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Espelhamento de porta e VLAN nos switches
gerenciados 200/300 Series 

Objetivo
 

O espelhamento de porta e VLAN é um recurso que permite monitorar o tráfego em uma
determinada porta ou VLAN. O switch cria uma cópia da atividade de tráfego em uma
determinada porta ou VLAN e envia essa cópia à porta conectada à rede/dispositivo do
analisador. Você pode aplicar esse recurso para monitorar a atividade de tráfego em uma
determinada porta e verificar se há intrusos que desejam invadir sua rede, o que fornece
segurança à sua rede e seus recursos.
 
Este artigo explica como configurar o espelhamento de porta e VLAN nos Switches
Gerenciados 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series
  

Versão de software
 

1.3.0.62
  

 Configurar o espelhamento de porta/VLAN
 

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration >
Diagnostics > Port and VLAN Mirroring. A página Espelhamento de porta e VLAN é aberta:
 

 
Etapa 2. Clique em Add. A janela Add Port and VLAN Mirroring é exibida.
 

 



 
Etapa 3. Na lista suspensa Porta de destino, escolha a porta que será a porta do analisador.
Essa porta diretamente conectada à rede analisa o tráfego da rede.
 

 
Etapa 4. No campo Interface de origem, há duas maneiras de monitorar o tráfego. Clique no
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botão de opção apropriado. As opções disponíveis para monitorar o tráfego são:
 

 
 

Porta — Escolha na lista suspensa Porta a porta da qual o tráfego é enviado à porta do
analisador.
VLAN — Escolha na lista suspensa VLAN a VLAN da qual o tráfego é enviado à porta do
analisador.
 

 
 
Etapa 5. Se você escolheu Porta como a interface de origem na Etapa 4, o campo Tipo
estará disponível. No campo Tipo, clique no botão de opção do tipo de pacote que você
deseja que a porta do analisador analise. As opções disponíveis são:
 

 Rx Only — Para enviar somente o tráfego de entrada da porta de origem à porta do
analisador.
 Tx Only — Para enviar somente o tráfego de saída da porta de origem à porta do analisador.
Tx e Rx — Para enviar o tráfego de entrada e saída da porta de origem para a porta do
analisador.
 

 
Etapa 6. Clique em Apply para salvar sua configuração.
 

 



Passo 7. (Opcional) Marque a caixa de seleção da entrada da tabela de espelhamento que
deseja editar e clique em Editar. A janela Editar é exibida.
 

 
Etapa 8. Escolha qualquer uma das configurações que deseja alterar das configurações
selecionadas anteriores.
 

 
Etapa 9. (Opcional) Marque a caixa de seleção da entrada da tabela de espelhamento que
deseja excluir e clique em excluir.
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