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Como revestir o teste uma porta em um
interruptor através do comando line interface(cli) 
Objetivo
 

Este artigo explica o desempenho do teste das portas de cobre feito pelo testador de cabo
virtual (VCT) em portas do gigabit Ethernet através do comando line interface(cli) de seu
interruptor.
  

Introdução
 

A característica de cobre do teste do interruptor testa se uma porta pode ligar acima ou não
através de um conector RJ45 e igualmente ajuda a determinar o desempenho do cabo com
o uso do VCT. Se uma relação tem problemas, você pode executar um teste diagnóstico no
cabo que é obstruído nessa relação para ver seu estado. Com esta informação à
disposição, você pode fazer melhores decisões quando você pesquisa defeitos uma
relação.
 
Com o CLI de seu interruptor, você pode usar a tecnologia do Reflectometry do domínio de
tempo (TDR) para testar a qualidade e as características de um cabo de cobre anexado a
uma porta. Os cabos de até 140 medidores de comprimento podem ser testados.
 
Nota: Para aprender como revestir o teste uma porta com a utilidade com base na Web do
interruptor, clica aqui.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx300 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4.7.05 - Sx300, Sx500
2.2.8.4 - Sx350, SG350X, Sx550X
  

Teste de cobre uma porta em um interruptor com o CLI
 
Condições prévias a executar o teste da porta de cobre
 

Antes de executar o teste, faça o seguinte:
 

Use um cabo de dados CAT6a ao testar cabos.
(Imperativo) desabilite o modo do alcance curto. Os resultados de teste básicos do cabo são
exatos se o alcance curto é desabilitado.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb3317-how-to-copper-test-a-port-on-a-switch.html
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Ethernet eficientes da energia (opcional) do desabilitação (EEE). Os resultados de teste
avançados do cabo são exatos se o EEE é desabilitado na porta que você está indo testar.
 

Nota: Para aprender como configurar os ajustes do alcance curto e do EEE nas portas de
seu interruptor com o CLI, clique aqui para instruções.
 
Importante: Quando uma porta é testada, está ajustada ao estado inativo e as
comunicações são interrompidas. Após o teste, a porta retorna ao estado ascendente.
  

Execute o teste da porta de cobre
 

Etapa 1. Início de uma sessão ao console do interruptor. O nome de usuário padrão e a
senha são Cisco/Cisco. Se você configurou um username ou uma senha nova, incorpore as
credenciais pelo contrário.
 

 
Nota: Os comandos disponíveis ou as opções podem variar segundo o modelo exato de seu
dispositivo. Neste exemplo, o interruptor SG350X é alcançado com o telnet.
 
Etapa 2. No modo de exec privilegiado do interruptor, execute o teste da porta inscrevendo
qualquer um do comando seguinte:
 

[interface-id] da relação do tdr dos cabo-diagnósticos SG350X#TEST 
 

ID de interface — (opcional) especifica uma porta Ethernet ID.
 

Nota: Neste exemplo, GE1/0/2 é usado como a relação específica para revestir o teste.
 

 
O teste acima mostra que o cabo na porta testada tem procurar um caminho mais curto em
0 medidores. Isto indica que o cabo usado na porta específica poderia ser danificado.
 
Etapa 3. (opcional) substitui o cabo danificado na porta e executa então o teste da porta
outra vez na mesma relação.
 

 
O teste acima mostra que o cabo na porta testada é bom depois que o cabo foi mudado.
 
Etapa 4. (opcional) repete etapa 2 às portas restante em seu interruptor que você quer

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5545-configure-green-ethernet-port-settings-on-a-switch-through-t.html
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testar.
 
Nota: O teste da porta de cobre não trabalha em portas de fibra. Se a porta que você está
indo testar é parte de uma porta da combinação com active da porta de fibra, não precisa de
ser fechada porque o teste não trabalha em portas de fibra.
 

 
Você agora executou com sucesso o teste da porta de cobre na porta específica em seu
interruptor com o CLI.
  

Veja os resultados de teste da porta de cobre
 

No caso de um cabo aberto ou shorted, a precisão do comprimento onde o cabo está aberto
ou shorted é - de/+ 2 de medidores. Siga estas etapas para mostrar os resultados de teste
da porta de cobre em seu interruptor com o CLI:
 
Etapa1. No modo de exec privilegiado do interruptor, mostre os resultados do teste de cobre
executado a todas as portas ou a uma porta específica entrando no seguinte:
 

[interface interface-id] do tdr dos cabo-diagnósticos SG350X#SHOW 
 

ID de interface da relação — (opcional) especifica uma porta Ethernet ID.
 

Nota: Neste exemplo, o comando do tdr dos cabo-diagnósticos da mostra é incorporado.
 
A tabela dos diagnósticos TDR do cabo mostra a informação seguinte:
 

Porta — A relação testada.
Resultado — O resultado do teste da porta conduzido. Os valores possíveis são:
 

- APROVADO — O cabo passou o teste.
 
- Nenhum cabo — O cabo não é conectado à porta.
 
- Cabo aberto — Somente um lado do cabo é conectado.
 
- Cabo curto — O curto-circuito ocorreu no cabo.
 
- Resultado de teste desconhecido — O erro ocorreu.
 
- Não testado — O teste TDR não foi conduzido na porta.
 

Comprimento — O comprimento de cabo nos medidores.
Data — A data e hora onde o teste da porta foi conduzido.
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A tabela acima mostra que as portas de gigabit 1, 2,3, 5, e 7 são boas, quarto (gi1/0/4) tem
um cabo curto, oitavo (gi1/0/8) tem um cabo aberto, quando o resto não for testado.
 
Etapa 2. (opcional) para indicar o comprimento de cabo de cobre calculado anexado a todas
as portas ou a uma porta específica, entra no seguinte:
 

[interface interface-id] do comprimento de cabo dos cabo-diagnósticos SG350X#SHOW 
 

ID de interface da relação — (opcional) especifica uma porta Ethernet ID.
 

Nota: Neste exemplo, o comando do comprimento de cabo dos cabo-diagnósticos da mostra
é incorporado.
 
A tabela do comprimento de cabo dos diagnósticos do cabo mostra a informação seguinte:
 

Porta — O nome da relação.
Comprimento — O comprimento de cabo nos medidores.
 



 
A tabela acima mostra que as portas de Ethernet Gigabit 1, 2,3, 5, 6, 7, e 9 têm menos do
que o cabo dos medidores dos 50 pés anexado, quando o resto não for ativo. Todas as dez
portas de Ethernet Gigabit são portas de fibra, consequentemente, o teste da porta de cobre
não trabalha nelas.
 
Você agora viu com sucesso os resultados dos testes de cobre que foram conduzidos nas
portas de seu interruptor.
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