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Configurar a prevenção do flap da relação em
um interruptor controlado Sx350 Series 

Objetivo
 

O flap da relação é uma situação em que uma interface física no interruptor vai
continuamente para cima e para baixo, três ou mais cronometra um segundo para a
duração pelo menos dos segundos 10. A causa comum é relacionada geralmente ao cabo
ruim, unsupported, ou não padronizado ou ao Form Fatora pequeno Pluggable (SFP), ou
relacionado a outras questões de sincronização da relação. A causa para o não sincronismo
de link pode ser intermitente ou permanente.
 
O mecanismo da prevenção do flap da relação minimiza o rompimento para comutar e a
operação de rede em uma situação do flap da relação. Estabiliza a topologia de rede
automaticamente ajustando as portas que experimentam eventos excessivos do flap da
relação às portas do estado errdisable. Este mecanismo igualmente fornece a hora de
debugar e encontrar a causa de raiz para bater. Um mensagem do syslog ou uma armadilha
de Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP) são enviados para alertar em
relação ao flap e à parada de porta da relação. A relação tornar-se-á ativa outra vez
somente se permitido especificamente pelo administrador de sistema.
 
Este artigo fornece instruções em como permitir a característica da prevenção do flap da
relação, para configurar o tempo de recuperação do errdisable automático, e para reactivate
uma relação suspendida em seu Sx350 Series comute.
  

Dispositivos aplicáveis
 

 
SF350 Series
 
 
SG350 Series
 
  

Versão de software
 

2.1.0.63
  

Configurar a prevenção do flap da relação
 
Permita a prevenção do flap da relação
 

Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet de seu interruptor.
 
Etapa 2. No menu suspenso do modo de exibição, escolha avançado.
 



 
Etapa 3. Escolha o gerenciamento de porta > as configurações de porta.
 

 
Etapa 4. Verifique a caixa de verificação da prevenção do flap da relação da possibilidade.
 
Nota: À revelia, a característica da prevenção do flap da relação é permitida.
 

 
Etapa 5. O clique aplica-se para salvar mudanças ao arquivo de configuração running.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique para atualizar o arquivo de configuração de inicialização.
 



 
Você deve agora ter permitido a prevenção do flap da relação em seu Sx350 Series
controlado comuta.
  

Configurar o tempo de recuperação do errdisable automático
 

Etapa 1. Para ajustar um tempo de recuperação para a relação suspendida, vá aos ajustes
do gerenciamento de porta > da recuperação de erro.
 

 
Etapa 2. (opcional) incorpora um valor aos segundos no campo do intervalo da recuperação
automática.
 

 
Etapa 3. Sob a área de recuperação do errdisable automático, verifique a caixa de
verificação da prevenção do flap da relação da possibilidade.
 
Nota: A prevenção do flap da relação é permitida à revelia para a recuperação do errdisable
automático.
 



 
Etapa 4. O clique aplica-se para salvar mudanças ao arquivo de configuração running.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique para atualizar o arquivo de configuração de inicialização.
 



 
Você deve agora ter configurado os ajustes do tempo de recuperação do errdisable
automático em seu Sx350 Series controlado comuta.
  

Reactivate uma relação suspendida
 

Etapa 1. Para verificar o estado do errdisabled ou da relação suspendida, vá aos ajustes do
gerenciamento de porta > da recuperação de erro.
 



 
Nota: Se uma relação é devida suspendido ligar a prevenção do flap, a tabela suspendida
da relação (do errdisabled) mostrará as relações suspendidas.
 



 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação ao lado da relação que você quer reactivate.
 
Etapa 3. Clique o botão do Reactivate para reactivate uma relação suspendida.
 
Você deve agora ter reactivated uma relação suspendida em seu Sx350 Series controlado
comuta.
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