IDU 2+0

SMART Switch

S6110S

Guia Rápido

www.wi2be.com

1

Aviso de propriedade
As informações apresentadas neste guia são de propriedade da wi2be Tecnologia S.A.
Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida sem a devida permissão
da wi2be Tecnologia S.A.
As especificações ou informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações
sem prévio aviso, devido à introdução contínua de melhorias no projeto. Caso exista qualquer
conflito entre este documento e as declarações de conformidade, as últimas substituirão este
documento.
A wi2be Tecnologia S.A. não se responsabiliza por erros de digitação neste documento ou
danos de qualquer espécie que resultem do uso deste documento.
Para obter informações atualizadas sobre acessórios e sua disponibilidade, favor contatar o
representante de vendas.
Observação: S6110S não contém partes manuteníveis. A garantia não será aplicável caso o
equipamento tenha sido violado.
Observação: A wi2be Tecnologia S.A. não é responsável por quaisquer interferências em
sistemas de rádio ou TV ocasionadas por modificações não autorizadas neste equipamento.
Tais modificações podem anular a autorização do usuário para operar o equipamento.
Direitos Autorais
Copyright © 2013-2014 wi2be Tecnologia S.A. Todos os direitos reservados.

S6110S-QUG-2014-10A Conteúdo sujeito a mudanças sem prévia comunicação
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Painéis e descrições
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#

Descrição

1

Grupo de LED de Status das portas, do protocolo de agregação (LACP) e de energização do
switch.

2

Grupo de Portas para a conexão do switch com os rádios da Wi2be, podem trabalhar em
agregação ou como switch comum. São no total 04 slots para módulo miniGbic óptica.

3

Grupo de Portas para a conexão do switch com a rede local LAN e podem também ser
usadas para conexão com rádios Wi2be no modo 1+0. São no total 04 portas, sendo 02 slots
para módulo miniGbic óptica e 02 portas 10/100/1000 BT (10/100/1000Mbps).

4

Porta de gerencimento, destinada ao gerenciamento dos rádios e dos switchs em agregação,
padrão 10/100 BT(10/100Mbps).

5

Porta Console, para acesso com interface serial.

6

Botão de Reset

7

Ponto de conexão de aterramento.

8

Etiqueta de identificação do switch , contendo o Modelo, P/N, MAC ADDRESS, tensão de
operação e serial do switch.

9

Botão liga/desliga do switch.

10

Entrada do cabo de energia AC para alimentação do Switch
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Disposição dos LEDs
O painel de LED que se encontra na parte frontal do switch fornece algumas informações uteis mesmo sem o acesso ao switch.

LED
PW
(power)

ESTADO

CONDIÇÃO

ACESO

O switch esta ligado e pronto para o uso

DESLIGADO

Switch desligado ou com problema de alimentação

ACESO

Foi estabelecido o link na porta de gerenciamento

PISCANDO

Recebendo e enviando pacotes

AMARELO

A velocidade da conexão é de 10/100Mbps

LACP-1
(Link Aggregation
Control Protocol)

ACESO

O link LACP-1 esta funcionando

DESLIGADO

O link LACP-1 não esta funcionando

LACP-2
(Link Aggregation
Control Protocol)

ACESO

O link LACP-2 esta funcionando

DESLIGADO

O link LACP-2 não esta funcionando

ACESO

A porta estabeleceu um link valido

PISCANDO

Recebendo e enviando pacotes

VERDE

A velocidade da conexão é de 1000Mbps.

AMARELO

A velocidade da conexão é de 100Mbps.

MG
(management)

