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Controle estatísticas da relação em um
interruptor 

Objetivo
 

Como o administrador da rede, é boa prática verificar o comportamento das relações em um
interruptor. A boa manutenção é chave no desempenho de uma rede. Com os Series Switch
da empresa de pequeno porte de Cisco, você pode verificar quantos pacotes estão sendo
enviados através de uma relação e em que formulário.
 
A página da relação do interruptor é útil para analisar a quantidade de tráfego que é enviada
e recebida e sua dispersão tal como o unicast, o Multicast, e os pacotes de transmissão.
Além disso, 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.
 
Este artigo fornece instruções em como controlar as estatísticas e os diagnósticos das
relações em seu interruptor.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx200 Series
Sx250 Series
Sx300 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4.7.06 — Sx200, Sx300, Sx500
2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Controle estatísticas da relação em seu interruptor
 
Controle estatísticas de uma relação
 

Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web de seu interruptor escolhe
então o estado e as estatísticas > a relação.
 
Nota: As opções de menu disponíveis podem variar segundo o modelo do dispositivo. Neste
exemplo, SG350X-48MP é usado.
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Etapa 2. Na área da relação, escolha a relação para que as estatísticas de Ethernet devem
ser indicada.
 
Nota: Neste exemplo, a porta GE4 da unidade 2 é escolhida.
 

 
Nota: Se você têm um interruptor NON-empilhável tal como Sx250 ou o Sx300 Series
comutam, as opções são porta e RETARDAM-SE somente.
 

 
Etapa 3. Clique uma taxa de atualização da área da taxa de atualização. Este é o período
de tempo que passa antes que as estatísticas da relação estejam refrescadas.
 

 
Nenhum refresque — A informação sobre a relação que não refrescará com informação
nova.
segundo 15 — A informação sobre a relação refresca cada 15 segundos.
segundo 30 — A informação sobre a relação refresca cada 30 segundos.
segundo 60 — A informação sobre as relações refresca cada 60 segundos
 

Nota: Neste exemplo, o segundo 60 é escolhido.
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A área das estatísticas da recepção indica a informação seguinte para a relação escolhida:
 

 
Receba estatísticas
 

Bytes total (octetos) — Indica o número de Octets Received, que inclui o número de
pacotes ruins e dos octetos da sequência de verificação de frame (FCS). O FCS verifica
se a validez de um quadro.
Pacotes do unicast — Indica a informação sobre o número de bons pacotes do unicast
recebidos. Um unicast é uma conexão linear entre dois usuários.
Pacotes de transmissão múltipla — Indica a informação sobre o número de bons
pacotes de transmissão múltipla recebidos. Um Multicast é um-à-muito uma conexão
entre uma e uns ou vários usuários.
Pacotes de transmissão — Indica a informação sobre o número de bons pacotes de
transmissão recebidos. Uma transmissão é uma conexão entre uma a todos os
membros que pertencem a um segmento de rede.
Pacotes com erros — Indica a informação sobre o número de pacotes com os erros
recebidos. Estes pacotes podem ser unicast, Multicast, ou transmissão que durante a
transmissão obtida corrompeu ou deixou cair.
 

A área das estatísticas transmitir indica a informação seguinte para a relação escolhida:
 

 
Bytes total (octetos) — Indica o número de octetos transmitidos, que inclui o número de
pacotes ruins e dos octetos de FCS.
Pacotes do unicast — Indica a informação sobre o número de bons pacotes do unicast
transmitidos.
Pacotes de transmissão múltipla — Indica a informação sobre o número de bons
pacotes de transmissão múltipla transmitidos.
Pacotes de transmissão — Indica a informação sobre o número de bons pacotes de



transmissão transmitidos.
 

A interface clara (opcional) do clique de etapa 4. opõe-se para cancelar os contadores da
relação escolhida.
 

 
O clique (opcional) de etapa 5. refresca para refrescar a página das estatísticas.
 

 
Você deve agora com sucesso ter controlado as estatísticas de uma relação em seu
interruptor.
  

Estatísticas da vista de todas as relações
 

Etapa1. Na página da relação, opinião do clique todas as estatísticas das relações para ver
todas as portas na opinião da tabela.
 



 
Etapa 2. (opcional) escolhe uma taxa de atualização da lista de drop-down da taxa de
atualização. Este é o período de tempo que passa antes que as estatísticas da relação
estejam refrescadas.
 

 
Nota: Neste exemplo, o segundo 30 é escolhido.
 
Etapa 3. Escolha o tipo de interface da lista de drop-down do tipo de interface.
 

 
Nota: Neste exemplo, a porta da unidade 2 é escolhida.
 
Etapa 4. O clique vai.
 

 
A tabela estatística da relação indicará as estatísticas de todas as portas do interruptor
escolhido.
 



 
O clique (opcional) de etapa 5. cancela todos os contadores de interface para cancelar os
contadores da relação escolhida.
 

 
O clique (opcional) de etapa 6. refresca para refrescar a página das estatísticas.
 

 
Você deve agora com sucesso ter visto as estatísticas de todas as portas de seu interruptor.
  

Ideia gráfica das estatísticas RMON de uma relação
 

Nota: Esta característica está somente disponível a Sx250, a Sx350, a Series Switch
SG350X, e Sx550X.
 
Etapa1. Na página da relação, clique o botão do gráfico da história da relação da vista para
indicar estes resultados no formulário gráfico.
 



 
Etapa 2. Na área da relação, escolha a relação para que as estatísticas de Ethernet devem
ser indicada.
 
Nota: Neste exemplo, a porta GE4 da unidade 2 é escolhida.
 

 
Nota: Se você tem um interruptor NON-empilhável tal como o Sx250 Series comute, as
opções são porta e RETARDAM-SE somente.
 

 
Verificação (opcional) de etapa 3. as caixas de seleção das estatísticas da recepção que
você quer ser indicado.
 

 
Nota: Neste exemplo, todas as caixas de seleção são verificadas.



Verificação (opcional) de etapa 4. as caixas de seleção das estatísticas transmitir que você
quer ser indicado.
 

 
Nota: Neste exemplo, todas as caixas de seleção são verificadas.
 
Etapa 5. (opcional) da área do alcance de tempo, clica o alcance de tempo das estatísticas
da relação que você quer ver.
 

 
Nota: Neste exemplo, a última hora é escolhida.
 
A carta dos pacotes deve indicar as estatísticas da relação e dos pacotes escolhidos em
seu interruptor.
 

 
Você deve agora com sucesso ter visto as estatísticas gráficas de uma relação em seu
interruptor.
 
Nota: Se você figurou que uma relação tem problemas em cima de ver as estatísticas, você
pode executar um teste diagnóstico no cabo que é obstruído dentro a essa relação para ver
seu estado. Para aprender como, clique aqui.
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