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Descrição do problema
Há uns lotes de eventos deixados cair nas estatísticas RMON das relações em um
SG500XG onde um dispositivo UCS220 seja conectado.
Para ver as estatísticas da porta se há pacotes descartado, siga as etapas abaixo:
Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet do interruptor e vá ao estado e às
estatísticas > ao RMON > às estatísticas.

Etapa 2. Na seção da relação, clique sobre o menu suspenso da unidade/entalhe para
escolher a unidade específica se seu interruptor pertence a uma pilha.

Nota: Neste exemplo, 1/1 são escolhidos que indicam que o interruptor é a primeira unidade
na pilha e está no primeiro entalhe.
Etapa 3. Clique o menu suspenso da porta para escolher a porta específica que você quer
ver.

Nota: Neste exemplo, a porta GE3 é escolhida.
Clique (opcional) de etapa 4. um botão de rádio para escolher a taxa de atualização. Isto
permitiria que a página refrescasse baseado automaticamente no intervalo que você se
ajustou.

Nota: Neste exemplo, o segundo 15 é escolhido que indica que a página refrescará
automaticamente cada 15 segundos.
Etapa 5. Verifique as estatísticas indicadas para verificar se há uns eventos deixados cair na
relação escolhida.

Nota: Neste exemplo, as estatísticas mostram que há 595 eventos deixados cair.

Próximas etapas

Faça uma captura de pacote de informação na porta problemática usando Wireshark. Siga
as etapas abaixo:
Permita a auto negociação
Permitir a auto negociação permite que a porta anuncie seus velocidade de transmissão,
modo duplex, e capacidades do controle de fluxo ao parceiro de enlace da porta.
Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet do interruptor e vá ao gerenciamento de
porta > às configurações de porta.

Etapa 2. Sob a tabela da configuração de porta, clique sobre o botão de rádio da porta onde
os eventos deixados cair são encontrados e o clique edita.

Nota: Neste exemplo, a porta GE3 é escolhida.
Etapa 3. No indicador da configuração de porta da edição, verifique a caixa de seleção da
possibilidade para ver se há a auto negociação a seguir clique-a aplicam-se.

Permita configurações de registro
Etapa 1. Vá à administração > ao log de sistema > às configurações de registro.

Etapa 2. Sob configurações de registro, verifique o registro permitem a caixa de verificação.

Etapa 3. Ajuste o identificador do autor a nenhuns clicando no botão de rádio.

Etapa 4. Sob RAM e a memória Flash que registram, verifique todas as caixas de seleção à
exceção de debugam e clicam então aplicam-se.

O espaço livre entra RAM e o flash
Etapa 1. Vá ao estado e às estatísticas > ao View Log > à memória ram.

Etapa 2. Clique os logs claros abotoam-se sob a tabela do log da memória ram.

Etapa 3. Vá à memória Flash.

Etapa 4. Clique os logs claros abotoam-se sob a tabela do log da memória Flash.

Adicionar a porta e o Espelhamento VLAN
Etapa 1. Vá ao >Diagnostics da administração > à porta e ao Espelhamento VLAN.

Etapa 2. Sob a tabela da porta e do Espelhamento VLAN, clique sobre Add.

Etapa 3. No indicador da porta adicionar e do Espelhamento VLAN, clique sobre o menu
suspenso da porta do destino para escolher a porta onde o computador que está
executando Wireshark é conectado.

Nota: Neste exemplo, a porta GE1 é escolhida.
Etapa 4. Clique sobre o menu suspenso da porta de origem para escolher a porta onde os
eventos deixados cair são encontrados.

Nota: Neste exemplo, a porta GE3 é escolhida.
Etapa 5. Clique sobre o Tx e o botão de rádio de Rx para escolher o tipo e a clicá-lo então
aplica-se.

Etapa 6. Lance a captação no computador que executa Wireshark.

Resolução
Permita o controle de fluxo. Para fazer isto, siga as etapas abaixo:
Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet do interruptor e vá ao gerenciamento de
porta > às configurações de porta.

Etapa 2. Sob a tabela da configuração de porta, clique sobre o botão de rádio da porta onde
os eventos deixados cair são encontrados e o clique edita.

Nota: Neste exemplo, a porta GE3 é escolhida.
Etapa 3. No indicador da configuração de porta da edição, verifique a caixa de seleção da
possibilidade para ver se há o controle de fluxo a seguir clique-a aplicam-se.

Etapa 4. Clique o botão

piscar para salvar permanentemente os ajustes.

