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GARANTIA LIMITADA E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Todos os produtos da Fluke Networks são garantidos contra defeitos de material e mão-de-obra, sob condições de uso e serviço normal.
O período de garantia da unidade-base (mainframe) é de 1 (um) ano a partir da data da compra. As peças, acessórios, consertos de
produtos e outros serviços são garantidos por 90 (noventa) dias, a menos que descritos em contrário. Baterias Ni-Cad, Ni-MH e Lítio-íon,
cabos e outros periféricos são considerados peças ou acessórios. Esta garantia aplica-se apenas ao comprador original ou ao cliente
usuário final de um revendedor autorizado da Fluke Networks, e não cobre qualquer produto que, na opinião da Fluke Networks, tenha
sido usado de forma inadequada ou descuidada, ou tenha sido alterado, contaminado, ou danificado por acidente ou condições
anormais de operação ou manuseio. A Fluke Networks garante que o software funcionará de acordo com as suas especificações técnicas
pelo período de 90 dias, e que o mesmo foi gravado de forma adequada em meio físico sem defeitos. A Fluke Networks não garante
que o software não apresentará erros nem que funcionará ininterruptamente.
Os revendedores autorizados da Fluke Networks deverão conceder esta garantia referente a produtos novos e não-usados somente
para clientes que são usuários finais, mas não estão autorizados a ampliá-la ou modificá-la de qualquer forma em nome da
Fluke Networks. A assistência técnica coberta pela garantia está disponível apenas se o produto houver sido adquirido de uma loja
autorizada da Fluke Networks, ou se o Comprador tiver pago o preço internacional aplicável. A Fluke Networks reserva-se o direito de
cobrar do Comprador taxas relativas ao custo de importação das peças de reposição/reparos, quando o produto for comprado em um
país e remetido a outro país para reparos.
A obrigação da Fluke Networks no que se refere a esta garantia é limitada, a critério da Fluke Networks, à devolução da importância
paga pela compra do produto, ao conserto gratuito do produto, ou à reposição do produto que apresente defeito e que seja remetido
a um centro de assistência técnica da Fluke Networks dentro do prazo de validade da garantia.
Para receber serviço de assistência técnica coberto pela garantia, entre em contato com o centro de assistência técnica autorizado
Fluke Networks mais próximo ou remeta o produto, com uma descrição do problema e com frete e seguro pagos (FOB no destino), ao
centro de assistência técnica mais próximo. A Fluke Networks não se responsabiliza por nenhum dano que possa ocorrer durante o
transporte. Após efetuado o conserto coberto pela garantia, o produto será remetido de volta ao Comprador, com frete pago (FOB no
destino). Se a Fluke Networks determinar que o problema foi causado por uso inadequado ou descuidado, alteração, acidente ou
condições anormais de operação ou manuseio, ou pelo desgaste normal dos componentes mecânicos, a Fluke Networks fará uma
estimativa do custo do reparo e obterá a autorização do Comprador antes de efetuá-lo. Após a realização do conserto, o produto será
remetido de volta ao Comprador com frete pago. O custo do conserto e da entrega do produto de volta ao Comprador será cobrado do
mesmo (FOB no local da remessa).
ESTA GARANTIA É O ÚNICO E EXCLUSIVO RECURSO JURÍDICO DO COMPRADOR, E SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS,
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE OU
ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM. A FLUKE NETWORKS NÃO SE RESPONSABILIZA POR NENHUM DANO OU PERDA, ESPECIAL,
INDIRETO, INCIDENTAL OU CONSEQÜENTE, INCLUSIVE PERDA DE DADOS, QUE POSSA OCORRER EM DECORRÊNCIA DE QUALQUER
CAUSA OU TEORIA JURÍDICA.
Como alguns estados ou países não permitem a exclusão ou limitação dos termos de garantias implícitas, nem de danos incidentais ou
conseqüentes, esta limitação de responsabilidade poderá não se aplicar ao seu caso. Se qualquer provisão desta garantia for
considerada inválida ou inexeqüível por algum tribunal ou outro órgão de jurisdição competente, tal decisão judicial não afetará a
validade ou exeqüibilidade de nenhuma outra provisão.
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Acordo de Licença do Usuário Final
O software incluído é fornecido de acordo com os termos e condições deste acordo. A retenção do software por prazo superior a
30 dias, a abertura do invólucro selado de embalagem do produto ou qualquer tipo de uso do referido produto será considerado como
aceitação dos termos deste acordo. Se o usuário final não considerar estes termos aceitáveis, deverá devolver imediatamente o produto
não-usado e todos os materiais impressos incluídos na embalagem à Fluke Corporation ou ao local onde o produto foi adquirido, para
obter reembolso equivalente à taxa de licença paga.
1. CONCESSÃO DE LICENÇA. A Fluke Networks, uma divisão da Fluke Electronics Corporation (Fluke Networks), concede ao usuário final
o direito de usar o software incluído, de acordo com os termos deste Acordo de Licença do Usuário Final.
2. TÍTULO DE PROPRIEDADE, DIREITOS AUTORAIS E MARCAS COMERCIAIS E REGISTRADAS. Este software é propriedade da
Fluke Networks ou de seus fornecedores, e é protegido pelas leis de direitos autorais dos Estados Unidos e por provisões de tratados
internacionais. Portanto, exceto pelos direitos acima concedidos, o produto deve ser tratado como qualquer outro material protegido
por leis de direitos autorais, e todas as cópias devem incluir o aviso correto de copyright.
3. RESTRIÇÕES. É proibido efetuar engenharia reversa, descompilar ou desmontar o software. Se este produto for uma atualização de
software, toda transferência de propriedade deverá obrigatoriamente incluir a atualização e todas as versões anteriores.
Só é permitido usar o software com os produtos da Fluke Networks para os quais ele foi produzido.
É proibido exportar ou reexportar o software para qualquer país para o qual a exportação ou reexportação seja restrita por lei ou
regulamentação dos EUA ou de qualquer outro governo com a devida jurisdição, sem autorização prévia da Fluke Networks.
4. TERMO. Esta licença é efetiva no momento em que o comprador aceitar o acordo acima, e permanecerá em vigor até ser terminada
por meio de (a) notificação escrita da Fluke Networks ou (b) falta de cumprimento do acordo de licença por parte do comprador. No
término deste acordo de licença, o comprador deverá devolver à Fluke Networks todas as cópias do software que constitui o produto,
bem como todos os materiais impressos associados, ou destruí-los.
5. OUTROS ACORDOS. Se os termos ou condições deste acordo entrarem em conflito com os termos e condições de outros acordos, o
presente acordo terá precedência em relação a todos os demais.

Acordo de Licença do Usuário Final (continuação)
6. GARANTIA LIMITADA. A Fluke Networks garante que o produto, que neste caso é um software, apresentará desempenho
substancialmente de acordo com o descrito nos materiais impressos, durante um prazo de 90 dias a contar da data da aceitação da
licença, ao ser usado em ambientes para o qual foi fabricado. Além disso, a Fluke Networks garante que a cópia original do software foi
gravada em mídia sem defeitos. A Fluke Networks não garante que o software não apresentará erros nem que funcionará
ininterruptamente.
7. RECURSOS LEGAIS. A responsabilidade integral da Fluke Networks e o único recurso do usuário será, a critério exclusivo da
Fluke Networks: (a) o reembolso do preço pago pelo produto ou (b) o conserto ou substituição do produto que não satisfaça a garantia
limitada. Esta garantia limitada será considerada nula se o problema do produto decorrer de acidente, abuso ou aplicação incorreta. A
duração da garantia de qualquer produto de reposição será o restante dos 90 dias da garantia original ou 30 dias, valendo o prazo que
for mais longo.
8. SEM OUTRAS GARANTIAS. A FLUKE NETWORKS NÃO CONCEDE NENHUMA OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, EM
RELAÇÃO A ESTE PRODUTO E OS MATERIAIS IMPRESSOS QUE O ACOMPANHAM, INCLUSIVE, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS IMPLÍCITAS
DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM. Em nenhuma circunstância a Fluke Networks ou seus
fornecedores serão responsáveis por danos (inclusive, sem limitações, danos indiretos, conseqüentes ou incidentais, danos devidos a
lucros cessantes, interrupção de operações, perda de dados empresariais ou qualquer prejuízo patrimonial) resultantes do uso ou
impossibilidade de usar este produto, mesmo se a Fluke Networks tiver sido avisada sobre a possibilidade da ocorrência de tais danos.
Nos Estados Unidos, este acordo e licença será regido pelas leis do Estado de Washington; em outros países, pelas leis do país em que o
acordo foi estabelecido.

Aviso sobre marcas comerciais e registradas
Qtopia™ é marca comercial da Trolltech, Inc.
CompactFlash® é marca registrada da CompactFlash Association.
O logotipo do CardBus® é marca registrada da PCMCIA/JEiTA.
Linux® é marca registrada de Linus Torvalds.
Todas as marcas comerciais são reconhecidas.

