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Veja o status de módulo Ótica em um interruptor 
Objetivo
 

Os Series Switch da empresa de pequeno porte de Cisco permitem que você obstrua dentro
um transceptor Pluggable do form fatora pequeno (SFP) em seus módulos Óticas para
conectar cabos de fibra ótica. Uma vez que o transceptor e o cabo de fibra ótica são
obstruídos dentro corretamente no módulo Ótica do interruptor, a página Ótica do status de
módulo da utilidade com base na Web fornece a informação atual para a conexão ótica, que
o ajuda a controlar esta conexão. Também, em caso de uma falha, você pode pesquisar
defeitos esta conexão com a informação de status de módulo Ótica.
 
Os seguintes transceptores GE SFP (1000 Mbps) são apoiados:
 

MGBBX1: O transceptor de SFP 1000BASE-BX-20U, para a fibra de modo único,
comprimento de onda de 1310 nanômetro, apoia até 40 quilômetros.
MGBLH1: O transceptor de SFP 1000BASE-LH, para a fibra de modo único,
comprimento de onda de 1310 nanômetro, apoia até 40 quilômetros.
MGBLX1: O transceptor de SFP 1000BASE-LX, para a fibra de modo único,
comprimento de onda de 1310 nanômetro, apoia até 10 quilômetro.
O transceptor de SFP MGBSX1:1000BASE-SX, para a fibra multimodo, comprimento de
onda de 850 nanômetro, apoia até 550 M.
MGBT1: Transceptor de SFP 1000BASE-T para o fio de cobre da categoria 5, apoios
até 100 M.
 

Os seguintes transceptores XG SFP+ (10,000 Mbps) são apoiados:
 

Cisco SFP-10GSR
Cisco SFP-10GLRM
Cisco SFP-10GLR
 

Os seguintes cabos passivos XG ou a expedição de cabogramas Twinaxial/cobre direto do
anexo (Twinax /DAC) são apoiados:
 

Cisco SFP-H10GCU1m
Cisco SFP-H10GCU3m
Cisco SFP-H10GCU5m
 

Este artigo fornece instruções em como ver o status de módulo Ótica em seu interruptor.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx250 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Série Sx550X
  

Versão de software
 

2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X



Veja o status de módulo Ótica de seu interruptor
 

Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web de seu interruptor escolhe
então o >Diagnostics do estado e das estatísticas > status de módulo Ótica.
 
Nota: Neste exemplo, o interruptor SG350X-48MP é usado.
 

 
Etapa 2. Escolha um interruptor da lista de drop-down do filtro.
 
Nota: Esta opção não está disponível no Switches do Sx250 Series.
 

 
Nota: Neste exemplo, a porta da unidade 1 é escolhida.
 
Etapa 3. O clique vai.
 

 
A tabela Ótica do status de módulo indica a informação seguinte:
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Porta — O número de porta em que o SFP é conectado.
Descrição — A descrição do transceptor Ótica.
Número de série — Número de série do transceptor Ótica.
PID — Rede de área local virtual (VLAN) ID.
VID- ID do transceptor Ótica.
Temperatura — A temperatura (em Celsius) em que o SFP se está operando.
 

 
Tensão — Tensão de funcionamento SFP.
Atual — Consumo atual SFP.
Energias de saída — Potência ótica transmitida.
Potência de entrada — Potência ótica recebida.
Falha do transmissor — O SFP remoto relata a perda de sinal. Os valores são
verdadeiros, falsos, e o sem sinal (N/S).
Perda de sinal — O SFP local relata a perda de sinal. Os valores são verdadeiros e
falsos.
Os dados aprontam-se — O SFP é operacional. Os valores são verdadeiros e falsos.
 

 
Você deve agora ter visto o status de módulo Ótica de seu interruptor.
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