
Veja o estado da /porta da instalação da porta
na série do VPN Router RV320 e RV325 

Objetivo
 

O RV320 contém quatro portas de LAN e duas portas MACILENTOS, quando o RV325
contiver quatorze portas de LAN e duas portas MACILENTOS. A página de instalação da
porta é usada para configurar o Espelhamento e os parâmetros da porta em uma base por
porto. A página do status de porta é usada para ver as especificações e as estatísticas de
uma porta.
 
Este artigo explica como configurar as relações, vê estatísticas das relações, e como
configurar o Espelhamento da porta na série do VPN Router RV32x.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV320 Dual VPN Router MACILENTO 
• VPN Router MACILENTO duplo do gigabit RV325
  

Versão de software
 

• v1.1.0.09
  

Instalação da porta
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a instalação do gerenciamento
de porta > da porta. A página de instalação da porta abre:
 

 
 
Etapa 2. (opcional) para configurar a porta 1 como a porta do espelho, verificação permite o
(port 1) da porta do espelho. O Espelhamento da porta é uma ferramenta de diagnóstico
que seja usada para pesquisar defeitos problemas em uma relação. Mova espelhar para a



frente uma cópia de cada ingresso e pacote de saída das portas habilitadas à porta do
espelho onde os pacotes podem ser estudados. Por exemplo, na imagem configurada
acima, todos os pacotes recebidos e enviados nas portas 2 e 4 são enviados à porta 1.
 
Nota: O Espelhamento da porta não trabalha quando a clonagem do MAC address é
permitida.
 
Nota: Para espelhar uma porta única, desabilite todas as portas indesejáveis.
 
Nota: As portas MACILENTOS não podem ser espelhadas.
 
Etapa 3. Configurar os seguintes parâmetros na tabela de porta.
 

• ID de porta — Este campo indica o número que identifica a porta no dispositivo.
 
• Relação — Este campo indica o tipo de relação.
 
• Desabilitação — Verifique a caixa de verificação para desabilitar a relação.
 
• Prioridade — Da lista de drop-down escolha o nível da prioridade para a relação. O
tráfego de uma relação com alta prioridade é enviado antes do tráfego de uma relação
com prioridade normal.
 
• Modo — Da lista de drop-down escolha o modo da velocidade e duplexação da relação.
O modo semi-duplex restringe uma comunicação entre dois dispositivos conectados a uma
comunicação da maneira. Isto significa que somente um dos dispositivos pode transmitir
em um momento, quando o outro dispositivo escutar. O modo bidirecional permite que dois
dispositivos conectados transmitam dados simultaneamente. Esta opção deve ser
selecionada com base nas capacidades do dispositivo que é conectado à relação.
 

– Auto negociação (gigabit) — Permita a auto negociação na relação. A auto negociação
é uma tecnologia em que dois dispositivos conectados compartilham de capacidades de
transmissão. Isto permite que os dispositivos escolham o modo da velocidade e
duplexação que a parte de ambos os dispositivos, que conduz finalmente ao
desempenho maior possível.
 
– 10Mbps meios — A relação tem uma velocidade dos megabits por segundo 10 e reage
do modo semi-duplex.
 
– 10Mbps completamente — A relação tem uma velocidade dos megabits por segundo
10 e reage do modo duplex completo.
 
– 100Mbps meios — A relação tem uma velocidade de 100 megabits por segundo e
reage do modo semi-duplex.
 
– 100Mbps completamente — A relação tem uma velocidade de 100 megabits por
segundo e reage do modo duplex completo.
 

Etapa 4. Salvaguarda do clique. A configuração da instalação da porta salvar.
  

status da porta
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de porta > o
status de porta. A página do status de porta abre:
 



 
Os seguintes indicadores um sumário das relações:
 

• ID de porta — O nome ID da relação.
 
• Tipo — O tipo de conexão Ethernet.
 
• Estado do link — O estado da conexão atual da porta.
 
• Atividade da porta — O estado atual da porta
 
• Prioridade — O nível da prioridade da relação.
 
• Estado da velocidade — A velocidade atual da relação.
 
• Status bidirecional — O modo duplex atual.
 
• Auto negociação — O estado atual da característica da auto negociação.
 

Etapa 2. (opcional) para refrescar a página do status de porta, clique refresca.
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