Aviso sobre o software
O EtherScope™ Série II Network Assistant é habilitado em parte pelo sistema operacional Linux e outros programas de software
disponíveis ao público em geral. A cópia do código-fonte para leitura por computador está disponível mediante taxa correspondente
ao custo de distribuição. Para obter mais informações, entre em contato com o Centro de Assistência Técnica da Fluke Networks
(1-800-283-5853) e visite o site da GNU em (http://www.gnu.org).
Contém o software de segurança MatrixSSL™, sob licença da PeerSec Networks Inc. Veja mais informações sobre o software MatrixSSL™
em http://www.peersec.com.

Índice
Título

Página

Sobre este guia ...................................................................................................................................................................... 1
Introdução ............................................................................................................................................................................. 1
Características ................................................................................................................................................................ 2
Conteúdo da embalagem .............................................................................................................................................. 2
Informações sobre uso e segurança .............................................................................................................................. 5
Como registrar o instrumento ...................................................................................................................................... 7
Cuidados e manutenção ................................................................................................................................................ 7
Como contatar a Fluke Networks ................................................................................................................................. 8
Antes de começar .................................................................................................................................................................. 8
Como usar a caneta eletrônica ..................................................................................................................................... 9
Como ligar e desligar o instrumento ............................................................................................................................ 9
Seleção de interface LAN ou WLAN ............................................................................................................................. 10
Atualização do software ............................................................................................................................................... 10
Verifique se há alguma atualização ...................................................................................................................... 10
Instale o software ................................................................................................................................................... 11
Atualize o arquivo de idioma ................................................................................................................................ 11
Como mudar o idioma da Ajuda e da interface do usuário ....................................................................................... 12
Ajuste da luminosidade (brilho) da tela ....................................................................................................................... 13

i

EtherScopeTM Series II
Guia de introdução
Ajuste de data e hora .................................................................................................................................................... 13
Recalibração da tela ....................................................................................................................................................... 14
Ativação das opções do software .................................................................................................................................. 14
Fonte de alimentação de energia ........................................................................................................................................ 15
Operação do instrumento à base de bateria ................................................................................................................ 15
Como carregar a bateria ......................................................................................................................................... 16
Estado da carga da bateria ..................................................................................................................................... 16
Como conservar a carga da bateria ....................................................................................................................... 16
Remoção e instalação da bateria .................................................................................................................................. 17
Operação do instrumento com fonte de alimentação externa ................................................................................... 19
Características físicas ............................................................................................................................................................. 19
Conexões de rede ........................................................................................................................................................... 20
Interfaces externas ......................................................................................................................................................... 20
Conexão de alimentação de energia externa .............................................................................................................. 20
LEDs de status ................................................................................................................................................................. 22
LEDs da interface de LAN (RJ-45 ou fibra) ............................................................................................................. 22
LEDs da interface Wireless LAN .............................................................................................................................. 24
LED de energia (liga/desliga) .................................................................................................................................. 24
Interface de usuário .............................................................................................................................................................. 25
Layout das telas .............................................................................................................................................................. 25
Barra de título ......................................................................................................................................................... 25
Indicador de seleção ............................................................................................................................................... 25
Barra de ferramentas .............................................................................................................................................. 26
Barra de status ........................................................................................................................................................ 27
Navegação na interface de usuário .............................................................................................................................. 28
Personalização do instrumento ..................................................................................................................................... 29
Como visualizar a Ajuda ....................................................................................................................................................... 30
Como acessar o material de referência contido no CD ....................................................................................................... 31

ii

Índice
Identificação e solução de problemas em LAN cabeada .................................................................................................... 31
Conexão com rede cabeada .......................................................................................................................................... 33
Exibição dos resultados de Autoteste ........................................................................................................................... 33
Configuração do instrumento para redes
LAN cabeadas ................................................................................................................................................................. 36
Configurações de TCP/IP ......................................................................................................................................... 37
Configurações de 802.1Q/IP TOS ........................................................................................................................... 37
Configurações 802.1X ............................................................................................................................................. 39
Testes ativos ............................................................................................................................................................ 40
SNMP ....................................................................................................................................................................... 40
Registro de conexão ............................................................................................................................................... 40
Configurações Ethernet ......................................................................................................................................... 40
Configurações de segurança do instrumento ....................................................................................................... 41
Configurações gerais .............................................................................................................................................. 42
Identificação e solução de problemas de LAN de fibra óptica ........................................................................................... 44
Instalação do adaptador de fibra SFP ........................................................................................................................... 45
Remoção do adaptador de fibra SFP ............................................................................................................................ 45
Identificação e solução de problemas de redes LAN sem fio ............................................................................................. 46
Instale o cartão WLAN ................................................................................................................................................... 46
Exibição dos resultados de Autoteste ........................................................................................................................... 47
Relatórios ............................................................................................................................................................................... 48
Criação de relatório ....................................................................................................................................................... 48
Gerenciamento de relatórios ........................................................................................................................................ 49
Visualização de relatórios ...................................................................................................................................... 49
Renomear um relatório .......................................................................................................................................... 50
Apagar um relatório ............................................................................................................................................... 50
Como acrescentar um gráfico a cabeçalhos de relatórios .................................................................................... 51
Como acrescentar um comentário do instrumento ao rodapé de relatórios ..................................................... 51

iii

EtherScopeTM Series II
Guia de introdução
Como executar testes diagnósticos ...................................................................................................................................... 52
Acessar o instrumento em modo remoto (somente LANs) ................................................................................................. 53
Eventos que ocorrem na interface de usuário e que desconectam a sessão remota ................................................. 55
Como usar as ferramentas da área de trabalho .................................................................................................................. 56
Menu Aplicativos ............................................................................................................................................................ 56
Menu Ferramentas ......................................................................................................................................................... 57
Identificação e solução de problemas do instrumento ....................................................................................................... 59
Especificações ........................................................................................................................................................................ 62
Índice remissivo ...................................................................................................................................................................... 67

iv

Lista das Tabelas
Tabela
1
2

Página
Acessórios .............................................................................................................................................. 3
Símbolos elétricos internacionais ......................................................................................................... 5

v

EtherScopeTM Series II
Guia de introdução

vi

Lista de Figuras
Figura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Página
Carregamento e remoção da bateria............................................................................................................ 18
Características físicas do EtherScope Network Assistant.............................................................................. 21
LEDs indicadores de status............................................................................................................................. 22
Ajuda relacionada ao contexto da tela......................................................................................................... 30
Tela de resultados de teste de LAN............................................................................................................... 33
Testes de cabos ............................................................................................................................................... 35
Tela Configurações do instrumento - TCP/IP ................................................................................................ 36
Tela Configurações do instrumento - Segurança ......................................................................................... 41
Inserção do adaptador de fibra..................................................................................................................... 45
Tela de resultados de teste de LAN sem fio.................................................................................................. 47
Página inicial do servidor web ...................................................................................................................... 53

vii

EtherScopeTM Series II
Guia de introdução

viii

EtherScopeTM Series II
Network Assistant
Sobre este guia

Introdução

Este Guia de introdução do EtherScope™ Série II Network
Assistant apresenta as características e funções do
EtherScope™ Series II Network Assistant e instruções básicas
de configuração e uso do instrumento. As informações
contidas neste guia foram elaboradas para ajudar o usuário
a se familiarizar com o instrumento. Após ler este guia, a
melhor fonte de informações para esclarecer dúvidas e saber
mais sobre como usar o produto na manutenção de redes e
na identificação e solução de problemas é o sistema de
Ajuda on-line.

O EtherScope™ SeriesII Network Assistant (daqui em diante
mencionado simplesmente como “o instrumento” ou
“EtherScope Network Assistant”) é uma ferramenta portátil
e integrada para a realização de testes de rede, projetada
para ajudar o usuário na instalação, monitoração e solução
de problemas de redes locais (LANs) cabeadas ou sem fio
(wireless). O EtherScope Network Assistant proporciona
visibilidade instantânea da rede apresentando informações
cruciais sobre o funcionamento e o estado da mesma, para
que o usuário tenha condições de identificar e resolver
problemas de forma pró-ativa, antes que eles afetem
o desempenho.
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Características

Conteúdo da embalagem

O EtherScope Network Assistant possibilita efetuar medições
cruciais de desempenho de redes LANs cabeadas ou sem fio.
O recurso de autoteste do instrumento verifica rapidamente
o desempenho na camada física, efetua a descoberta de
redes e dispositivos, e identifica problemas de configuração e
desempenho. Para possibilitar análises mais aprofundadas, o
instrumento também oferece um conjunto de ferramentas
diagnósticas que permitem localizar dispositivos na rede e
verificar sua interconectividade.

Dedique alguns minutos para examinar o conteúdo da caixa
da remessa e verificar se foram fornecidos todos os acessórios
padrão relacionados na Tabela 1.

A interface de usuário do instrumento é apresentada em tela
colorida sensível ao toque, e é simples e intuitiva. Basta tocar
em um botão, ícone de navegação ou outro elemento da
tela para fazer um “drill down” e obter mais detalhes ou
realizar outra operação específica.

