
Veja a utilização CPU no Switches controlado
300 Series usando a interface da linha de
comando 

Objetivos
 

A utilização CPU é uma medida da carga de trabalho no CPU. Este interruptor pode seguir a
utilização CPU e indicar a porcentagem da capacidade do CPU que foi usado nos cinco
segundos passados, um minuto, e cinco minutos.
 
Este documento explica como permitir o serviço de medição da utilização CPU e ver a
utilização CPU no 300 Series Switch.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• 300 Series Switch
  

Procedimento Passo a Passo
 

Nota: A utilização CPU de possibilidade e de vista exige o nível de privilégio 15 do usuário.
  

Permita a medição da utilização CPU
 

 
Etapa1. Usando o comando prompt, entre no telnet 192.168.1.254 para alcançar a interface
da linha de comando para este dispositivo no endereço IP padrão.
 

 
Etapa 2. Incorpore o nome de usuário e a senha.
 
Nota: O nome de usuário padrão é Cisco e a senha padrão é Cisco.
 

 
Etapa 3. Incorpore a configuração para incorporar o modo de configuração global.
 

 
Etapa 4. Incorpore a CPU-utilização do serviço para permitir a medida da utilização
processador central.
 

• Alternativamente, não incorpore nenhuma CPU-utilização do serviço para desabilitar a



medida da utilização processador central.
 

Nota: O serviço da utilização CPU pode somente ser permitido ou desabilitado no modo de
configuração global. Se o nome de host do comando prompt não termina com
(configuração) #, incorpore a configuração para incorporar o modo de configuração global.
 

 
Etapa 5. Incorpore a saída para retirar o modo de configuração global.
 

 
Etapa 6. (opcional) quaisquer ajustes mudados será perdida se o interruptor perde a
potência. Para fazer o permanent das mudanças incorporar a partida-configuração da
executar-configuração da cópia e entrá-la sim para copiar o arquivo de configuração atual
ao arquivo de configuração de inicialização.
 

 
Etapa 8. Incorpore a saída outra vez para terminar a sessão.
  

Veja a utilização CPU
 

Etapa1. Usando o comando prompt, entre no telnet 192.168.1.254 para alcançar a interface
da linha de comando para este dispositivo no endereço IP padrão.
 
Etapa 2. Incorpore o nome de usuário e a senha.
 

 
Etapa 3. Incorpore a utilização processador central da mostra para ver a utilização CPU nos
cinco segundos passados, em um minuto, e em cinco minutos.
 
Nota: O serviço da utilização CPU deve previamente ter sido permitido para que todas as



medidas sejam indicadas.
 
Nota: A utilização CPU pode somente ser vista no modo de exec privilegiado. Se o nome de
host do comando prompt termina com (configuração) #, incorpore a saída para retirar o
modo de configuração global e incorporar o modo de exec privilegiado. As sessões novas
reagirão do modo de exec privilegiado à revelia.
 
Etapa 4. Incorpore a saída para terminar a sessão.
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