetros 
poderão ser verificados no servidor DHCP.
2) DHCP client está inicialmente desabilitado e o IP address inicial is 192.168.0.1.
4.2.3.2 Static MAC Address (endereço MAC estático)
Esta página adiciona, pesquisando um static MAC address (endereço MAC estático), e 
modifica o estado da entrada.

Ao adicionar uma entrada static Mac address, um MAC address e sua porta correspondente 
serão fornecidos.
.Search (procurar): Insira o MAC address no campo Mac Address e clique no botão Search. 
Caso exista MAC address, aparecerá a página seguinte:

.Index (índice): Índice de entrada de MAC address na tabela.

.Port (porta): Número de porta do switch.

.State (estado): Indica se a entrada está enabled (habilitado) ou disabled (desabilitado).

.Operation (operação): Permite modificar entrada para enable (habilitar), disable 
(desabilitar) ou delete (apagar).
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.Return (retornar): Retorna para a página Static MAC Address.

Uma procura também poderá ser executada nesta página.
Caso static MAC address não puder ser encontrado, aparecerá a página seguinte:

.Add (adicionar): Insira MAC address no campo MAC Address e selecione um número de 
porta na caixa de diálogo Corresponding Port (porta correspondente) e clique no botão Add 
(adicionar). Este MAC address será adicionado na tabela static MAC address se as seguintes 
condições forem encontradas:
1) O novo MAC address não existir em static MAC address;
2) O novo MAC address não existir em filtering MAC address (filtro de endereço MAC);
3) Há espaço suficiente na tabela static MAC address. (a capacidade da tabela de static MAC 
address está mostrada em Apêndice C)
A tabela Static MAC address está dividida em várias páginas, que podem conter até 10 
entradas cada uma. Os botões First (primeiro), Previous (prévio) e Next (próximo) podem ser 
usados para folhear a tabela inteira.

       Observação:
1) A capacidade de static MAC address está mostrada em Appendix C.
2) Se um número incorreto de porta for selecionado ao se adicionar uma entrada, ou o número 
de porta for modificada inesperadamente mais tarde, a entrada deverá ser renomeada, senão 
os pacotes não poderão ser enviados corretamente.
3) Se um dispositivo tiver MAC address adicionado na tabela static MAC address, e estiver 
conectado em uma porta errada de switch (não na porta configurado na entrada de static MAC 
address), todas as rotas dos pacotes não alcançarão o dispositivo.
4) Um MAC address não poderá ser adicionado nas tabelas static MAC address e filtering MAC 
address simultaneamente.
4.2.3.3 Filtering MAC Address (filtro de endereço MAC)
Todos os pacotes que tiverem filtering MAC address (filtro de endereço MAC) como sua 
destinação, serão descartados pelo switch, independentemente de porta de entrada.
Esta página adiciona, pesquisa filtering MAC address (endeço MAC filtrado) e muda o estado 
de entrada. A entrada de Filtering MAC address é aplicável para todas as portas. Os 
instrumentos de operação, similares a Static MAC
Address serão omitidas aqui.

Index (índice): Índice de entrada de tabela filtering MAC address.
MAC Address (endereço MAC): Filtering MAC address a ser programada ou pesquisada.
State (estado): Entrada, em estado enabled (habilitado) ou disabled (desabilitado).
        
       Observação:
A capacidade da tabela de filtering MAC address está mostrada em Apêndice C.

4.2.3.4 Dynamic Binding (associação dinâmica)
Se dynamic binding está disabled (desabilitada), a porta de switch aprende MAC address de 

Imodo ilimitado (até 8000 entradas).
Uma porta de switch com dynamic binding enabled (habilitado) pode associar um número 
específico de MAC address, que serão sempre válidos e não envelhecerão (tempo de vida). Se 
o número especificado for alcançado, a porta pára de associar e é transferido para um estado 
seguro.
MAC address associados podem ser pesquisados na página Bound MAC Address (endereço 
MAC associado).
Ao desabilitar dynamic binding ou reiniciar o switch, MAC address associados serão 
apagados.