2

Se algum item estiver danificado, ligue para a empresa
transportadora e peça uma inspeção e um relatório da
inspeção. Não envie correspondência para a fábrica antes de
notificar a empresa transportadora, pois isso atrasará o
processamento da reclamação. Se essa medida não for
tomada, não teremos condições de ajudá-lo a recuperar o
valor referente à reclamação feita à empresa transportadora.
Após obter o relatório de inspeção da empresa
transportadora, remeta o instrumento e uma cópia do
relatório à fábrica. Veja em “Como contatar a Fluke
Networks“ na página 8 as várias maneiras de nos contatar.

Introdução

Tabela 1. Acessórios
Item

Descrição

Kit de extensão de teste para o
EtherScope

Inclui acessórios adicionais: bateria recarregável sobressalente, carregador externo
de bateria, miniteclado externo, adaptadores wiremap (identificador de pinagem;
números 2 a 6) e maleta grande.

Adaptador wiremap WireView™
(localizador de ponto)

Dispositivo para terminação de cabo com localizador de ponto, ID no 1. Usado na
operação de wiremap para teste de cabo e como localizador de ponto.

Adaptadores wiremap WireView

Jogo de 5 adaptadores wiremap com localizador de ponto, IDs no 2 a no 6.

Teclado externo

Miniteclado USB.

Alça

A alça pode ser presa no instrumento, para maior conveniência.

Caneta

Caneta tipo Stylus para uso no display do instrumento, isto é, na tela sensível
ao toque.

Unidade da bateria

Bateria de lítio-íon recarregável.

Carregador externo de bateria

Estação externa para carregar bateria.

Adaptador CA, cabo
de alimentação

Entrada: 90 V a 264 VCA, 50/60 Hz; saída: 15 VCC, 1,3 A (20 W); a terminação do fio
elétrico varia conforme o país.
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Tabela 1. Acessórios (continuação)
Item

4

Descrição

Adaptador universal RJ-45

Adaptador fêmea-fêmea para conectar cabo RJ-45 Ethernet entre o instrumento e
um adaptador wiremap WireView.

Carregador para acendedor de
cigarro de automóveis

Carregador para alimentar e carregar o instrumento em automóvel.

Placa WLAN

Adaptador LAN Wireless do Fluke Networks EtherScope, IEEE 802.11 a/b/g.

Antena direcional externa

Antena direcional para uso com placa WLAN na localização de dispositivos WLAN.

Transceptor 1000BASE-SX

Transceptor Gigabit SX Fiber Optic SFP.

Transceptor 1000BASE-LX

Transceptor Gigabit LX Fiber Optic SFP.

Transceptor 1000BASE-ZX

Transceptor Gigabit ZX Fiber Optic SFP.

Sonda IntelliTone

Sonda para geração de tom analógico e digital.

Cabo de manobra para rede

Cabo de manobra (patch cord) de 1 metro de comprimento.

Introdução

Informações sobre uso e segurança
Os símbolos elétricos internacionais usados neste documento e no instrumento são apresentados na Tabela 2.
Tabela 2. Símbolos elétricos internacionais

j

Não conectar à rede de telefonia pública

)

Conformidade com os padrões canadenses CSA
C22.2 no. 950 e com o padrão UL 1950 (EUA)

W

Ler as informações referentes à segurança
contidas no manual

/

Não jogar baterias de lítio-íon no lixo. Reciclar.

P

Conformidade com a Diretiva da União Européia

;

Conformidade com os requisitos de EMC
da Austrália

X

Risco de choque elétrico

w

Reciclar as baterias de lítio-íon

*

Produto laser de Classe 1 Não olhar na direção
do laser.
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Ao usar o EtherScope Network Assistant, observe estas
normas de segurança:

W* Cuidado: Produto laser de Classe 1
Este produto contém laser de Classe 1 (modelos
EtherScope Fiber). Para evitar risco de lesão
ocular, não olhe diretamente para a porta
do laser.

•

Não abra a parte externa do aparelho. Nenhuma
peça interna deve ser consertada ou substituída
pelo próprio usuário.

•

Não conecte este produto a linhas telefônicas.

•

Se este produto for usado de forma
diferente da especificada pelo fabricante,
a proteção incorporada no mesmo poderá
ser comprometida.

XWCuidado

•

•
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Para evitar risco de choque elétrico ou lesão
física, siga estas diretrizes:

•

Não use este produto se ele estiver danificado.
Examine a parte externa do produto antes de
usá-lo. Verifique se há alguma rachadura ou
algum pedaço de plástico faltando.

Para evitar risco de dano ao instrumento e ao
equipamento sendo testado, use os terminais e
cabos corretos em todas as conexões.

•

A realização de controles, ajustes ou
procedimentos diferentes dos especificados
neste manual pode levar à exposição perigosa a
radiação laser (modelos EtherScope Fiber).

Não use o produto em proximidade a gás
explosivo, vapor ou pó.

Introdução

Como registrar o instrumento

Cuidados e manutenção

Dedique alguns minutos para registrar o produto. O CD de
recursos do EtherScope contém instruções e informações
sobre como registrar o produto.

Para obter resultados de teste confiáveis, siga as instruções
de limpeza e manutenção corretas:

•

Para impedir a penetração de umidade no
instrumento, limpe a tela sensível ao toque, no painel
frontal, usando apenas um pano úmido.

•

Não borrife água diretamente na tela sensível ao toque
no painel frontal. Limpe a parte externa do
instrumento com um pano úmido.

•

Não use solventes orgânicos nem soluções ácidas
ou alcalinas.

O produto também pode ser registrado on-line no site
www.flukenetworks.com. Para registrar o produto:

•

Se já for usuário registrado, clique no link de login da
sua conta: MyAccount Sign In. Digite seu endereço de
e-mail e sua senha e clique em
.

•

Para criar uma conta, clique no link Create an Account
Forneça os dados solicitados e clique em
.

O usuário registrado tem direito a suporte de nível básico
para o produto, Isso inclui acesso básico à biblioteca on-line
do Knowledge Base que contém informações sobre
aplicações e uso dos produtos, além de um sistema de
notificação de problemas via web. Além disso, o usuário
receberá informações atualizadas sobre produtos e sobre a
Fluke Networks.
Após registrar o produto, verifique se o software mais
recente foi instalado. Para obter informações mais
detalhadas, veja “Atualização do software“ na página 10.
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Como contatar a Fluke Networks
Para encomendar acessórios ou obter endereços de
distribuidores ou centros de assistência técnica da
Fluke Networks na sua região, use as seguintes
informações:
www.flukenetworks.com
support@flukenetworks.com

Visite nosso site para ver a lista completa de números
de telefone.

Antes de começar
As informações contidas nesta seção referem-se às funções e
operações básicas do instrumento, para que você possa
começar a usá-lo imediatamente. São apresentadas
instruções para:

•

Ligar o instrumento e configurar o tipo de interface
para testar redes cabeadas Ethernet 802.3/802.1X ou
redes sem fio 802.11

•

Atualizar o software do instrumento

•

Mudar o idioma da Ajuda e da interface do usuário

•

Ajustar a luminosidade da tela

•

Ajustar a data e a hora

•

Recalibrar a tela

•

Carregar a bateria

•

Ativar opções de software

•

Navegar na interface de usuário e saber o significado
dos indicadores luminosos (LEDs)

•

Obter ajuda

+1-425-446-4519

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Austrália: 61 (2) 8850-3333 ou 61 (3) 9329-0244
Beijing: 86 (10) 6512-3435
Brasil: (11) 3759 7600
Canadá: 1-800-363-5853
Europa: +44-(0)1923-281-300
Hong Kong: 852 2721-3228
Japão: 03-3434-0510
Coréia: 82 2 539-6311
Cingapura: 65 6799-5566
Taiwan: (886) 2-227-83199
EUA: 1-800-283-5853

Antes de começar

Como usar a caneta eletrônica
A caneta eletrônica (“stylus”) é usada para navegar na
interface de usuário; ela é guardada no painel lateral direito,
próxima ao botão verde liga/desliga.
Da mesma forma que o mouse é usado para clicar nos
elementos da tela do comutador, a caneta eletrônica é
usada para “tocar” na tela do instrumento, que é sensível
ao toque.
Para selecionar elementos na tela e executar comandos,
basta tocar no item desejado com a ponta da caneta. A
caneta também é usada para arrastar e soltar a escala
ajustável ou para mover a caixa da barra de rolagem.

A tela Resultados de teste da página inicial é apresentada
(veja a Figura 5 ou Figura 10).
Observação
Ao ligar o instrumento (somente no modo cabeado),
às vezes se ouve uma série de tons sonoros (cliques).
Isso é normal durante o processo de inicialização
e os testes de cabo, e não significa que
exista problema.
Para desligar o instrumento, mantenha pressionado o
botão liga/desliga até o instrumento se desligar (cerca de
2 segundos). O indicador (LED) de energia pisca quando o
instrumento é desligado e conectado ao carregador CA,
indicando que a bateria está sendo carregada.

Observação
Sempre use a ponta da caneta para tocar na tela.
Não recomendamos usar caneta comum, lápis ou
nenhum outro objeto pontiagudo, pois eles podem
arranhar o revestimento da tela.

Observação
Para colocar o instrumento no modo de espera
(modo suspenso), pressione o botão liga/desliga por
menos de 1 segundo. veja “Como conservar a carga
da bateria“ na página 16 para obter mais detalhes.

