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Veja a potência sobre estatísticas dos Ethernet
(PoE) e economias da potência do Switches
controlado 350X e 550X Series 

Objetivo
 

Ver a potência sobre o consumo de energia dos Ethernet (PoE) e estatísticas históricas de
um dispositivo ou de uma relação permite que você siga e calcule o consumo de energia
PoE e as economias médios do dispositivo ou da porta fora do tempo estipulado. Isto é
muito útil para o exame e a eliminação de erros do comportamento e do desempenho PoE
desde que a tendência será monitorada facilmente.
 
As leituras do consumo PoE são tomadas cada 60 segundos e a informação pode ser
indicada para o seguinte:
 

Última hora — provou cada 60 segundos
Último dia — 24 amostras (prove cada 1 hora)
Na semana passada — amostras 7 (prove cada 1 dia)
No ano passado — 52 amostras (prove cada 1 semana)
 

Você pode ver a informação do consumo PoE pela porta ou pelo dispositivo no conjunto.
 
O objetivo deste artigo é mostrar-lhe como ver as estatísticas PoE e as economias da
potência do Switches controlado 350X e 550X Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 
Série SG350X
Série Sx550X
  
Versão de software
 
2.2.5.68
  
Estatísticas da vista PoE
 

Estatísticas da vista PoE pelo dispositivo
 
Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do interruptor e escolha o gerenciamento de
porta > o PoE > as estatísticas.
 



 
Etapa 2. Se seu dispositivo pertence a uma pilha, escolha a unidade clicando a lista de
drop-down da unidade para a relação.
 

 
Nota: Neste exemplo, a unidade 1 é escolhida.
 
Etapa 3. Certifique-se que a porta está ajustada à configuração padrão todas as portas. Isto
permiti-lo-á de ver as estatísticas do dispositivo no conjunto.
 

 
Etapa 4. Clique um botão de rádio para a taxa de atualização. Isto permitirá a página de
refrescar baseado no intervalo que você especifica.
 

 
Nota: Neste exemplo, o segundo 30 é escolhido.
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A informação seguinte será indicada:
 
História do consumo
 

Consumo médio durante a última hora — Média de todas as leituras do consumo PoE na
última hora.
Consumo médio durante o último dia — Média de todas as leituras do consumo PoE no
último dia.
Consumo médio sobre na semana passada — Média de todas as leituras do consumo PoE
na última semana.
 

Contadores de evento PoE
 

Sobrecarga contrária — Número de condições de sobrecarga detectadas.
Contador curto — Número de circunstâncias curtos detectadas.
Negado contra — Número de circunstâncias negadas detectadas.
Contador ausente — Número de circunstâncias ausentes detectadas.
Assinatura inválida contrária — Número de condições inválidas da assinatura detectadas.
 

Estatísticas da vista PoE pela porta
 
Etapa 1. Clique a lista de drop-down da porta e escolha a porta que específica você quer
ver.
 

 
Nota: Neste exemplo, a porta GE7 é escolhida.
 
Etapa 2. Clique um botão de rádio para a taxa de atualização. Isto permitirá a página de
refrescar baseado no intervalo que você especifica.
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Nota: Neste exemplo, o segundo 60 é escolhido.
 

 
A informação seguinte será indicada para a porta escolhida:
 
História do consumo
 

Consumo médio durante a última hora — Média de todas as leituras do consumo PoE na
última hora.
Consumo médio durante o último dia — Média de todas as leituras do consumo PoE no
último dia.
Consumo médio sobre na semana passada — Média de todas as leituras do consumo PoE
na última semana.
 

Contadores de evento PoE
 

Sobrecarga contrária — Número de condições de sobrecarga detectadas.
Contador curto — Número de circunstâncias curtos detectadas.
Negado contra — Número de circunstâncias negadas detectadas.
Contador ausente — Número de circunstâncias ausentes detectadas.
Assinatura inválida contrária — Número de condições inválidas da assinatura detectadas.
 

As seguintes ações podem ser executadas na página das estatísticas:
 

Cancele contadores de evento — Cancela os contadores de evento indicados e permitem os
contadores de partir de zero.
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Veja todas as estatísticas das relações — Reorienta-o à tabela estatística PoE, que indica
todas as estatísticas acima para todas as relações no dispositivo.
 

 
Gráfico da história da relação da vista — Indica os contadores no formato do gráfico. Você
pode escolher um botão de rádio para que o alcance de tempo ver a tendência baseada no
seguinte:
Última hora
Último dia
Na semana passada
No ano passado
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Nota: Neste exemplo, a última hora é escolhida.
 

Refresque — Refresca os contadores indicados manualmente.
 

Economias da potência da vista
 
Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do interruptor e escolha o estado e as
estatísticas > a saúde e a potência.
 

 
A seguinte informação das economias da potência será indicada:
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Os Ethernet verdes atuais e a porta põem economias — a quantidade atual das economias
da potência em todas as portas no dispositivo.
Os Ethernet verdes cumulativos e a porta põem economias — a quantidade de energia
acumulativa das economias em todas as portas desde que o dispositivo foi posto acima.
Economias verdes anuais projetadas dos Ethernet e da potência da porta — a projeção da
quantidade de energia que salvar no dispositivo em uma semana. Este valor é calculado com
base nas economias que ocorreram durante a semana precedente.
Economias atuais da potência PoE — A quantidade atual da potência PoE salvar nas portas
em que têm os dispositivos postos (PDs) conectou-lhes e em que PoE não é operacional
devido à característica do intervalo de tempo.
Economias cumulativas da potência PoE — A quantidade cumulativa da potência PoE desde
que o dispositivo foi posto acima, uma quantidade da potência PoE salvar nas portas que têm
o PDs conectado a elas e ao que PoE não é operacional devido à característica do intervalo
de tempo.
Economias anuais projetadas da potência PoE — A quantidade projetada anual de potência
PoE desde que o dispositivo foi posto acima, uma quantidade de potência PoE salvar nas
portas que têm o PDs conectado a elas e ao que PoE não é operacional devido à
característica do intervalo de tempo. Esta projeção é baseada nas economias durante a
semana precedente.
 

 
Você deve agora com sucesso ter visto as estatísticas PoE e as economias da potência em
seu interruptor.
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