.Port (porta): Indica o número de porta do switch.

.Binding (associação): Existem 3 opções disponíveis, explicadas abaixo:
1) Disable (desabilitado): A porta aprende MAC address livremente.
2) Enable (habilitado): A porta associa MAC address até que um número especificado seja 
alcançado.
3) --: Disponível apenas com porta em estado seguro. O estado da porta permanece 
inalterada.
.Number of MAC Address to Bind (número de endereço MAC a ser associado): Máximo 
número de MAC address que uma porta pode associar.
.Number of Bound MAC Address (número de endereço MAC ligado): Número de MAC 
address já associado a uma porta de switch.
.State (estado): Estado da porta que pode ser associado, sendo free port (porta livre), 
secure port (porta segura), unplugged (desconectada) ou "--".
.   Estados da porta:
1) Free Port (porta livre): A função associação está desabilitada e a porta aprende MAC 
address livremente.
2) Binding (associação): A porta está em estado de associação. O número de MAC address 
associados ainda está menor que o número máximo.
3) Secure Port (porta segura): A porta já associou o número máximo de MAC address em 
modo dynamic binding, ou está configurado para secure port manualmente na página Port 
Parameter (parâmetro de porta).
4) Unplugged (desconectado): Esta é uma porta SFP desconectada. A função dynamic 
binding não pode ser configurada no momento.
5) --: A porta é um membro tronco e a função associação não pode ser programada.

         Explicação adicional
1) Se a porta foi configurada para secure port manualmente na página Port Parameter 
(parâmetro de porta), dynamic binding não poderá ser programado aqui. Se a porta com 
dynamic binding habilitado é transferido para secure state (situação segura) 
automaticamente, porque a porta já associou o número especificado de MAC address, a
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 função dynamic binding da porta poderá ser habilitado ou desabilitado novamente.
2) O campo All Ports (todas as portas) é utilizado para mudar as seleções dos campos 
correspondentes de todas as portas simultaneamente.
3) O botão Refresh (atualizar) tem função de verificar o número mais recente de MAC address 
associados.

       Observação:
Se a porta é um membro tronco ou uma porta SFP desconectada, a função associação da
 porta não poderá ser programada.
4.2.3.5 Bound MAC Address (endereço MAC associado)

.Index (índice): Índice de entrada de dynamic binding (associação dinâmica) na tabela 
MAC address. 
.MAC Address (endereço MAC): MAC address já associados nas portas.
.Port (porta): Número de porta correspondente no MAC address associado.

         Explicação adicional
1) A tabela Bound MAC Address contém todos MAC address associados pelas portas. Toda
 entrada contém um MAC address e o número de porta correspondente.
2) A tabela Bound MAC Address é dividida em várias páginas. Até 10 entradas poderão ser 
armazenadas por página. Os botões First (primeiro), Previous (anterior) e Next (próximo) 
poderão ser usados para folhear a tabela inteira.
4.2.3.6 Aging Time (tempo de vida)

Aging Time (0~3825): Um novo MAC address, ao ser aprendido pelo switch, será adicionado 
na tabela Dynamic MAC Address e, ao mesmo tempo, um cronômetro será criado. Caso 
nenhum pacote, ao passar através do switch em um tempo especificado, tomar MAC.address 
como sua fonte, este MAC address será removido da tabela MAC address. Este processo é 
chamado de aging (envelhecer), e o tempo especificado acima de aging time (tempo limite). 

         Explicação adicional
1) Aging time varia entre 0 e 3825 segundos. Quando Aging time for muito longo, o tempo para 
dynamic MAC address ser apagado causa o envio incorreto de pacotes. Quando muito curto, a 
tabela de entradas é apagada muito rapidamente. Alguns pacotes deverão ser transmitidos 
porque entradas correspondentes não poderão ser suportadas. A eficiência do envio de 
pacotes será reduzida.
2) MAC address nas tabelas static MAC address, filtering MAC address e bound MAC address 
são livres de aging time.