Como ligar e desligar o instrumento
Para ligar o EtherScope Network Assistant, aperte o botão
verde liga/desliga. Esse botão é encontrado no lado direito
do painel frontal do instrumento.
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Seleção de interface LAN ou WLAN

Atualização do software

Se o instrumento estiver habilitado para testes de LAN
cabeada (interface de fibra SFP ou interface RJ-45) e de LAN
sem fio, será necessário especificar o tipo de tecnologia que
vai ser testada.

Para dispor das funções e recursos mais atualizados do
instrumento, é necessário ter a versão mais recente de
software instalada.
Verifique se há alguma atualização

1

Na primeira página, faça o seguinte:

•

Toque em
(veja a Figura 5) para
testar interfaces sem fios.

1

Toque no ícone do menu-mestre do EtherScope
canto superior esquerdo da tela.

2

Na lista suspensa, selecione Configurações
do instrumento.

3

No painel de visualização, toque em Versão.

OU

•
2

Toque em
(veja a Figura 10) para testar
interface de fibra SFP ou RJ-45.

Na tela Mudar porta ativa, toque em
a interface.

para mudar

O instrumento se reinicia e executa o autoteste na
interface selecionada.
Observação
O tipo de interface selecionado permanece mesmo
depois de se desligar o instrumento.
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, no

A tela Configurações do instrumento – Versão
mostra as versões de software e hardware
instaladas atualmente.
4

Para saber se há alguma atualização disponível, veja se o
instrumento está conectado na Internet e toque em
.
O instrumento verifica automaticamente se há alguma
nova atualização de software disponível.

Antes de começar
Instale o software

Após terminada a instalação, o instrumento será reiniciado
automaticamente. Pode-se então prosseguir com os testes.

Atenção
Software carregado anteriormente no cartão de
memória CompactFlash será apagado.
1

Coloque um cartão de memória CompactFlash no
SLOT 2 (veja a Figura 2).

2

Quando instruído, toque em
para baixar os
arquivos da atualização e gravá-los no cartão de
memória CompactFlash.

3

Quando aparecer o aviso de que os arquivos foram
baixados, toque em

4

.

Se tiver alguma dificuldade ao fazer a atualização
do software, entre em contato com o Centro de
Assistência Técnica (veja “Como contatar a Fluke Networks“
na página 8).
Atualize o arquivo de idioma
O cartão de memória CompactFlash contém arquivos de
idioma atualizados para a Ajuda e a interface do usuário.
Para atualizar o instrumento com os novos arquivos de
idioma, é necessário transferi-los para o instrumento. Siga as
instruções apresentadas no tópico “Configurações de
idioma” da Ajuda on-line.

Com o cartão CompactFlash no SLOT 2, reinicie o
instrumento e comece a instalar o software.
Observação
A atualização do software deverá levar no máximo
10 minutos.
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Como mudar o idioma da Ajuda e da interface
do usuário
O EtherScope Series II Network Assistant pode ser usado em
vários idiomas. Os menus traduzidos e a Ajuda on-line estão
disponíveis nos seguintes idiomas:

•

Inglês

•

Francês

•

Espanhol

•

Português

•

Russo

•

Alemão

•

Japonês

•

Chinês simples

2

Aparece a tela Configurações do instrumento - TCP/IP
(Figura 7).
3

Toque no ícone do menu-mestre do EtherScope
canto superior esquerdo da barra de título.

4

Para mudar a configuração de idioma:
a

Toque no ícone
da tela.

, no canto superior esquerdo

b

Selecione

Configurações.

c

Selecione

Idioma.

É apresentada a lista dos idiomas disponíveis.
, no

5
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Toque no link Versão no painel esquerdo.
Se o campo Idiomas disponíveis tiver algum tipo de
notação adicional como parte do número da versão,
significa que a Ajuda on-line e a interface de usuário
estão disponíveis no seu instrumento.

Para saber se determinado idioma está disponível no
instrumento, faça o seguinte:
1

Na lista suspensa, toque em Configurações do
instrumento.

d

Selecione o idioma desejado.

e

Toque em

.

Reinicie o instrumento para que a nova configuração de
idioma seja efetivada.

Antes de começar

Ajuste da luminosidade (brilho) da tela

Ajuste de data e hora

Observação

Observação

A luminosidade é um fator significativo no
consumo da carga da bateria. Quanto mais alto
o grau de luminosidade, maior é o consumo de
carga da bateria.
1

Toque em

2

Toque no ícone Luz e energia

3

Na tela Luz e energia, faça o seguinte:

•

•

4

e selecione

Configurações.

A hora atual é indicada no canto inferior direito da
barra de status.
1

Toque na hora indicada.

2

Selecione Ajustar hora para abrir a tela de ajuste de
data/hora.

3

Selecione o formato e faça o ajuste da data e da hora.

4

Toque em

.

Selecione as definições desejadas de Economia de
energia. Para fazer isso, toque em cada opção
desejada para assinalá-la Em seguida, especifique
um intervalo de tempo para cada opção.

para salvar as mudanças efetuadas.

Agora o instrumento mostrará a hora na barra de status, de
acordo com o ajuste efetuado.

Ajuste a luminosidade. Para fazer isso, toque no
controle da escala ajustável e arraste até o nível
desejado de luminosidade.

Toque em

para salvar as configurações.
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Recalibração da tela

Ativação das opções do software

A tela sensível ao toque é calibrada na fábrica. Embora exista
pouca probabilidade, pode acontecer de a tela do
instrumento não responder adequadamente ao toque da
caneta. Se isso acontecer, será necessário recalibrar a tela.
A recalibração alinha os circuitos internos do instrumento
com a tela, de modo que ela detecte adequadamente o
toque da caneta.

Se algum software opcional tiver sido adquirido para o
EtherScope Network Assistant, deverá ter sido incluído
com o mesmo um código de comprovação da compra
(proof-of-purchase), além de um cartão de instruções para
ativação do software. Siga as instruções contidas no cartão
para obter a chave no site da Fluke Networks e com ela
ativar a opção adquirida.

Para recalibrar a tela:

Observação

1

Toque com a caneta no ícone da área de trabalho
,
localizado no canto inferior esquerdo da tela. No
menu, selecione
Configurações.

2

Na tela Configurações, toque no ícone Recalibrar

Siga as instruções apresentadas na tela para fazer
a recalibração.
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.

Se não tiver o código-chave, contate a Fluke
Networks para obtê-lo. Veja em “Como contatar a
Fluke Networks” na página 8 as várias maneiras de
nos contatar.
Para ativar o software opcional, tenha à mão a chave do
instrumento e prossiga da seguinte forma:
1

Toque no ícone do menu-mestre do EtherScope
canto superior esquerdo de todas as telas).

(no

Fonte de alimentação de energia
2

Na lista suspensa, selecione Configurações do
instrumento. Em seguida, no painel de visualização,
toque no link Opções.
Será aberta a tela Opções.

3

Na caixa Chave atual, digite os dígitos da chave.
Observação
Se quiser, use um teclado remoto ou toque em
para acessar o teclado virtual.

4

No grupo Opções do EtherScope, toque em cada opção
de software que deseja ativar, assinalando-as.

5

Toque em

.

As opções de software selecionadas são ativadas.

Fonte de alimentação de energia
O instrumento pode funcionar à base de bateria de lítio-íon.
Como alternativa, também pode-se usar o carregador/
adaptador CA (com ou sem a bateria instalada).
Observação
Embora o instrumento funcione com o adaptador
CA sem a unidade de bateria, não é recomendado
usar esse método. A unidade da bateria dá maior
estabilidade ao instrumento quando este é usado
com a base de suporte aberta.

Operação do instrumento à base de bateria
Quando o instrumento está sendo alimentado à base de
bateria, a energia é suficiente para cerca de quatro horas de
uso no modo cabeado, e 3 horas e meia no modo sem fio. O
instrumento vem de fábrica com a bateria instalada. Para
usar o instrumento com a bateria, basta ligá-lo.
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Embora a bateria já venha pré-carregada, ela deve ser
totalmente carregada antes de se usar o instrumento pela
primeira vez. Essa etapa é importante porque se ocorrer
queda de energia durante o uso do instrumento, os dados
nele contido serão perdidos.
Como carregar a bateria
A Figura 2 mostra como carregar a bateria. Observe
que a bateria pode ser carregada mesmo quando está
instalada; ou ela pode ser removida e carregada no
carregador externo.
Observaçãos
O LED liga/desliga pisca quando o instrumento é
desligado e conectado ao carregador de bateria.
Pode-se também adquirir um carregador ou uma
bateria sobressalente.
Quando a bateria está totalmente descarregada, leva cerca
de 4 ½ horas para carregá-la totalmente com o instrumento
desligado. Com o instrumento ligado, leva cerca de 7 horas
para carregar totalmente a bateria.
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Estado da carga da bateria
Para saber quanta carga resta na bateria, toque no ícone
da bateria , encontrado no canto inferior direito de todas
as telas.
Como conservar a carga da bateria
Uma das formas de economizar a carga da bateria é
colocar o instrumento no modo Suspenso. Nesse modo,
o instrumento não permanece totalmente ligado nem
desligado, o que baixa o consumo de energia. O instrumento
não tem capacidade de coletar dados quando se encontra no
modo de espera.

