
Estatísticas do protocolo de registro GARP
VLAN (GVRP) no Switches controlado ESW2-
350G Series 

Objetivo
 

O protocolo de registro GARP VLAN (GVRP) mantém e envia a informação de VLAN no
Switches. Um pacote de GARP pode conter diversos mensagens e mais atributos tais como
classificações destas mensagens. O ID de VLAN é dado na utilização do pacote GARP que
o VLAN é gravado e igualmente na porta ou na RETARDAÇÃO de que pode ser
alcançada. Um atributo internamente tem o evento do comprimento e um valor. Enviada e
os frames recebidos do GVRP de uma porta ou de uma RETARDAÇÃO são indicados na
página GVRP. Estas estatísticas são indicadas quando o GVRP é permitido globalmente e
em uma porta ou em uma RETARDAÇÃO. O GVRP deve ser permitido antes que você
possa ver as estatísticas. Para permitir o GVRP refira a configuração dos ajustes do Generic
VLAN Registration Protocol (GVRP) do artigo no Switches ESW2-350G. 
 
Este artigo explica as estatísticas do GVRP no Switches controlado série ESW2 350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G-52 
• ESW2-350G-52DC
  

Versão de software
 

• 1.2.9.44
  

Estatísticas GVRP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o estado e as estatísticas > o
GVRP. A página GVRP abre:
 



 



Etapa 2. No clique da
relação o botão Appropriate Radio Button e escolhe a respectiva porta ou RETARDA-SE da
lista de drop-down para que as estatísticas GVRP devem ser indicada. As opções de
interface disponíveis são:
 

• Porta — Selecione o botão de rádio da porta e escolha uma porta das 1 a 52 portas
listadas para que as estatísticas devem ser indicada.
 
• RETARDAÇÃO — Selecione a RETARDAÇÃO do botão de rádio e escolha-a da lista, a
RETARDAÇÃO para que as estatísticas deve ser indicada. Para definir uma porta do
membro ou do candidato em uma RETARDAÇÃO refira o Gerenciamento da agregação do
link do artigo no Switches ESW2-350G.
 

Etapa 3. No clique da taxa de atualização o período de tempo desejado para o cada
refresca das estatísticas GVRP.
 



 
Nota: Os visores de estatística recebidos e transmitidos os seguintes campos:
 

• Junte-se a vazio — Os atributos que não são registrados no dispositivo e são enviados
para ser declarados.
 
• Vazio — O número de pacotes vazios que podem tomar a junta dentro e se juntar a
pacotes vazios.
 
• Licença vazia — Pacotes vazios da licença dos indicadores GVRP que são recebidos e
transmitidos.
 
• Junte-se dentro — Indica o número de GVRP juntam-se em uns pacotes enviados onde o
atributo foi declarado.
 
• Licença dentro — A licença dos indicadores GVRP em uns pacotes enviados para
remover os atributos registrou-se no dispositivo.
 
• Deixe tudo — Licença dos indicadores GVRP todos os pacotes recebidos e transmitidos.
 

 
A área das estatísticas de erros GVRP que determinam os contadores de erros GVRP é
mencionada mais nas estatísticas. Os atributos mencionados são como segue:
 

• ID de protocolo inválido — Pacotes total com erros ID.
 
• Tipo inválido ID do atributo — Pacotes total com erros de mensagem.
 
• Valor de atributo inválido — Pacotes total com valor de atributo que é o erro do ID de
VLAN 
 
• Comprimento de atributo inválido — Pacotes total com erros de comprimento do atributo.
 
• Eventos inválidos —. Pacotes totais do erro de evento.
 



 
Etapa 4. (opcional) para cancelar os contadores selecionados da interface clara do clique
dos contadores.
 
Etapa 5. (opcional) para cancelar os contadores de todas as relações clica claramente todos
os contadores das relações.
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