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Inleiding

Dit document beschrijft hoe de status van het verbindingslicht op een Ethernet-kaart op een Cisco
ONS 15454 te interpreteren.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

15454-E100T-G switch●

15454-E1000-2-G●

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
meer informatie over documentconventies.
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Achtergrondinformatie

Ethernet-kaarten omvatten:

E100T●

E1000-2●

E100T-G router●

E1000-2-G●

De E100T- en E1000-2-kaarten zijn stopgezet, maar zijn hier opgenomen omdat ze tot 28 maart
2007 zullen worden ondersteund. Deze kaarten zijn vervangen door gelijkwaardige borden. De
E100T-G is het functionele equivalent van de stopgezette E100T-12, en de E1000-2-G is het
functionele equivalent van de stopgezette E1000-2. Zie de eindedagsnoering voor E100T en
E100-0 2 kaarten voor Cisco ONS 15454 voor meer informatie.

De 15454 gebruikt E100T en E100T-G kaarten voor Ethernet (10 Mbps) en Fast Ethernet (100
Mbps) en de E1000-2 en E1000-2-G kaarten voor Gigabit Ethernet (1000 Mbps). Dankzij de
E100T en E100T-G kunnen netwerkexploitanten meerdere 10/100 Mbps en de E1000-2 en
E1000-2-G netwerkbeheerders meerdere 1000 Mbps access points bieden voor LAN-
interconnecties met hoge capaciteit.

Beschrijving van poortindicatoren

Elke poort heeft één LED die Amber (geel-oranje) of Groen kan draaien. Deze tabel toont de
betekenis van alle mogelijke LED-staten geassocieerd met de specifieke Ethernet-poort:

LED-staat Beschrijving
Amber Doorsturen en ontvangen.
Knipperla
mp Knippert evenredig met het verkeer.

Groen
knipperen Alleen verzenden of ontvangen.

Groen vast Integriteit van inactiviteitstimer en link is
goed.

UIT Inactieve verbinding of unidirectioneel
verkeer.

N.B.: Gebruik Opdracht Lookup Tool (alleen geregistreerde klanten) voor meer informatie over de
opdrachten in dit document.

Beschrijving van CTC Link Status release 2.2.x

Om de Ethernet link status in Cisco Transport Controller (CTC) te controleren, selecteert u
Prestaties > Statistieken onder Card View.

Afbeelding 1 - Link-status van de EPOS 100 lijnkaart
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Afbeelding 2 - Link-status van de EPOS 1000 lijnkaart



Beschrijving van CTC Link Status release 3.x en release 4.x

Afbeelding 3 - Link-status van de EPOS 100 lijnkaart



Afbeelding 4 - Link-status van de EPOS 1000 lijnkaart



   

Gerelateerde informatie

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav

	Hoe de Link-status van de 15454 Ethernet-kaart te interpreteren
	Inhoud
	Inleiding
	Voorwaarden
	Vereisten
	Gebruikte componenten
	Conventies

	Achtergrondinformatie
	Beschrijving van poortindicatoren
	Beschrijving van CTC Link Status release 2.2.x
	Beschrijving van CTC Link Status release 3.x en release 4.x
	Gerelateerde informatie