•

Para colocar o instrumento no modo de espera:

– Toque em

e selecione

Suspenso.

OU

– Pressione o botão verde liga/desliga por menos de
1 segundo.
O LED muda para laranja e a tela se apaga.

Fonte de alimentação de energia
•

Para sair do modo Suspenso, pressione o botão liga/
desliga. Solte o botão assim que o LED ficar verde.
A tela que apareceu antes de o instrumento ter sido
colocado no modo de espera (modo suspenso) será
apresentada novamente.
Observação
Outra forma de economizar carga da bateria é
diminuir a intensidade da luz de fundo do display.
Veja mais detalhes em “Ajuste da luminosidade
(brilho) da tela“ na página 13.

Remoção e instalação da bateria
O compartimento da bateria fica atrás do suporte, na parte
traseira do instrumento.

3

Empurre a lingüeta para fora, para desencaixar
a bateria.

4

Puxe para cima a extremidade da bateria próxima à
lingüeta, desencaixando as conexões. Em seguida, retire
a bateria do compartimento.

Para instalar as baterias:
1

Coloque a bateria no compartimento.

2

Em seguida, aperte-a, perto da lingüeta, até ela se
encaixar no lugar.

3

Empurre a lingüeta na direção da bateria para prendêla no lugar.

Para retirar a bateria, consulte o diagrama apresentado na
Figura 1 e faça o seguinte:
1

Verifique se o instrumento está desligado.

2

Retire a capa protetora (holster) amarela e abra o
suporte do instrumento, puxando-o para cima.
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LC-1
América do Norte

LC-3
Europa

LC-5
Suíça

LC-4
Reino Unido

LC-6
Austrália

LC-7
África do Sul

OU
OU

fel102f.eps

Figura 1. Carregamento e remoção da bateria

18

Características físicas

Operação do instrumento com fonte de
alimentação externa
Quando o instrumento está conectado na alimentação CA, a
fonte de alimentação pode ser usada como fonte de energia
contínua. Desta forma, pode-se efetuar testes durante
períodos prolongados sem esgotar a carga da bateria.
Para usar o instrumento com alimentação de energia CA,
veja a Figura 2 e faça o seguinte:
1

Conecte o fio de alimentação ao carregador/adaptador
CA externo.

2

Conecte o carregador/adaptador CA na tomada de
energia encontrada na lateral do instrumento.

3

Ligue o instrumento.

O instrumento também pode ser alimentado e carregado ao
mesmo tempo usando-se o carregador especial para
conexão em acendedor de cigarros de automóveis
(opcional). Ligue uma extremidade do carregador especial
para automóveis no instrumento e a outra extremidade na
tomada do veículo.

Características físicas
O EtherScope Network Assistant foi projetado para ser usado
como dispositivo portátil ou de mesa/bancada em testes de
rede. O instrumento vem de fábrica com uma capa amarela
(holster) removível que proporciona maior proteção para
tarefas em campo.
O instrumento também vem com um suporte para uso em
mesa/bancada. Para usar o suporte, retire a capa protetora
amarela. Em seguida, abra o suporte, puxando-o para fora
da parte inferior do instrumento (veja a Figura 2).
A caneta tipo “stylus” é usada para navegar na interface de
usuário; ela é guardada no painel lateral direito, próxima ao
botão liga/desliga.
A Figura 2 mostra as características físicas do EtherScope
Network Assistant.
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Conexões de rede
As conexões de rede do instrumento encontram-se no painel
lateral superior:

•

Rede LAN com cabos de cobre: porta RJ-45
para conexão direta com redes IEEE 802.3
10/100/1000BASE-TX.

•

Rede LAN com fibra óptica: porta SFP para conexão de
redes através de conector de fibra óptica opcional
1000BASE-SX, 1000BASE-LX ou 1000BASE-ZX.

•

SLOT 1: interface a PCMCIA/CardBus® para rede sem
fio 802.11. Pode ser usada com o Fluke Networks
EtherScope Wireless LAN Adapter IEEE 802.11 a/b/g.

Interfaces externas
As seguintes interfaces externas encontram-se no painel
lateral direito do instrumento:

•

DB-9 serial: conexão para dispositivo de rede através de
cabo serial.

•

Fone de ouvido: para uso silencioso do instrumento
(futuras aplicações).
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•

Microfone: (futuras aplicações).

•

Porta USB: conexão para acessórios como teclado
ou mouse

SLOT 2 no painel lateral superior. Esta interface aceita
um cartão de memória CompactFlash® (tipo 1 e 2). O
cartão de memória permite armazenar dados de testes e,
temporariamente, arquivos a serem transferidos para um
PC durante a atualização do software.

Conexão de alimentação de energia externa
A tomada para conexão de alimentação CC encontra-se no
painel lateral direito do instrumento. Ligue o adaptador CA
fornecido neste conector para suprir energia ao EtherScope
Network Assistant e para carregar a bateria.

Características físicas

Conector para LAN de fibra óptica

PCMCIA/CardBus SLOT 1
Ventilador
Compact Flash SLOT 2

Conector RJ45 p/ LAN

Caneta eletrônica
Encaixe p/ alça
Porta serial DB9
Conector de fone
de cabeça

Cadeado Kensington
(lado esquerdo)

Conector de microfone

Porta USB

Base
Conector de alimentação
Bateria removível

fel31f.eps

Figura 2. Características físicas do EtherScope Network Assistant
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LEDs de status
Os LEDs de status encontram-se na parte superior do painel
frontal, conforme mostrado na Figura 3:

Esses LEDs dão indicação visual instantânea do estado da
rede e das condições do tipo de interface que está sendo
testado (LAN RJ-45 ou sem fio).
As próximas seções descrevem os LEDs indicadores da
interface LAN cabeada e da sem fio.
LEDs da interface de LAN (RJ-45 ou fibra)

LINK
UTILIZATION
COLLISION
ERROR
TRANSMIT

LINK

avs01f.eps

Figura 3. LEDs indicadores de status

22

•

Verde (constante): indica que há enlace presente em
todas as velocidades.

•

Desligado: indica que não há nenhum cabo ou
enlace presente.

Características físicas
UTILIZATION (consumo)

•

Representa a porcentagem de largura de banda consumida
pela rede local:

Pacote de tamanho muito grande: pacote de mais de
1518 bytes.

•

Jabber: pacote de mais de 1518 bytes e com soma de
verificação (checksum) inválida.

•

Verde (intermitente): 0 % a 50 %.

•

•

Laranja (intermitente): 51 % a 89 %.

•

Vermelho (intermitente): 90 % a 100 %.

Inexistente (Ghost): energia em cabo que parecer ser
um quadro (frame) real mas não tem um delimitador
válido de início de quadro.

COLLISION (colisão)
Laranja (intermitente): indica que o instrumento detectou
colisão na rede local. Quanto maior o número de colisões,
mais rápido o LED pisca.

TRANSMIT (transmissão)
Verde (intermitente): indica que o instrumento está
transmitindo pacotes. Quanto maior a atividade de
transmissão, mais rápido o LED pisca.

ERROR (erro)
Vermelho (intermitente): indica que foram detectados
erros no segmento de rede local. Os erros podem ser dos
seguintes tipos:

•

FCS inválido: pacote com soma de verificação
(checksum) inválida.

•

Pacote de tamanho muito pequeno: pacote de menos
de 64 bytes.
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LEDs da interface Wireless LAN

ERROR (erro)

LINK (enlace)

•

Verde: estabelecida conexão 802.11b.

Vermelho: indica que foi detectado erro de FCS no
pacote recebido.

•

Laranja: estabelecida conexão 802.11a ou 802.11g.

TRANSMIT (transmissão)

•

Desligado: não há conexão no momento.

Verde: indica que os pacotes estão sendo transmitidos.

UTILIZATION (consumo)
LED de energia (liga/desliga)
Representa a porcentagem de largura de banda consumida
pelo canal local:

•

Verde (constante): instrumento ligado (com
alimentação à bateria ou adaptador CA conectado)

•

Verde: 1 % a 30 %.

•

•

Laranja: 31 % a 60 %.

Verde (intermitente): instrumento desligado, com
adaptador CA conectado e carregando a bateria.

•

Vermelho: 61 % a 100 %.

•

Laranja: o instrumento está no modo de espera (veja
“Como conservar a carga da bateria“ na página 16).

•

Desligado: instrumento desligado, sem alimentação de
energia CA.

COLLISION (colisão)
Laranja: indica que o pacote foi recebido na nova tentativa.
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Interface de usuário

Interface de usuário

Barra de título

A interface de usuário é apresentada em uma tela colorida,
sensível ao toque. Para navegar na interface basta tocar nos
itens apresentados na tela com a caneta eletrônica que
acompanha o instrumento.

A barra de título é a área horizontal na parte superior de
cada tela; ela mostra o nome da tela exibida no momento.

Esta seção descreve a disposição visual da interface de
usuário e os elementos que aparecem em algumas ou em
todas as telas. Também são apresentadas sugestões de como
localizar as telas e navegar nelas.