1-8
(Portas de Tráfego)
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Conexões
As conexões a seguir ilustram um exemplo de uso da IDU SMART Switch S6110S.
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Ferramentas de gerenciamento
A IDU 2+0 SMART Switch S6110S suporta diversas ferramentas de gerenciamento
tais como HTTP e CLI. O gerenciamento também pode ser feito por linhas de
comando também. Outra forma de gerenciamento é através do protocolo LACP, que
mantém a habilidade do switch de acessar os rádios individualmente.
1. LACP
A IDU S6110S suporta o Protocolo de Controle de Agregação de Link (Link
Aggregation Control Protocol – LACP) e mantém suas funcionalidades de switch
permitindo o acesso individual de cada rádio.
2. Controle de Fluxo
Também possui uma função de controle de fluxo que permite limitar o tráfego de
dados tanto de entrada como de saída.
3. Software Backup/Update
Pode ser feito um backup/update do software do switch ou de suas configurações,
através do web browser ou via linha de comando na interface console.
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Configuração via conexão serial (console)
Conectando via Console
Para entrar no modo console siga os seguintes passos:
1. Conecte a porta COM do seu PC na porta CONSOLE da IDU usando o cabo
fornecido.
2. Inicie o programa Hyperterminal do Windows ou semelhante (caso não possua
esse programa consultar o fornecedor do seu sistema operacional). Inicie uma
conexão com os seguintes parâmetros:
a. Taxa de acesso: 115200
b. Bite de Dados: 8
c. Paridade: Nenhum (none)
d. Bit de Parada (stop Bit): 1
e. Controle de Fluxo: nenhum (none)
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Aparecerá no menu na tela do terminal o prompt para acesso ao switch
O nome de usuário padrão é “admin” sem senha
Após fazer o login um prompt “>” ira aparecer. Essa é a linha de comando do
console. Você pode digitar “?” para visualizar os comandos disponíveis na tela atual.
No caso a seguinte lista:
>? General Commands:
—————–
Help/?: Mostra a lista de comandos disponíveis em uma determinada tela
Up : volta um comando atras
Logout: Sai da interface console
Command Groups:
—————
System : Configurações de sistema e opções de reset
IP : Configurações de IP e ferramenta de ping
Port : Gerenciamento de portas
MAC : Tabela de endereços MAC
VLAN : Virtual LAN
PVLAN : Private VLAN
Security : Gerenciamento de Segurança
STP : Spanning Tree Protocol
Aggr : Agregação de LINK
LACP : Link Aggregation Control Protocol
LLDP : Link Layer Discovery Protocol
EEE : Eficiência de Energia do Ethernet
Fan : Controle dos Ventiladores
Thermal : Proteção Termica
Led_power :Controle de luminosidade dos LEDs
QoS : Qualidade de Serviço
Mirror : Espelhamento de Porta
Config : Salvar/Carregar configuração via TFTP
Firmware : Download do firmware via TFTP
Loop Protect : Proteção de Loop
IPMC : MLD/IGMP Snooping
Debug : Funções de debug do switch
———————————————————————————————

Caso deseje visualizar uma configuração basta usar o comando “config” em um dos
subsistemas. Por exemplo caso deseje-se ver as configurações de sistema basta
entrar em “System”( ira aparecer Sys>) e digitar “config”.
Para sair de algum subsistema basta digitar “/”.
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Gerenciamento via conexão HTTP
Outra maneira de se fazer o gerenciamento do switch e via Web Browser. Para isso
basta entrar no endereço IP do switch em seu web browser.
O endereço IP padrão do switch é 192.168.0.1, com mascara de sub-rede
255.255.255.0 e gateway 0.0.0.0 porém é recomendável que se acesse o switch
via console e confira ou altere o endereço IP. Para isso basta seguir os seguintes
passos:
1. Siga as instruções para acessar o switch via console.
2. Faça o login como “admin” ( o padrão é sem senha)
3. Use o comando “ip” para entrar na tela de configuração de IP
3.1. Usando o comando “config” você poderá visualizar as configurações de IP atuais
do switch.
IP Configuration:
DHCP Client : Disabled
IP Address : 192.168.0.1
IP Mask : 255.255.255.0
IP Router : 0.0.0.0
VLAN ID : 1
SNTP Server :

4. Caso seja necessário alterar o ip basta utilizar o comando “setup xxx.xxx.xxx.xxx
yyy.yyy.yyy.yyy zzz.zzz.zzz.zzz ” onde xxx.xxx.xxx.xxx é o endereço IP, yyy.yyy.yyy.
yyy é a mascara de sub-rede e zzz.zzz.zzz.zzz é o gateway padrão. Use o comando
“config” para conferir suas alterações.
Após ter feito ou conferido as configurações de IP você pode fazer o acesso
da interface de gerenciamento via web browser, para isso conecte a porta
“management” do seu switch a uma porta de sua rede (a porta “management”
funciona com Full Ethernet Speed – 100Mbits/s ).
Uma vez conectado a interface uma tela pedindo um usuário e senha ira aparecer, o
usuário padrão é “admin” sem senha.
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Após o login a seguinte tela irá aparecer:

Na parte esquerda da página está a lista de funções. Você pode selecioná-las para
monitorar ou gerenciar o switch.
1. Configuration
Essa aba contém as ferramentas de configuração do switch.
2. Monitor
Nesta aba pode ser feito o monitoramento de todas as variáveis do switch.
3. Diagnostic
Contém as ferramentas de diagnóstico do switch.
4. Maintenance
Manutenção do switch, upgrade de firmware, salvar/carregar arquivos de
configuração, reset do sistema.
No canto superior direito há duas opções: Logout e Help

www.wi2be.com
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Menu de Configurações
O menu Configuration apresenta as seguintes opções:
Information

Nesta tela podem ser feitas as configurações de Sistema tais como Nome, Contato
e Localização.

