
Teste das portas de cobre em portas de Ethernet
Gigabit no Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

As portas do gigabit Ethernet são usadas frequentemente para a transmissão de grandes
arquivos e vídeos. As portas GE oferecem velocidades até do 1000 Mbps (1Gbps). O
Ethernet verde tem três modos. A energia detecta o modo move uma porta no modo inativo
se o link é inativo. O modo do alcance curto determina o comprimento de cabo e ajusta o
uso da potência para a vária energia que do cabo lengths.802.3 o modo eficiente dos
Ethernet (EEE) reduz o consumo de energia quando há um sem tráfego no link.
 
Este documento explica o desempenho do teste das portas de cobre feito pelo testador de
cabo virtual (VCT) em portas do gigabit Ethernet. VCT executa o processamento de sinal
digital (DSP) - testes baseados nas portas GE no Switches ESW2-350G.
 
Nota: O teste pode ser feito em cabos de até 140 medidores de comprimento. Após ter
escolhido a porta em que o teste de cobre está indo ser executado, a porta é ajustada ao
estado inativo. Após o teste, a porta é retornada ao estado ascendente.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Teste de cobre
 

Nota: Os resultados de teste básicos do cabo são exatos se o alcance curto é desabilitado,
e os resultados de teste avançados do cabo são exatos se o Ethernet eficiente da energia
(EEE) é desabilitado. O alcance curto e o EEE podem ser desabilitados navegando através
do gerenciamento de porta > das propriedades. Nas propriedades pagine, verifique a caixa
de verificação respectiva para permitir e desmarcar de desabilitá-las.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o >Diagnostics da
administração > a página do teste do cobre do cobre Test.The abre:
 



 
 
Etapa 2. Escolha a porta GE em que o teste de cobre deve ser executada da lista de drop-
down da porta.
 



 
 
Passo 3: Teste de cobre do clique.
 

 
 
Etapa 4. Uma mensagem do PNF-acima é indicada. Clique a APROVAÇÃO para continuar
o teste ou o cancelamento a parar o teste.
 



 
 
A área de resultados de teste indica os seguintes campos:
 

• Última atualização — A data e hora do último teste conduzido na porta.
 
• Resultados de teste — Os resultados de teste do cabo.
 

– APROVADO — O cabo passou o teste.
 
– Nenhum cabo — O cabo não é conectado à porta.
 
– Cabo aberto — O cabo é conectado em somente um lado.
 
– Cabo curto — Procurar um caminho mais curto ocorreu no cabo.
 
– Resultado de teste desconhecido — O erro ocorreu.
 

• Distância a criticar — Indica a distância da falha da porta ao destino onde a falha ocorreu.
 
• Status de porta operacional — Indica se a porta está para cima ou para baixo no estado.
 

Quando o VCT é executado em uma porta de gigabit (GE1 ou GE2) a área de informação
avançada indica os seguintes campos.
 
Nota: O cabo usado em portas GE é composto do fio de cobre do twisted pair.
 



• Comprimento de cabo — O comprimento do cabo.
 
• Pares — Indica o par de fio do cabo sob o teste.
 
• Estado — Indica o estado do par de fio do cabo.
 

– Vermelho — Indica a falha.
 
– Verde — O Indica status é APROVADO.
 

• Canal — Indica o canal por cabo.
 
• Polaridade — Indica se a detecção e correção automática da polaridade está ativada
para o par de fio ou não. A detecção e correção automática da polaridade permite em
todas as portas RJ-45 para o ajuste automático de erros da fiação. A polaridade mostra o
normal se o cabo está trabalhando corretamente.
 
• Enviesamento dos pares — Indica a diferença de horário em segundos nano para o par
de fio do cabo.
 


	Teste das portas de cobre em portas de Ethernet Gigabit no Switches ESW2-350G
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Teste de cobre