4.2.3.7 Ping – Packet Internet Gropher (radar)
A função ping testa a conectividade entre o switch e a destinação.

.Destination IP Address (protocolo de Internet de destinação): IP Address da destinação do 
teste.
.Ping Count (contagem de ping): Número de vezes em uma submissão.
.Data Size (tamanho dos dados): Tamanho do campo de dados do pacote ping.
.Ping Interval (intervalo ping): Intervalo de tempo entre 2 ping contínuos.

4.2.4 VLAN Setting (programação VLAN)

4.2.4.1 VLAN Mode (modo VLAN)

. VLAN Disable: Não programará nenhum VLAN no switch. Todas as portas do switch 
poderão se comunicar.
.Port VLAN (Port-Based VLAN): VLAN baseado em porta
.Tag VLAN (802.1Q Tag VLAN): VLAN etiquetado 802.1Q
.MTU VLAN: Este modo não poderá ser programado em caso de programação Trunk 
(tronco).
4.2.4.2 Port VLAN Setting (programação de porta VLAN)
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.VLAN: Número de VLAN. Selecione o número de VLAN a ser programado.

.Port: Número de porta do switch

.Member: Membro do VLAN. Se o campo fosse verificado, indicaria que a porta pertence ao 
VLAN corrente.
.Description: Mostra a descrição da porta definida pelo usuário.
.All VLAN: Mostra todas as portas VLAN definidas.

Select All (selecionar todas): Seleciona todas as portas para membro VLAN.
Clean Up (limpar): Limpa/apaga todos os membros VLAN.
Submit (submeter): Submete/Confirma o desenvolvimento da VLAN com os membros 
selecionados.

       Observação:
1) Uma VLAN não pode ser elemento ou conjunto de outras VLANs.
2) Pelo menos duas portas membros deverão ser inclusas para adicionar um grupo VLAN. 
(Página submetida com “0” membros VLAN significa apagar VLAN)
3) Em caso de programação de Trunk (tronco), Trunk poderá ser programado como membro 
VLAN, e as portas membros de Trunk não poderão ser programadas (vejas as portas 1 e 2 na 
figura do exemplo).
4) Na primeira vez que o modo Port VLAN for programado, uma VLAN default 
(pré-estabelecida), que está indexada como NO. 1 e contém todas as portas, será criada.
5) As portas não designadas para algum VLAN manualmente, serão designadas para uma 
VLAN escondida de forma automática, para assegurar que possam se comunicar uns com os 
outros.
6) O número máximo de Port VLAN que pode ser programado é o mesmo que o número de 
portas.
4.2.4.3 Tag VLAN Global Setting (programação global de etiquetas VLAN)

.Port: O número de porta do switch

.PVID: Ao receber da porta um untagged frame (quadro sem etiqueta), o switch nomeará 
uma etiqueta para o quadro, usando o PVID da porta como seu VID.
.Untag Frame (quadro sem etiqueta): A solução para untagged frame recebido. Drop 
(desistir) desiste do quadro e Pass (passar) transmite o quadro no VLAN com VID, o mesmo de 
PVID da porta.
.All Ports (todas as portas): Permite programar os valores de todas as portas nos campos 
correspondentes.
.Notice (observação): Se algum Trunk (tronco) for configurado, embora o tronco possa ser 
programado, os membros Trunk não estarão disponíveis para programação. Nos campos 
serão mostrados os parâmetros do tronco a que eles pertencem. (veja portas 1 e 2 na figura do 
exemplo).

4.2.4.4 Tag VLAN Setting (programação de etiqueta VLAN)
Esta página será mostrada quando o switch estiver em modo Tag VLAN (etiqueta VLAN), com 
função de programar cada VLAN.

