
Teste de cobre no Switches ESW2-550X 
Objetivo
 

O teste de cobre é usado para diagnosticar e pesquisar defeitos os problemas relativos aos
cabos do Ethernet. As portas do gigabit Ethernet são usadas frequentemente para a
transmissão dos arquivos do tamanho mais do que 1Gb. As portas GE oferecem
velocidades até do 1000 Mbps (1Gbps). O teste básico do cabo é usado para testar a
qualidade do cabo de cobre e de suas características anexado à porta. O teste avançado do
cabo é usado para testar o comprimento do cabo conectado às portas GE.
 
Este artigo explica como executar o teste de cobre no interruptor controlado empilhável
ESW2-550X.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-550X 
• ESW2-550X-DC
  

Versão de software
 

• v1.2.9.44
  

Teste de cobre
 

Nota: Os resultados de teste básicos do cabo são exatos se o alcance curto está
desabilitado e os resultados de teste avançados do cabo são exatos se o Ethernet eficiente
da energia (EEE) está desabilitado. O alcance curto e o EEE podem ser
desabilitados através do gerenciamento de porta > das propriedades. Nas propriedades 
pagine, desmarcar as caixas de seleção respectivas para desabilitá-las.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o >Diagnostics da
administração > o teste do cobre. A página de cobre do teste abre:
 



 
Etapa 2. Escolha a unidade/entalhe em que o teste de cobre deve ser executada da lista de
drop-down da unidade/entalhe e da porta desejada da lista de drop-down da porta. A
unidade identifica se o interruptor é um mestre ou um escravo na pilha (a unidade 1 é
mestre e a unidade 2 é escravo). O entalhe identifica se o interruptor é ESW2-550 ou
ESW2-550X (o slot1 é ESW2-550 e entalhe 2 é ESW2-550X). 
 
Etapa 3. Teste de cobre do clique. Uma nova janela aparece:
 

 
Etapa 4. APROVAÇÃO do clique para começar o teste.
 
A área de resultados de teste indica o resultado do teste básico e tem os seguintes campos:
 

• Última atualização — A data e hora do teste o mais recente executado na porta.
 
• Resultados de teste — Os resultados do teste do cabo.
 

– APROVADO — O cabo passou o teste.



– Nenhum cabo — Não há nenhum cabo conectado à porta.
 
– Cabo aberto — Somente um lado do cabo é conectado.
 
– Cabo curto — Procurar um caminho mais curto ocorreu no cabo.
 
– Resultado de teste desconhecido — Um erro ocorreu quando o teste foi executado.
 

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

A tabela avançada porta de cobre indica o resultado do teste avançado e tem os seguintes
campos:
 

• Comprimento de cabo — O comprimento do cabo.
 
• Pares — Indica o par de fio do cabo do cabo do twisted pair que foi testado.
 
• Estado — Indica o estado do par de fio do cabo.
 

– Vermelho — Indica uma falha.
 
– Verde — Indica um estado da APROVAÇÃO.
 

• Canal — Indica se o canal por cabo usado entre a porta de origem e de destino é um
cabo reto ou um cabo cross-over.
 
• Polaridade — Indica se a detecção e correção automática da polaridade está ativada
para o par de fio do cabo ou não. A detecção e correção automática da polaridade permite
o ajuste automático de erros da fiação em todas as portas.
 
• Enviesamento dos pares — Indica a diferença de horário nos nanossegundos entre os
dois fios em um cabo do twisted pair. Ocorre geralmente quando há uma diferença na
torção pelo medidor no mesmo cabo.
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