Users

Essa ferramenta é usada para configurar os usuários que tem acesso ao
gerenciamento do switch, podendo-se colocar o nome do usuário e o seu nível de
privilégio.
O privilégio do usuário varia de 5-15, sendo 5 o nível de privilégio mais baixo
(apenas leitura) , 10 o nível intermediário (pode alterar configurações) e 15 é o
administrador que pode realizar qualquer operação no switch.
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IP

Esta página é usada para fazer as configurações de IP no switch. Você pode
configurar o endereço IP, a máscara de sub-rede, o gateway padrão, a VLAN e o
servidor DNS. Também pode ser habilitado o DHCP. O DHCP fará com que sua rede
decida qual o endereço IP do switch.
Ports

Nesta página pode ser feita a configuração das portas LACP do switch.
Port – Nome lógico da porta
Link – status da porta (vermelho desligada e verde ligada)
Speed:
Current – Qual a velocidade que está sendo usada no momento
Configured – o switch sempre negocia automaticamente qual a velocidade
Maximum Frame Size – Tamanho máximo dos frames que podem trafegar no
switch. Recomenda-se usar o tamanho máximo que sua rede suporta.
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Aggregation – static

Nesta página pode ser selecionado quais códigos irão contribuir para o Modo de
Agregação com Hash. Por padrão todas as informações estão selecionadas.
Aggregation – LACP

Nesta tela é feita a configuração das portas LACP para realizar a agregação.
Em IP Radio MAC(Near) deve ser colocado o endereço MAC do rádio que está
conectado no switch em determinada porta (1,2,3 ou 4) e em IP Radio MAC(Far) o
seu par correspondente.
Esta configuração deve ser feita em ambos os switchs.
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Rate Limit

Nesta tela pode ser feita a configuração de QoS (Quality of Service) ou controle de
fluxo. Se o controle de fluxo estiver habilitado em determinada porta o limite de
transmissão nesta será o selecionado.
Os pacotes que por ventura excederem o limite de tráfego não serão dropados e sim
substituídos por um pacote de pause.

Menu de Monitoramento
O menu Monitor apresenta as seguintes opções:
System Information

Esta tela mostra um resumo de informações das configurações de sistema.
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System Log

Esta tela contém o log de eventos do switch classificados em Info,Error e Warning.
Ao selecionar um ID de algum evento você entrará na página de logs detalhados.
System Detailed Log

Tela de log detalhado. Selecione um ID de um evento para mostrar com mais
detalhes o ocorrido.
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System Temperature

Exibe a temperatura e status de cada porta.

Ports – State

Mostra graficamente quais portas estão sendo usadas e seus estados.
Ao clicar em uma das portas é possível ter todas as estatísticas da mesma.
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Ports – Traffic Overview

Resumo de estatísticas da porta tais como número de pacotes recebidos e enviados,
número de bytes e etc.
Ports – Detailed Statistics

Exibe estatísticas mais completas

18

www.wi2be.com

Ports – LACP System Status

Mostra todos os links LACP ativos com seu nome Partner System ID e Partner Key.

Ports – LACP Port Status

Mostra todas as portas LACP (ativas e não ativas).
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Ports – LACP Port Statistics

Mostra uma breve estatística das portas LACPs ativas.
MAC Table

Tabela de endereços MAC do switch começando pelo MAC da VLAN 1 que pode ser
configurado em até 20 entradas.
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Menu de Diagnósticos
O menu Diagnostic traz ferramenta de ping através do protocolo ICMP PING.