.VLAN: O número VLAN. Seleciona o número VLAN a ser programado.

.VLAN ID: Programa VLAN ID.

.Port: Número de porta de switch.

.Member (membro): Seleciona o membro VLAN, indicando que a porta pertence ao VLAN 
corrente.
.Egress Frame (quadro de saída): A solução para quadro de saída. Drop Tag (retirar 
etiqueta) indica retirar a etiqueta de cabeçalho antes de enviar o quadro. Add Tag (adicionar 
etiqueta) indica adicionar a etiqueta de cabeçalho antes de enviar o quadro. Unmodify (não 
modificar) indica não modificar a etiqueta de cabeçalho antes de enviar o quadro.
.Description (descrição): Mostra a descrição da porta definida pelo usuário.
.All Ports (todas as portas): Utilizando este campo convenientemente, poderão ser 
programados os valores de todas as portas nos campos correspondentes.
.All VLAN (todas VLANs): Mostra todas as etiquetas VLANs definidas.

.Select All (selecionar todas): Seleciona todas as portas para membro VLAN.

.Clean Up (limpar): Limpa/apaga todos os membros VLAN.

.Submit (submeter): Submete/Confirma o desenvolvimento da VLAN com os membros 
selecionados.

       Observação:
1) VID da VLAN deverá ser única e com tamanho de 1 a 4094.
2) Pelo menos duas portas membros deverão se inclusas para adicionar um grupo VLAN. 
(Página com “0” membros VLAN significa apagar VLAN)
3) Se algum Trunk (tronco) foi configurado, Trunk poderá ser programado como um membro 
VLAN, mas as portas membros Trunk não poderão ser programadas (veja Portas 1 e 2 na 
figura do exemplo).
4) Se a porta for conectada a um dispositivo que não suporta IEEE802.1Q (como HUB ou 
algum outro adaptador de rede), os valores do campo Egress Frame (quadro de saída) 
deverão ser programadas para Drop Tag (retirar etiqueta).
5) Na primeira vez que o modo Port VLAN for escolhido, uma VLAN default (pré-estabelecida) 
que for indexada como NO. 1, contendo todas as portas, será criada.
6) As portas não nomeadas para alguma VLAN manualmente, não poderão se comunicar 
entre si ou com outra VLAN, o que difere de Port VLAN.
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4.2.4.5 MTU VLAN Setting (programação MTU VLAN)
Esta página é utilizada para programar a porta uplink, mostrando quando o switch está em 
modo MTU VLAN.

       Observação:
1) A porta uplink criará várias VLANs com cada uma das outras portas. Cada VLAN contém 
2 portas, sendo uma a porta uplink e, a outra, uma das outras portas do switch. A porta 
uplink poderá se comunicar com qualquer outra porta, mas as outras portas não se 
comunicarão entre si.
2) Na primeira vez que o modo MTU VLAN for utilizado, a porta 1 será a porta uplink por 
default (pré-estabelecido).

4.2.5 Port Trunking (porta tronco)

.Trunk: O número de tronco.

.Member: Selecione o membro do tronco aqui. Cada grupo tem 4 portas opcionais para 
compor um tronco.
.Storm Control (controle de tempestade): Configure storm control para o tronco aqui.
 Todos os membros-tronco compartilham a mesma programação. O subcampo de Storm 
Control é o mesmo da porta de storm control. Veja detalhes no tópico 4.2.2.4.
.Select All (selecionar todos): Seleciona todos os membros-tronco da lista.
.Clean Up (limpar): Limpa/apaga a lista de membros-tronco.

       Observação:
1) Cada tronco deverá conter de 2 a 4 portas (se um tronco for submetido com “0” portas 
membro, significa apagar o tronco). 
2) SFP e porta 1000M do switch não poderão ser membros-tronco.
3) Tronco não poderá ser escolhido se o switch estiver em modo MTU VLAN.

