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SPAN / Port Mirroring
Ogólne informacje

▪ Kopiowanie ruchu sieciowego na przełączniku z jednego lub 
kilku interfejsów, Vlanów, port-channeli na interfejsy 
przeznaczone do SPAN



Sposoby przechwytywania 
pakietów

SPAN, RSPAN, ERSPAN, VACL, TAP, HUB, Pass-Through, Wireshark / Packet Analyzer Plus



SPAN / Port Mirroring
Przykład konfiguracji

Sonda

Gi0/1 Gi0/2
Fa0/1 Fa0/2

SPAN

Przełącznik



SPAN / Port Mirroring
Ograniczenia i zalety

▪ Skończona ilość sesji monitujących na przełącznikach (zazwyczaj 
maksymalnie dwie sesje monitorujące)

▪ Full-duplex przy wysokim wykorzystaniu łącza wymaga 
wykorzystania dwóch SPAN portów na jeden interfejs 
monitorowany

▪ Możliwość łączenia różnych typów interfejsów monitorowanych 
jako źródło (Gi z Vlan, Po z Vlan, itp.)

▪ Szybka i prosta konfiguracja



VACL
Przykład konfiguracji

Sonda

Gi0/1 Gi0/2
Gi1/1 Gi1/2

SPAN

Cat6500

Vlan20

Cat6500(config)# ip access-list SteelCentralMonitor

Cat6500(config-access-list)# permit ip any any

Cat6500(config-access-list)# exit

Cat6500(config)# interface Gi0/1

Cat6500(config-if)# no ip address

Cat6500(config-if)# switchport

Cat6500(config-if)# switchport mode trunk

Cat6500(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

Cat6500(config-if)# exit

Cat6500(config)# vlan access-map monitorMap 10

Cat6500(config-access-map)# match ip SteelCentralMonitor

Cat6500(config-access-map)# action forward

Cat6500(config-access-map)# exit

Cat6500(config)# vlan filter monitorMap vlan-list 20

Cat6500(config)# interface Gi0/1

Cat6500(config-if)# switchport capture



VACL
Ograniczenia i zalety

▪ W razie wykorzystania wszystkich sesji monitorujących (monitor 
session) można wykorzystać VACL

▪ Źródłem dla VACL mogą być tylko Vlany

▪ Wymaga utworzenia Access Listy lub wykorzystania już 
istniejącej

▪ Możliwość filtrowania ruchu za pomocą Access List

▪ Skomplikowana konfiguracja



RSPAN
Przykład konfiguracji

Sonda

Gi0/1 Gi0/2
Gi0/3 Vlan901

RSPAN

Przełącznik A

Vlan901 Gi0/2
Fa0/1 Fa0/2

Przełącznik B

SwitchB(config)# vlan 901

SwitchB(config-vlan)# remote span

SwitchA(config)# vlan 901

SwitchA(config-vlan)# remote span

SwitchB(config)# monitor session 1 

source interface Fa/02

SwitchB(config)# monitor session 1 

destination remote vlan 901

SwitchA(config)# monitor session 1 

source remote vlan 901

SwitchA(config)# monitor session 1 

destination interface Gi0/1



RSPAN
Ograniczenia i zalety

▪ Skończona ilość sesji monitujących na przełącznikach (zazwyczaj 
dwie sesje maksymalnie)

▪ Konfiguracja na co najmniej dwóch przełącznikach

▪ Możliwość łączenia różnych typów interfejsów monitorowanych 
jako źródło (Gi z Vlan, Po z Vlan, itp.)

