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Introdução

Este documento descreve como configurar uma sessão de monitoração do tráfego Ethernet no
UCS. A monitoração de tráfego copia o tráfego de umas ou várias fontes e envia o tráfego
copiado a uma porta do destino dedicada para a análise por um analisador de rede. Esta
característica é sabida igualmente como o Switched Port Analyzer (SPAN).

Contribuído por Vignesh Kumar, engenheiros de TAC da Cisco de Avinash Shukla.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda-o ter um conhecimento de,

Cisco UCS e tipos diferentes das portas na interconexão da tela.●

Ferramentas da captação da rede (exemplo - Wireshark)●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada nestes hardware & componentes de software:

Interconexão da tela de Cisco UCS (alguma versão de software)●

B-séries UCS ou server da série C●

GLC-T (transceptor 1-Gigabit)●

Cabo CAT5●



Laptop/PC com 1 GB ferramenta da captação de porta Ethernet & de rede (wireshark)
instalada

●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se sua rede está viva, certifique-se de que você compreende o
impacto potencial de todas as mudanças ou configurações.

Diagrama de Rede

Configurações

Configurar

Criando uma sessão de monitoração do tráfego Ethernet

Etapa1. No painel de navegação, clique a aba LAN.

Etapa 2. Navegue às sessões de monitoração do tráfego > ao Fabric_Interconnect_Name

Etapa 3. Clicar com o botão direito Fabric_Interconnect_Name e escolha-o criam a sessão de
monitoração do tráfego (figo 1)

                 Figo 1

Etapa 4.  Na caixa de diálogo da sessão de monitoração do tráfego da criação, dê um nome à
sessão de monitoração, selecionam o estado administrativo à velocidade permitida, da porta do
destino (neste caso é 25) e Admin a 1Gbps (figo 2)

 Figo 2



Etapa 5. APROVAÇÃO do clique.

Etapa 6. Os detalhes da sessão de monitoração do tráfego aparecerão no painel correto (figo 3)

Figo 3

Etapa 7. Fazer duplo clique a sessão TAC-TEST dará as propriedades como abaixo (figo 4)

Figo 4



O status operacional está para baixo e aquele é porque nenhuma fonte é configurada (destacado
no vermelho)

Adicionando origens de tráfego a uma sessão de monitoração

Etapa1.  Na área de fontes, expanda a seção para a fonte do tipo de tráfego que você quer
adicionar, neste caso ele seria portas de Etherner do uplink (figo 5)

Etapa 2. Para ver os componentes que estão disponíveis para monitorar, clique + botão na borda
à direita da tabela para abrir a caixa de diálogo da fonte da sessão de monitoração adicionar.
Etapa 3. Selecione a interface de uplink que nós estamos interessados dentro, neste caso ele
seria os Ethernet 1/9.
Etapa 4. Selecione o sentido conforme a exigência, aqui opção que ambos selecionaram para
monitorar o tráfego em ambos os lados.
Etapa 5. APROVAÇÃO do clique

Figo 5



Verificar

UCS CLI

Do modo do nx-OS, execute

Etapa 1. Mostre o eth running 1/25 da relação



Etapa 2. Mostre o eth 1/25 da relação



Etapa 3. Mostre a eth da relação 1/25 de transceptor



Nota: Tipo aqui mostras SFP como SFP-1000BASE-T

UCS GUI 

Etapa1. No painel de navegação, sob a aba do equipamento > o Fabric_Interconnect_Name,
destaque a porta que é configurada para o destino (figo 6)

Figo 6 

 Etapa 2.  No painel de navegação, clique a aba LAN, filtro do clique: Sessões de monitoração do
tráfego > Fabric_Interconnect_Name > sessão de monitor (figo 7)

Figo 7



Laptop/PC 

Etapa1. Antes de iniciar a ferramenta do wireshark (figo 8)

Figo 8

2. Após ter initiatiating a ferramenta do wireshark, a contagem do pacote recebido aumentou (figo
9)

Figo 9 



Troubleshooting

Se a porta do destino está para baixo, verifique o SFP, cabografam.1.
Se o problema não é com SFP/cabo, verificação amável o estado configurando a fonte e
pares diferentes do destino.

2.

Se o problema é ainda lá, verificação amável com o outro FI ou dispositivo.3.
Verifique o modelo da interconexão da tela. A interconexão 6120 da tela apoia as interfaces
gig 1 somente nas primeiras 8 portas.
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/hw/switch/install/ucs6100_install
/overvie..

4.

/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/hw/switch/install/ucs6100_install/overview.html#wp1224779
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/hw/switch/install/ucs6100_install/overview.html#wp1224779
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