
Porta e de Espelhamento VLAN ajustes no
Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

O Espelhamento da porta é um método usado para monitorar o tráfego de rede. Com
Espelhamento da porta, as cópias de entrante e os pacotes de saída em determinadas
portas (interface de origem) de um dispositivo de rede são enviados a uma outra porta
(porta de destino) onde os pacotes são estudados. Isto é usado como uma ferramenta de
diagnóstico pelo administrador de rede.
 
Este artigo explica como espelhar portas e VLAN no Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Porta e Espelhamento VLAN
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o
diagnóstico > a porta e o Espelhamento VLAN. A porta e do Espelhamento VLAN página
abrem:
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da porta do destino para permitir o filtro. Esta
opção permite que você filtre a tabela da porta e do Espelhamento VLAN baseada na porta
do destino manualmente.
 
Etapa 3. Escolha a porta do destino da lista de drop-down da porta do destino usar-se para
filtrar a tabela.
 
Etapa 4. O clique vai.
 
Etapa 5. O clique adiciona para adicionar uma porta nova ou o espelho VLAN. A porta
adicionar e do Espelhamento VLAN página abrem:
 



 
Etapa 6. Escolha a porta do destino da lista de drop-down da porta do destino. Esta é a
porta a que as cópias do pacote são enviadas. Se uma porta é identificada como uma porta
do destino do analisador, permanece a porta do destino do analisador até que todas as
entradas estejam removidas.
 
Etapa 7. Clique o botão de rádio para o tipo de interface de origem desejado e escolha uma
relação da lista de drop-down. As opções disponíveis são:
 

• Porta — Escolha a porta de origem desejada da lista de drop-down da porta. 
 
• VLAN — Escolha o VLAN desejado monitorar da lista de drop-down VLAN. Um VLAN
ajuda um grupo de anfitriões a comunicar-se como se estão na rede física, apesar de seu
lugar.
 

Nota:  A porta da interface de origem não pode ser a mesma que a porta do destino.
 
Etapa 8. Se a porta é clicada em etapa 3, clique o tipo desejado botão de rádio para que o
tipo de tráfego monitore. As opções disponíveis são:
 

• Tx — Esta opção permite o Espelhamento da porta em pacotes de saída.
 
• RX — Esta opção permite o Espelhamento da porta em pacotes recebidos.
 
• Tx e RX — Esta opção permite o Espelhamento da porta em entrante e em pacotes de
saída.
 

Etapa 9. O clique aplica-se.
 

 
Etapa 10. (opcional) para suprimir de uma entrada, para verificar a caixa de verificação
apropriada da entrada e para clicar a supressão.
 
Etapa 11. (opcional) para editar uma entrada, para verificar a caixa de verificação
apropriada da entrada e o clique editam. Repita as etapas 6 a 9.
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