Layout das telas

No canto superior esquerdo, a barra de título contém o ícone
do menu-mestre do EtherScope
. Esse ícone abre um
menu que contém uma lista de todas as telas de “detalhes”.
Indicador de seleção
Quando se seleciona um item, ele é realçado com uma
corcontrastante, indicando que está selecionado. Na
primeira vez em que a tela é aberta, a seleção padrão está
sempre realçada.

O visor divide-se em duas áreas principais:

•

Painel de visualização (à esquerda) – dá uma visão
geral ou informações resumidas sobre o tem
selecionado no painel principal (à direita). O painel de
visualização também pode conter links (apresentados
em texto azul) associados a outras telas da interface
de usuário.

•

Painel principal (à direita) – fornece informações
detalhadas, como resultados de testes, gráficos e
informações de status.
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Barra de ferramentas

•

: (somente WLAN) indica o canal atual que
está sendo varrido, e mostra o status de conexão
quando o instrumento está em estado conectado
de WLAN.

•

: apresenta informações detalhadas ou
resultados do teste ou do dispositivo selecionado.

•

: muda o tipo da interface para WLAN.

A barra de ferramentas é a primeira fileira de botões
localizada na parte inferior de cada tela. A barra de
ferramentas contém botões e ícones que são usados para
executar tarefas básicas.
Observação
Os botões que estão disponíveis em cada
barra de ferramentas dependem do teste que
foi selecionado.

•

•
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: (somente RJ-45 LAN) indica a velocidade
real e o modo duplex da conexão. Duas setas cheias
(mostradas) indicam conexão full-duplex; uma única
seta cheia e uma seta somente com contorno indicam
conexão half-duplex.
: indica a velocidade do link (somente
fibra), full-duplex (sempre), e o módulo de hardware
SFP instalado (SX, LX ou ZX).

•
•
•

: muda o tipo da interface de acordo com
conexão RJ-45 de cobre ou fibra.
: reinicia todos os testes.
(Voltar): apresenta a tela anterior à exibida no
momento.

Interface de usuário
•

(Tela inicial): apresenta Resultados de teste, que é
a tela de nível superior da interface do usuário.

Configurações: exibe o menu Configurações (veja
“Personalização do instrumento“ na página 29).

•

: apresenta Ajuda relacionada à tela exibida (veja
“Como visualizar a Ajuda“ na página 30).

•

Suspenso: coloca o instrumento no modo de
espera (veja “Como conservar a carga da bateria“ na
página 16).

: apresenta um menu de testes para identificação e
solução de problemas e ferramentas de produtividade.

•

Barra de status
A barra de status encontra-se na parte inferior de cada tela.
Os seguintes ícones aparecem na extrema esquerda:

•

Ícone do
teclado. Toque neste ícone para exibir o
teclado virtual que pode ser usado para entrada de
para
números e texto. Toque nele novamente
fazer o teclado sair da tela.
Observação

Ícone da área de trabalho. Toque para apresentar o
menu com as seguintes opções:
Aplicativos: apresenta um submenu que contém as
ferramentas da área de trabalho do instrumento (veja
“Como usar as ferramentas da área de trabalho“ na
página 56).

A entrada de dados também pode ser feita por
meio de um teclado USB. Conecte o teclado à
porta USB do instrumento (mostrado na
Figura 2).

•

Toque neste ícone quando estiver em qualquer
tela, para voltar à tela Resultados de teste.

Relatórios: apresenta um diretório com a lista de
todos os relatórios gravados.
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Na extrema direita, o instrumento mostra a hora atual,
conforme ajustada. Para mudar a data e a hora, veja “Ajuste
de data e hora“ na página 13.

Navegação na interface de usuário

Os outros ícones indicam o estado do seguinte;

•

Todo texto azul é um link. Toque no link para passar à
tela a ele vinculada.

•

Para exibir a tela de resultados de um teste específico,
toque em
(ícone do menu-mestre do EtherScope
localizado no canto superior esquerdo de todas as
telas). Na lista suspensa, selecione a tela de detalhes
correspondente ao item selecionado. Toque em
para passar à tela de resultados detalhados.

•

Para expandir um grupo de modo a que se possa ver
os itens individuais contidos no grupo, toque em .
Para fechar os níveis do grupo, toque em .

•

Som: Toque neste ícone para ver e ajustar o
volume do toque na tela conforme desejado.

•

Luz e energia: Toque neste ícone para visualizar e
ajustar a luminosidade (ou brilho) da tela (veja “Ajuste
da luminosidade (brilho) da tela“ na página 13).

•

Nível da bateria: Toque neste ícone para ver quanta
carga resta na bateria. Se a bateria estiver com pouca
carga, veja as instruções em “Como carregar a bateria“
na página 16.

O ícone da Área de Transferência
também se localiza no
canto inferior direito. Toque nesse ícone para abrir um menu
com opções de recortar, copiar e colar. Essas opções são
práticas ao se trabalhar em telas em que é necessário digitar
muito texto.
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A seguir apresentamos algumas diretrizes gerais para
navegação na interface de usuário:

Interface de usuário
•

•

Para ordenar os dados de uma tabela,toque no
cabeçalho da coluna desejada. Aparece uma seta
indicando a coluna que está sendo reordenada e o
sentido da ordem (crescente U ou decrescenteV).
Toque no ícone

(Voltar) para voltar à tela anterior.

•

Toque no ícone
(Tela inicial) para voltar à tela
Resultados de teste.

•

Toque em

para fechar a tela.

•

•

•

Luz e energia
Ajusta o brilho da tela (veja “Ajuste da luminosidade
(brilho) da tela” na página 13) e indica a fonte
de alimentação.

Você pode personalizar o instrumento de acordo com o seu
estilo operacional específicos e suas preferências de trabalho.

•

Idioma
Muda o idioma predefinido da Ajuda de inglês para um
dos seguintes: francês, alemão, japonês, português,
chinês simplificado ou espanhol.

Personalização do instrumento

Toque em
e ; em seguida, toque em Configurações
para exibir a tela Configurações. Nesta tela, pode-se fazer
as seguintes mudanças para o instrumento:

Data/Hora
Ajustar a data e a hora e mudar os formatos de data e
de hora.

•

Som
Para ajustar o volume de som do sistema (do toque na
tela e do despertador).

Aparência
Mudar o estilo e a cor do segundo plano da tela, bem
como a aparência dos botões.
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Como visualizar a Ajuda
A Ajuda em nível de tela é sensível ao contexto. Ela
apresenta explicações e informações detalhadas do tipo
“como fazer” referentes à tela exibida no momento. Para
visualizar a Ajuda, toque em
.
A Ajuda do EtherScope Network Assistant é exibida,
conforme mostrado na Figura 4:

avs55s.bmp

Figura 4. Ajuda relacionada ao contexto da tela
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Observe que a Ajuda relacionada à tela exibida no momento
é apresentada no painel principal (direito) do visor.
Para mover a informação para cima ou para baixo na janela
da Ajuda, arraste a caixa de rolagem.
O tamanho da janela da Ajuda pode ser ajustado, para que
se possa ver as informações do teste ao lado da Ajuda
relacionada ao contexto. Para ajustar o tamanho da janela:

•

Toque na caixa retangular (no canto superior direito)
para diminuir o tamanho da janela. Em seguida,
arraste a borda inferior ou direita da moldura da janela
para redimensioná-la.

•

Arraste a barra de título para mover a janela.

Como acessar o material de referência contido no CD
O painel de visualização (esquerdo) contém links para o
Índice geral e o Índice remissivo de palavras-chave, que
consiste em uma lista alfabética dos tópicos da Ajuda.
Selecione um tópico da lista para ver o texto de
Ajuda correspondente.
Observação
O arquivo de Ajuda também está contido no CD de
recursos do EtherScope.

Como acessar o material de referência
contido no CD
Este Guia de introdução é fornecido em formato PDF no CD
intitulado EtherScope Resource CD. Este guia está disponível
nos seguintes idiomas: inglês, francês, espanhol, português,
alemão, japonês e chinês simples.

Identificação e solução de problemas em
LAN cabeada
Após conectar o instrumento à rede e ligá-lo, ele executa
automaticamente uma série de testes, inclusive de
verificação de cabo e sinal, e obtém as estatísticas de largura
de banda e utilização da rede, além de efetuar a descoberta
ativa de redes, serviços e dispositivos usados na rede.
O instrumento também tenta obter um endereço IP para se
tornar um dispositivo ativo na rede. Por definição padrão, o
instrumento tenta adquirir um endereço por DHCP.
Observação
Se as normas da rede específica exigirem o uso de
endereços IP fixos, ou se houver necessidade de
mudar outros dados de configuração da rede
(ex.: roteador padrão), veja“Configuração do
instrumento para redes LAN cabeadas“ na página 36
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Se o instrumento não conseguir adquirir um endereço IP
válido, poderá continuar a analisar o tráfego e obter
estatísticas, bem como a efetuar a descoberta passiva de
dispositivos. Contudo, sem endereço IP válido, o instrumento
não terá condições de efetuar os testes de descoberta ativa.