Pode ser configurado o intervalo do ping, sua contagem e sua duração.

www.wi2be.com

21

Menu de Manutenção
O menu Maintenance traz as seguintes informações:
Restart Device

Restart de software do switch. Ao clicar em “Yes” o sistema irá rebootar
automaticamente.
Factory Default

Reset de fábrica do switch. Ao realizar este reset ele retornará as configurações de
fábrica, tais como IP padrão, lista de endereços MAC vazias e etc.
NOTA:
É possível realizar um reset de fábrica pressionando o botão que se encontra na parte frontal
do switch, ao lado da porta console. Para fazer isso basta ligar o switch enquanto mantém
este botão pressionado por 5 segundos.
22
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Software Upload

Para realizar o upload do software do switch basta selecionar o arquivo e clicar em
Upload. Esta operação pode levar alguns minutos.
ATENÇÃO:
Não desligue o equipamento enquanto a operação estiver em andamento.

Software Image Selection

Exibe as informações da versão do software que está sendo utilizado bem como seu
arquivo de backup.
Também pode ser realizada a alteração do software em uso clicando em Activate
Alternate Image.
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Configuration Save

Permite salvar as configurações feitas anteriormente em um arquivo em seu
computador.
Configuration Upload

Permite carregar e restaurar as configurações previamente salvas.
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Política de garantia e reparo
Garantia de 36 meses
A wi2be oferece uma garantia técnica dos produtos por ela fabricados pelo
prazo de 36 (trinta e seis) meses, oferecendo para todo e qualquer produto que
apresente defeito de fabricação e montagem, o reparo ou substituição, a critério
da wi2be, de partes, peças ou equipamentos, desde que apresentem defeitos de
material ou fabricação.
Referida garantia é válida por um período de 36 (trinta e seis) meses a partir da
data de emissão da Nota Fiscal Fatura de compra e venda do produto e observadas
às especificações de instalação e uso constante do manual de usuário.
Durante o período de garantia a wi2be disponibilizará, sem ônus para o cliente, os
seguintes serviços:
• Assistência técnica para consultas em geral, via telefone ou email, de
segunda a sexta-feira, das 09 às 17 horas (horário de Brasília);
• Recebimento dos produtos danificados enviados pelos clientes e avaliação
dos mesmos quanto à cobertura pela garantia;
• Reparo ou substituição dos produtos defeituosos e cobertos por garantia,
sem custo adicional aos clientes, em conformidade com a política aqui
descrita, garantindo a devolução ou reposição do produto em até 30 dias
contados do seu recebimento pela wi2be;
• Frete rodoviário e seguro na devolução dos equipamentos cujos reparos são
cobertos por garantia.
• Não estão cobertos por este serviço e correrão por conta dos clientes os
custos relativos ao envio dos equipamentos defeituosos para a análise
prévia da wi2be.
A garantia não cobre falhas ou defeitos causados pelo uso incorreto ou abusivo
dos produtos, sua exposição a condições elétricas ou ambientais (por exemplo,
provenientes de descargas atmosféricas) inadequadas ou que excedam as
especificações fornecidas pela wi2be, negligência ou imperícia de operação,
www.wi2be.com
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ou ainda, o uso de módulos, acessórios ou suprimentos não aprovados pela
wi2be. A garantia também não inclui assistência às instalações elétricas
externas ao equipamento, serviços de recondicionamento, pintura, ou alteração
de especificações, serviços de remoção e reinstalação dos equipamentos ou
quaisquer outros serviços que se revelem impraticáveis, devido às alterações
provocadas no equipamento e feitas por terceiros.
As falhas ou defeitos não cobertos por garantia poderão ser reparados ou
substituídos pela wi2be, desde que os clientes aprovem previamente os
orçamentos de reparo, conforme estipulado no item “Reparo Fora de Garantia”.
Reparo fora de garantia
Caso a falha ou defeito não se enquadre nas condições para cobertura pela
garantia, a wi2be oferece o serviço de reparo de equipamentos não cobertos
por garantia somente mediante as seguintes definições obrigatórias – leia
atentamente:
•
•
•
•
•
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A solicitação de reparo deve ser realizada através de abertura de chamado
no Portal de Suporte da wi2be
O custo de reparo será apresentado ao cliente através de orçamento;
Para execução do reparo, o cliente deve aprovar o orçamento apresentado
pela wi2be e o equipamento deve ser enviado com frete e seguros pagos;
A wi2be fará o reparo do equipamento em até 30 dias, contados a partir do
recebimento dos mesmos;
O frete rodoviário e seguro de devolução dos equipamentos reparados fora
de garantia serão pagos pelo cliente.
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Anotações
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Suporte

(41) 3039-1808
www.wi2be.com/cliente

Vendas

(19) 3112-3050
vendas@wi2be.com
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