4.2.6 Priority Setting (programação de prioridades)
Priority setting (programação de prioridades) contém 4 tópicos: priority mode, port-based 
priority, port default priority e 802.1p priority.
Como é adotado o menu dinâmico, somente as páginas correspondentes do modo da 
prioridade corrente são reveladas. Para programar os parâmetros de outros modos de 
prioridade, selecione o modo de prioridade correspondente na primeira página de Priority 
Mode (modo de prioridade). 

4.2.6.1 Priority Mode (prioridade de modo)

.Priority Mode (prioridade de modo): Contém Disable (desabilitado), Port-Based (baseado 
em porta) e IEEE802.1p.

.Priority Rule (prioridade de regra): Contém Weighted (por peso) e Fixed (fixado). Se for 

escolhido em priority mode Disable, priority rule não poderá ser programada.
4.2.6.2 Port-Based Priority (prioridade baseada em porta)

.Port: Número da porta do switch.

.Priority Class : As portas do switch são classificados em quatro classes de prioridade: 
lowest (a mais baixa), lower (baixa), higher (alta) e highest (mais alta). Todos os pacotes 
entrando pela porta são enviados de acordo com a fila de prioridades.

         Explicação adicional
Quando for programado priority rule weighted, pesos 1, 2, 4 e 8 são aplicados para enviar 
estas 4 classes de pacotes.
4.2.6.3 Port Default Priority (prioridade por porta pré-selecionada)
Esta página aparecerá quando for programado o modo IEEE802.1p. Quando o switch recebe 
um untagged frame (quadro sem etiqueta de prioridade), a etiqueta de prioridade de porta 
default (pré-selecionada) será inserida no quadro antes de qualquer outro processo.

.Port: Número da porta do switch.

.Default Priority Tag (etiqueta de prioridade pré-selecionada): Etiqueta 802.1p inserida em 

quadros sem etiqueta.
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4.2.6.4 802.1p Priority Class (classe de prioridade 802.1p)

.Priority Tag: Etiqueta de prioridade definida em IEEE802.1p.

.Corresponding Priority Class (classe de prioridade correspondente): Prioridade interna 

de classes do switch. Os quadros etiquetados são classificados em 4 classes dentro do switch: 

lowest (a mais baixa), lower (baixa), higher (alta) e highest (a mais alta). Quando for 

programada regra de prioridade Weighted (por peso), pesos 1, 2, 4 e 8 serão aplicados para o 

envio dessas quatro classes de pacotes.

         Explicação adicional
Em modo prioritário IEEE802.1p, quando uma porta recebe untagged frame (quadro sem 
etiqueta), a etiqueta de prioridade pré-estabelecida da porta será inserida no quadro antes de 
qualquer outro processo.

4.2.7 Port Mirroring (porta espelho)

.Mirror Mode (modo espelho): Poderá ser programado para monitorar ingress traffic 
(tráfego de entrada), egress traffic (tráfego de saída), ou ambos. A opção disable 
(desabilitado) também está disponível.

.Mirror Port (porta espelho): Porta para monitorar o tráfego. Membro Trunk (tronco) não 
poderá ser definido aqui.

.Mirrored Port (porta espelhada): Porta onde os pacotes são espelhados. Membro Trunk 
(tronco) não poderá ser definido aqui. Pelo menos 4 portas poderão ser espelhadas aqui.

.Clean Up (limpar): Limpar/apagar a lista de Mirrored Port.

       Observação:
1) Porta que for membro Trunk não poderá ser nem Mirror Port ou Mirrored Port.
2) Mirror Port (espelho) não poderá ser Mirrored Port (espelhado) ao mesmo tempo.

3) Pelo menos 4 Mirrored Ports poderão ser programados.

