
Toont Optische module Status op ESW2-350G-
switches 

Doelstellingen
 

Het doel van dit document is de status van de optische module op ESW2-350G-switches
weer te geven. De status van de optische module geeft de operationele omstandigheden
weer die door de Small Form-factor Pluggable (SFP)-transceiver zijn gemeld. Een deel van
de informatie is mogelijk niet beschikbaar voor SFP’s die de digitale diagnostische
controlenorm SFF-8472 niet ondersteunen.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ ESW2-350G 
・ ESW2-350G-DC
  

Softwareversie
 

•1.3.0.62
  

Status optische module weergeven
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Administratie >
Diagnostiek > Status optische module. De pagina Optical Module wordt geopend:
 

 
De volgende informatie wordt weergegeven in de tabel met de status Optische module:
 

・ Port-poortnummer waarop SFP is aangesloten.
 
・ Temperatuur — Temperatuur in Celsius waarop de SFP werkt.
 
・ voltage — spanning waarbij de SFP in volt werkt.
 
・ Lopend — Bedrag van de door de SFP geconsumeerde lopende rekening.
 
・ uitgangsvermogen — hoeveelheid optisch vermogen in watt. Onder "optisch vermogen"
wordt verstaan een mate waarin een lichtreflecterende voorziening zoals een lens of
spiegel licht samenbrengt of afleidt. Het is de wederkerigheid van de brandpuntsafstand
van het toestel.
 
・ Invoervoeding — hoeveelheid optisch vermogen ontvangen in watt.
 
・ Transmitterfout — De externe SFP meldt signaalverlies. Waarden van dit veld kunnen



True, False of No Signal (N/S) zijn. True als er geen fouten van de zender en FALSE zijn.
 
・ Verlies van signaal — De lokale SFP rapporteert signaalverlies. Waarden van dit veld
kunnen True of False zijn. Het is waar als er een verlies in het signaal anders is.
 
・ Klaar voor gegevens — SFP is al dan niet operationeel. Waarden van dit veld kunnen
True of False zijn. Het is waar als SFP actief is, anders is het onjuist.
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