4

As etapas básicas de monitoração e de identificação e
solução de problemas de redes LAN cabeadas são
apresentadas a seguir. Informações mais detalhadas
sobre cada etapa podem ser obtidas na seção indicada
em cada etapa:

Após ligar o instrumento e conectá-lo à rede, ele
executará uma seqüência de inicialização que consiste
em iniciar o processador e a memória, efetuar um
autoteste, e carregar o sistema operacional e os
aplicativos. Após terminado esse processo, será
apresentada da tela de resultados do autoteste
(Figura 5).

5

Pode-se visualizar os resultados de autoteste de cada
teste. Veja “Exibição dos resultados de Autoteste“ na
página 33.

1

Ligue o instrumento (veja “Como ligar e desligar o
instrumento“ na página 9).

6

2

Se necessário, configure o tipo da interface (veja
“Seleção de interface LAN ou WLAN“ na página 10).

Faça as mudanças de configurações que forem
necessárias de acordo com o ambiente de teste em
questão. Veja “Configuração do instrumento para redes
LAN cabeadas“ na página 36.

3

Efetue a conexão à rede (veja “Conexão com rede
cabeada“ na página 33).
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Conexão com rede cabeada
Para fazer a conexão à rede, ligue uma das extremidades de
um cabo Ethernet no conector RJ-45 LAN do instrumento, e
a outra no segmento de rede a ser testado.
Se tiver sido adquirido o adaptador opcional de fibra SFP
para 1000BASE-SX, 1000BASE-LX ou 1000BASE-ZX, conecte o
cabo de fibra do adaptador até o segmento da rede que
deseja testar.
Observação
Assegure-se de usar o tipo correto de cabo de fibra,
de acordo com o tipo de adaptador opcional de
fibra instalado, caso contrário, o link poderá não
se estabelecer ou os resultados dos testes
serão incorretos.
fel40s.bmp

Figura 5. Tela de resultados de teste de LAN

Exibição dos resultados de Autoteste
Após ligar o EtherScope Network Assistant e fazer a conexão
à rede, o instrumento executa uma série de testes
automatizados e apresenta os resultados na tela
Resultados de teste, conforme mostrado na Figura 5.
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A tela Resultados de teste dá uma visão geral do estado da
rede. O painel principal, no lado direito, mostra o nome de
cada teste e indica o seu estado.
Observe os ícones de estado que aparecem no lado direito.
Eles dão uma indicação visual do andamento e estado de
cada teste:

•

Em execução

•

Não está sendo executado

•

Terminado e aprovado

•

Terminado – não passou
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O painel de visualização, no lado esquerdo, apresenta um
resumo dos resultados do teste selecionado.
Observação
Quando o autoteste terminar, o teste Conexão
aparecerá realçado.
Pode-se ter uma noção geral do estado da rede e ver os
dispositivos e serviços que estão sendo executados tocando
em cada teste no painel principal e, em seguida, vendo o
resumo dos resultados no painel de visualização.
Para ver resultados detalhados de um teste, basta selecionar
o mesmo na lista apresentada no painel principal. Em
seguida, toque em
.

Identificação e solução de problemas em LAN cabeada

MDI
MDI-X
LINK
UTILIZATION
COLLISION
ERROR
TRANSMIT

LINK

Monitoração
de rede

UTILIZATION
COLLISION
ERROR
TRANSMIT

Teste de NIC
Teste com
cabo terminado

Teste com
rede ativa

Adaptador universal

LINK
LINK
UTILIZATION
COLLISION
ERROR
TRANSMIT

Teste com
adaptador WireViewTM

UTILIZATION
COLLISION
ERROR
TRANSMIT

Teste com
cabo aberto

fel32f.eps

Figura 6. Testes de cabos
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Configuração do instrumento para redes
LAN cabeadas

Nessa tela são configuradas as definições de TCP/IP
do instrumento:

Embora o EtherScope Network Assistant seja projetado para
usar ao máximo a configuração automática, cada rede é
diferente. Para que o instrumento possa fornecer a melhor
análise possível da rede, às vezes é necessário modificar
algumas das configurações predefinidas.
Para acessar as telas de configuração do instrumento, faça
o seguinte:
1

Toque no ícone do EtherScope Network Assistant
no canto superior esquerdo da barra de título.

2

Na lista suspensa, toque em Configurações
do instrumento.

,

Aparece a tela Configurações do instrumento - TCP/IP
(Figura 7).

fel86s.tif

Figura 7. Tela Configurações do instrumento - TCP/IP
Toque em um link no painel de visualização para exibir
outras telas de configuração, que são descritas nas
próximas seções.
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Configurações de TCP/IP

2

Se DHCP estiver disponível, a tela Configurações do
instrumento – TCP/IP apresentará o endereço que o
instrumento conseguiu obter.

•

Se quiser configurar o endereço IP ou mudar a máscara de
sub-rede manualmente, faça o seguinte:
Observação
Ao designar o endereço IP manualmente, pode-se
usar um endereço de uma sub-rede alternativa, mas
o endereço precisa ser do mesmo domínio de
broadcast que o EtherScope Network Assistant.
1

Desmarque a caixa de seleção Configurar
automaticamente as definições de TCP/IP para desativar
a configuração automática dos parâmetros de IP.

No campo de endereço que deseja mudar, faça o
seguinte:
Toque em
endereço IP.

e use o teclado para digitar o

OU

•
3

Selecione um endereço na lista suspensa.

Toque em

para salvar as mudanças efetuadas.

Configurações de 802.1Q/IP TOS
As configurações de 802.1Q/IP TOS definem a tag de VLAN
do cabeçalho de um pacote Ethernet. O instrumento usa
essas configurações durante a descoberta, a geração de
tráfego, os testes de RFC 2544 e de serviços de rede para
tomar decisões sobre como rotear o tráfego.
No painel de visualização, toque em 802.1Q/IP TOS para
exibir a tela Configurações do instrumento - 802.1Q/IP TOS.
Essa tela permite configurar o instrumento para operação de
Tagged VLAN (802.1Q) ou IP Type of Service (TOS). Essas
configurações são aplicadas globalmente ao tráfego
proveniente do instrumento, e permanecem na memória
mesmo depois de se desligar o instrumento.

É importante configurar corretamente essas definições. Se
for selecionada uma ID de VLAN que não esteja configurada
na porta à qual o instrumento está conectado, o instrumento

talvez não consiga se comunicar com a rede. DHCP e
descoberta ativa não funcionarão.
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O mesmo problema poderá ocorrer se o instrumento estiver
habilitado para 802.1Q mas for ligado em uma porta que
não está configurada para isso. Se isso acontecer, pode-se
usar Estatísticas de VLAN para identificar as VLANs que estão
ativas na porta. Em seguida, tente configurar as definições
de 802.1Q com a VLAN que tem o maior número de pacotes.
1

Na seção Configurações de 802.1Q, faça o seguinte:
a

Assinale Ativar 802.1Q para selecionar o modo de
tags 802.1Q.
Essa definição indica um novo formato de quadro
em que cada pacote que é transmitido pelo
instrumento contém 4 bytes extras no cabeçalho,
incluindo campos para ID de VLAN e nível de
prioridade do quadro (veja os próximos dois itens).
No lado da recepção, o instrumento extrai e
processa essas informações dos pacotes recebidos.
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2

3

b

Forneça a ID de VLAN (os valores variam de
1 a 4095).

c

Especifique a Prioridade: selecione um valor entre
0 e 7 (mínimo a máximo) para especificar o nível de
prioridade do quadro.

Na seção TOS (Type of Service), selecione uma das
seguintes opções:

•

TOS com precedência de IP. Em seguida, assinale um
dos parâmetros de tipo de serviço (Retardo,
Throughput, Confiabilidade ou Custo) e selecione a
prioridade na caixa Precedência de IP.

•

TOS com DSCP. Em seguida, forneça o valor de
DSCP (Differentiated Service Code Point).

Toque em

para salvar as definições.

O instrumento reinicia os testes com a
nova configuração

Identificação e solução de problemas em LAN cabeada
Configurações 802.1X

•

TTLS CHAP

O padrão 802.1X define o mecanismo de controle de acesso
à rede com base na porta. Isso proporciona um meio de
autenticar e autorizar os dispositivos anexados nas portas
LAN. Nessa tela, pode-se configurar os níveis de segurança
de 802.1X.

