
Indique o status de módulo Ótica no Switches
controlado 200/300 Series 

Objetivo
 

O Switches controlado 200/300 Series permite que você obstrua dentro um transceptor SFP
(form fatora pequeno Pluggable) em seus módulos Óticas para conectar cabos de fibra
ótica. Uma vez que o transceptor e o cabo de fibra ótica são obstruídos dentro corretamente
no módulo Ótica do interruptor, a página Ótica do status de módulo oferece-lhe a
informação atual para a conexão ótica, que o ajuda a controlar esta conexão. Também, em
caso de uma falha, você pode pesquisar defeitos esta conexão com a informação de status
de módulo Ótica. 
 
O objetivo deste artigo é explicar a informação dada sobre o estado do módulo Ótica. 
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches controlado 300 Series SF/SG 200 e SF/SG
  

Versão de software
 

• v1.3.0.62
  

Status de módulo Ótica da vista
 

Esta seção mostra como alcançar a página Ótica do status de módulo, e explica a
informação diferente dada no Switches controlado 200/300 Series.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o >Diagnostics da
administração > status de módulo Ótica. A página Ótica do status de módulo abre:
 

 
A informação seguinte é indicada na tabela Ótica do status de módulo:
 

• Porta — Indica o número de porta a que o transceptor de SFP é conectado atualmente.
 
• Temperatura — Indica a temperatura em Celsius em que o SFP se opera.
 
• Tensão — Indica a tensão em que o SFP se opera.
 
• Atual — Indica a quantidade de corrente consumida pelo SFP.
 
• Energias de saída — Indica a quantidade de potência ótica transmitida.
 



• Potência de entrada — Indica a quantidade de potência ótica recebida.
 
• Falha do transmissor — Indica a perda de sinal relatada pelo SFP remoto. Os valores
deste campo podem ser verdadeiros (algum sinal foi perdido), falsos (o sem sinal foi
perdido) ou o sem sinal (N/S).
 
• Perda de sinal — Indica a perda de sinal relatada pelo SFP local. Os valores deste
campo podem ser verdadeiros (algum sinal foi perdido) ou falsos (o sem sinal foi perdido).
 
• Os dados aprontam-se — Indica se o SFP é operacional ou não. Os valores deste campo
podem ser verdadeiros (operacional) ou falsos (não operacional).
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