▪ Średnio skomplikowana konfiguracja



ERSPAN
Przykład konfiguracji

Sonda

Gi0/1 Gi0/2
Gi0/3

ERSPAN

Cat6500

Gi0/2
Gi0/0/1 Gi0/0/2

Nexus 1000v

Nex1000(config)# monitor session 1 type erspan-source

Nex1000(config-monitor)# source Gi0/0/2

Nex1000(config-monitor)# destination ip address <adres_IP_Cat6500>

Nex1000(config-monitor)# erspan-id 100

Nex1000(config-monitor)# no shut

Adres IP Cat6500

Adres IP Nexus 1000v

Cat6500(config)# monitor session 1 type erspan-destination

Cat6500(config-monitor)# destination interface Gi0/1

Cat6500(config-monitor)# source

Cat6500(config-monitor)# erspan-id 100

Cat6500(config-monitor)# ip address <adres IP Nexus1000>

Cat6500(config-monitor)# no shut



ERSPAN
Ograniczenia i zalety

▪ Przydatne przy przesyłaniu kopii ruchu ze zdalnych lokalizacji 
(jeżeli jest to względnie mały ruch)

▪ Możliwość łączenia różnych typów interfejsów monitorowanych 
jako źródło (Gi z Vlan, Po z Vlan, itp.)

▪ Konieczne aby przełączniki obsługiwały L3 i posiadały możliwość 
konfiguracji ERSPAN

▪ Skomplikowana konfiguracja



HUB
Przykład konfiguracji

Sonda

Gi0/1 Gi0/2
Fa0/1 Fa0/2

Kopia ruchu

Przełącznik

H
U

B

Ścieżka danych



HUB
Ograniczenia i zalety

▪ Wymaga wpięcia do sieci dodatkowego urządzenia

▪ W przypadku awarii HUBa serwery są odcięte od sieci

▪ HUB – ruch sieciowy przychodzący na jeden interfejs jest 
rozsyłany po pozostałych interfejsach

▪ Nie trzeba nic konfigurować na przełącznikach ani routerach

▪ Zastosowanie w przypadkach ekstremalnych

▪ Możliwość występowania kolizji pakietów



TAP
Przykład konfiguracji

Sonda

Gi0/1 Gi0/2
Fa0/1 Fa0/2

Kopia ruchu

Przełącznik

T
A

P

Ścieżka danych



TAP
Ograniczenia i zalety

▪ TAP - dedykowane narzędzie do kopiowania ruchu 

▪ Możliwość dowolnego filtrowania ruchu

▪ Możliwość mieszania mediów (kopia z 10Gb na 1Gb i na odwrót)

▪ W przypadku TAPa podczas jego awarii ruch do serwerów jest 
dalej przesyłany

▪ Nie trzeba nic konfigurować na przełącznikach ani routerach

▪ Najbardziej pożądane rozwiązanie!!!



Pass-Trough
Przykład konfiguracji

Sonda

Gi0/1 Gi0/2
Fa0/1 Fa0/2

Ruch przechodzi przez sondęPrzełącznik



Pass-Trough
Ograniczenia i zalety

▪ Wymaga wpięcia sondy pomiędzy serwer a urządzenie sieciowe

▪ W przypadku awarii sondy serwery są odcięte od sieci

▪ Wykorzystywanie zazwyczaj do przesyłania kopii ruchu do 
dodatkowych systemów np. IDS, DLP sieciowe, anty APT

▪ Nie zaleca się takiej konfiguracji



SPAN na wirtualnych przełącznikach
Przykład konfiguracji



SPAN na wirtualnych przełącznikach
Ograniczenia i zalety

▪ Kopia całego ruchu wewnątrz środowiska wirtualnego

▪ Możliwość filtrowania na poziomie Vlanów

▪ Możliwość nasłuchiwania na dedykowanym interfejsie fizycznym

▪ Bez wirtualnego przełącznika dystrybucyjnego wymagana jest 

instalacja wirtualnej sondy na każdym hoście



Wireshark / Packet Analyzer Plus

▪ Nasłuchiwanie ruchu sieciowego bezpośrednio na 

stacjach roboczych lub indywidualnych serwerach

▪ Możliwość wykorzystania laptopa jako nagrywarki 

ruchu

▪ Analiza pakietów w czasie rzeczywistym



Dodatkowe Sposoby
Konfiguracje na ASR9000 

▪ Local ERSPAN

▪ PW-SPAN (Pseudowire Traffic Mirroring)

▪ Partial Packet Mirroring

▪ Layer 2 and Layer 3 Traffic Mirroring  



Dziękuję za uwagę

passus.com

Adrian Turowski
adrian.turowski@passus.com