4) Ao programar portas de 100M como Mirror Port, não será possível selecionar portas SFP e 
1000M na lista de Mirrored Port. Sugere-se que sejam programadas as portas SFP ou 1000M 
como Mirror Port.

4.2.8 Virtual Cable Test (teste virtual de cabo)

Este teste permite verificar a continuidade do circuito de cabo.

.Test Port (porta de teste): Seleciona a porta a ser testada.

.Link Status (situação de conexão): Informa good status (boa situação) ou emite cable 
open (cabo aberto), cable short (curto em cabo) ou algum problema de impedância no cabo. 

.Link Length (tamanho da conexão): Informa a faixa de comprimento do cabo se link status 
for bom.

.Fault Distance (distância de falha): Informa a distância da localização open/short 
(aberto/curto).

.Test: Testa o cabo através da porta selecionada.

       Observação:

Cabo conectado em SFP não poderá ser testado.

Apêndice A – Conector RJ-45

A porta do switch pode ser conectada a estações cabeadas, com modo padrão RJ-45 Ethernet, 
utilizando cabos straight cable (cabo direto). Os dispositivos de transmissão, conectados a 
eles, utilizam crossed cable (cabo cruzado). A figura abaixo ilustra a localização dos pinos: 

A tabela abaixo mostra o modo de montar o cabo utilizado para conectar o switch para o 
adaptador de rede, e o cabo utilizado para conectar o switch para switch/hub/bridge.

Straight cable (cabo direto): usado para conectar o switch (porta uplink) ou adaptador de rede 
em outro equipamento como switch ou hub, com porta normal.

Crossed cable (cabo cruzado): usado para conectar switch (porta normal) para outro 
equipamento como switch ou hub (porta normal).

 

 

Port Mirroring (porta espelho)

 

Virtual Cable Test 
(teste de cabo virtual)

 

Conector RJ-45

 

Conector RJ-45 - sinal nospinos

Pino MDI-II

 

MDI-X

 

1 TX+ (enviar)
 

RX+ (receber)

2 TX- (enviar)
 

RX- (receber)
 

3 RX+ (receber) TX+ (enviar)  
4 No use (sem uso)  No use  (sem uso)

5 No use
 

(sem uso)
 

No use
 

(sem uso)

6 RX- (receber)

 
TX- (enviar)

 7 No use (sem uso) No use (sem uso)

8 No use (sem uso) No use (sem uso)

802.1p Priority 
(prioridade 802.1p)
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Apêndice B - Tabela de Parâmetros Pré-estabelecidos de Fábrica
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Apêndice C – Tabela de Funções do Switch
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Crossed cable (cabo cruzado) Function PN-SG028

Porta 28

Porta Giga 4

Porta SFP 2

Trunk (tronco)

 

6

Porta VLAN

 

28

Tag (etiqueta) VLAN

 

128

Static (estático) MAC

 

128

Filtering (filtro) MAC

 

128

Dynamic Binding (enlace dinâmico) MAC 384

Alimentação

 
Máximo 20W
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Tel Telecomunicações e Eletrônica Ltda
CNPJ: 69.054.930/0001-24  Made in China

www.pacificnetwork.com.br

sac@pacificnetwork.com.br

Garantia
Este produto possui 12 meses de garantia, contra defeitos de fabricação, a partir da data 
de emissão da Nota Fiscal. Não estão incluídos os defeitos causados por agentes da 
natureza (raios, enchentes, etc.); mau uso do aparelho (quedas, pancadas, etc.); 
instalação inadequada (cabos em curto , falta de isolação, fuga C.A. 110v) e transporte 
inadequado (realizado pelo usuário).

Para sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação 
deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os 
benefícios que lhe são assegurados, estas são as condições deste Termo de Garantia.

Nome do cliente Assinatura do cliente

Número da nota fiscal Data da compra

Modelo Número de série

Revendedor

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a PACIFIC NETWORK se 
reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem 
aviso prévio.

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