•

TTLS MSCHAP

•

TTLS MSCHAP-V2

•

TTLS EAP-MD5

•

TTLS EAP GTC

•

TTLS EAP MSCHAP-V2

•

TTLS EAP-TLS

Podem ser usados os seguintes tipos de autenticação:

•

--None (nenhum)--

•

EAP TLS

•

EAP GTC

•

EAP MD5

•

EAP MSCHAPV2

•

PEAP GTC

•

PEAP MD5

•

PEAP MSCHAPV2

•

PEAP TLS

•

TTLS PAP

Os tipos de autenticações TLS (ou “SmartCard”) permitem
importar um Certificado de Usuário fornecido pelo
administrador de TI e usar IDs alternativas (em Opções
Avançadas) de criptografia.
Os outros tipos de criptografia permitem inserir Nome de
Usuário e Senha. Esses tipos de criptografia não são tão
seguros como os tipos de criptografia TLS.
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Testes ativos
Na tela Configurações do instrumento - Testes ativos, podese especificar os testes de nível superior que devem ser
executados. Por definição padrão, todos os testes são
ativados (Ativo), o que significa que o instrumento os
executa automaticamente e mostra os resultados na tela
Resultados de teste.
Para desativar um teste, desmarque a caixa à esquerda
do nome do mesmo e mude o estado para Não ativo.
Em seguida, toque em
para salvar as
mudanças efetuadas.
Observação
A tela Resultados de teste apresenta apenas os
resultados dos testes ativos.
SNMP
Na tela Configurações do instrumento – SNMP, pode-se
configurar as seqüências de comunidade de SNMP V1/V2 e os
conjuntos de credenciais. O instrumento usa essas
configurações para obter informações de agentes SNMP
ativos durante a descoberta de dispositivos.
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Durante o processo de descoberta, o instrumento tenta usar
as seqüências de comunidade e os conjuntos de credenciais
V3 na ordem relacionada nesta tela. Para que o processo de
descoberta seja mais rápido, pode-se listar as seqüência na
ordem de freqüência de uso. Veja as instruções na Ajuda
on-line.
Registro de conexão
O Registro de conexão fornece detalhes sobre o processo
de autorização e autenticação 802.1X e apresenta o
resultado como passa/falha. Também fornece detalhes
do DHCP os servidores que respondem às solicitações do
DHCP e os envios de DHCP que foram ignorados pelo
EtherScope Network Assistant.
Configurações Ethernet
Na tela Configurações do instrumento – Ethernet pode-se
definir que seja ignorada a prioridade do processo de
negociação automática de link do instrumento e forçar o
EtherScope Network Assistanta estabelecer a conexão na
velocidade e no modo duplex selecionados pelo usuário.

Identificação e solução de problemas em LAN cabeada
Para estabelecer a conexão por meio dá comunicação
duplex definida, toque em Usar configuração forçada.
Em seguida, selecione uma das configurações do grupo
Configuração forçada.
Observação
O asterisco (*) ao lado do valor no botão de link
(localizado no canto inferior esquerdo da barra de
tarefas) indica que a velocidade do modo duplex é
uma configuração forçada.
Na parte inferior dessa página, é apresentado um endereço
MAC que vem especificado de fábrica. Esse endereço MAC
pode ser mudado para testar tabelas de encaminhamento
de switch e caches de ARP como parte do processo de
identificação e solução de problemas.
Configurações de segurança do instrumento
Na tela Configurações do instrumento - Segurança do
instrumento, pode-se definiruma senha para maior
segurança do EtherScope Network Assistant. Nessa tela,
pode-se fazer o seguinte:

•
•
•

Acessar a configuração de proteção do instrumento e
definir uma senha nainterface remota de usuário.
Autorizar a execução de testes de RFC 2544/ITO.
Impedir que usuários não-autorizados acessem
o instrumento e modifiquem configurações de
segurança de SNMP ou que visualizam a interface
remota de usuário.

fel85s.tif

Figura 8. Tela Configurações do
instrumento - Segurança
Se algum campo estiver protegido por senha, isso será
indicado por um asterisco: “*”. Os campos e controles
contidos na tela Segurança são desativados até ser feito
o login satisfatório por meio da senha e da seleção do
botão Login.
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Configurações gerais
Na tela Configurações do instrumento - Gerais, as seguintes
configurações do EtherScope Network Assistant podem
ser modificadas:

•

Restabelecer padrões: restabelece as configurações
predefinidas de fábrica. Entre elas estão as
configurações de interface e as de endereços.
Se as configurações padrão do instrumento
forem restabelecidas, todas as mudanças feitas até
agora e todos os dados contidos no instrumento
serão perdidos.

•

•
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Editar dispositivos definidos pelo usuário (somente em
LANs cabeadas): permite modificar ou apagar
dispositivos existentes definidos pelo usuário, ou
acrescentar um novo dispositivo que está fora do
domínio de broadcast ou que não foi descoberto.
Testes de throughput de RFC 2544/ITO em modo
remoto (somente em LANs cabeadas): ativam ou
desativam o instrumento para que funcione como
servidor remoto de Throughput de RFC 2544/ITO e
interopere com outro EtherScope Network Assistant
que esteja funcionando como unidade local durante
um teste de throughput remoto.

•

Preferências

– Mostrar prefixo do fornecedor com endereço MAC:
permite controlar como é exibido o endereço MAC
do dispositivo. Por definição padrão, ele é mostrado
com o prefixo do fornecedor. Quando a caixa é
desmarcada, o endereço MAC é mostrado em
formato Raw hexadecimal.

– Ativar descoberta com velocidade ajustada: durante
as fases iniciais de descoberta, o instrumento gera um
número substancial de solicitações e respostas de
ARP. Se um switch detectar ataque tipo DOS (Denial
of Service), ele poderá desativar a porta à qual o
instrumento está conectado.
Se essa opção for assinalada, será possível impedir o
switch de desativar a porta. O instrumento não emite
pacotes de broadcast e envia menos solicitações de
ARP e menos PINGs. Como resultado, leva mais
tempo para o instrumento completar a descoberta
da rede.

Identificação e solução de problemas em LAN cabeada

– Desativar aprendizagem do switch: se o parceiro de
link do EtherScope Network Assistant for um switch
compatível com STP (Spanning Tree Protocol) ou
802.1D, o instrumento pode apresentar um retardo
na aquisição de endereço IP (tanto endereço estático
quanto o designado por DHCP).
Quando se está numa rede com tráfego de broadcast
relativamente baixo, e o instrumento não está ligado
a um switch configurado para STP, é possível acelerar
o processo de aquisição de endereço desativando-se a
Aprendizagem de Switch.
Observação
Não assinale esta opção se o parceiro do link
for um switch configurado para usar STP. Veja
mais detalhes na Ajuda on-line.

– Ativar modo de conexão rápida (somente para redes
LAN cabeadas): permite adquirir rapidamente o link
de rede e endereço DHCP. Por definição padrão,
quando o EtherScope Network Assistant é ligado na
rede pela primeira vez, ele tenta determinar se está
conectado no mesmo domínio de broadcast que
anteriormente. Se estiver, ele gravará os dados
coletados anteriormente.
Use a definição Ativar modo de conexão rápida
quando for necessário conectar repetidamente o
EtherScope Network Assistant a diversas redes, para
que ele funcione em um modo de resposta mais
rápido. Selecione o modo de conexão rápida quando
for verificar a conectividade de vários cubículos de
escritório de uma nova instalação, por exemplo.
Nesse modo, o instrumento reinicia
automaticamente o banco de dados de descoberta
ao passar para outra conexão de rede ou ao voltar à
tela Resultados de teste quando estiver na tela
Verificação de sinal de cabo.

– Editar nome de sistema SNMP: toque em

e,
em seguida, forneça o novo nome de sistema SNMP
para o instrumento. Toque
para salvar.
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Identificação e solução de problemas de
LAN de fibra óptica
A opção ES-FIBER-OPT é compatível com fibra óptica
1000BASE-SX, 1000BASE-LX e 1000BASE-ZX. A seguir,
apresentamos as etapas básicas para identificação e solução
de problemas em redes LAN de fibra óptica.
1

Instale o adaptador de fibra SFP (veja “Instalação do
adaptador de fibra SFP” na página 45).

2

Ligue o instrumento (veja “Como ligar e desligar o
instrumento“ na página 9).

3

Se necessário, mude o tipo da interface para LAN (veja
“Seleção de interface LAN ou WLAN” na página 10).

Todas as funções existentes de LAN podem ser usadas com o
EtherScope conectado à interface de fibra gigabit, com as
seguintes exceções:

•

A velocidade do link indica 1000MB e o tipo de fibra
(SX, LX ou ZX)

•

Os testes de verificação de cabo e verificação de sinal
são substituídos pelo teste de perda de fibra (requer
um medidor de fibra óptica opcional)
Observação
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Se tanto o adaptador de fibra SFP (SX, LX ou ZX) ou
RJ-45 de cobre forem conectados à rede ao mesmo
tempo e o instrumento estiver tentando estabelecer
um link, a conexão de fibra terá prioridade em
relação à de cobre.

Identificação e solução de problemas de LAN de fibra óptica

Instalação do adaptador de fibra SFP
1

Com o instrumento desligado, retire a tampa protetora,
conforme mostrado na Figura 9.

2

Insira o adaptador de fibra de modo que esteja
firmemente assentado no conector.
Retire a tampa
de proteção
do adaptador
de fibra.

WCuidado
Os adaptadores de fibra SFP são produtos de
Classe 1 emissores de raio laser. Para evitar risco
de lesão ocular, não olhe diretamente para o
módulo SFP enquanto o EtherScope Network
Assistant estiver ligado.

Com cuidado,
encaixe o adaptador
de fibra no conector.

Remoção do adaptador de fibra SFP
Lingüeta de trava/destrava

1

Verifique se o instrumento está desligado.

2

Pressione a lingüeta de destrave localizada na parte
traseira do adaptador.

fel85f.eps

Figura 9. Inserção do adaptador de fibra

Atenção
Para evitar dano ao adaptador, não puxe o
adaptador de fibra sem pressionar a lingüeta
para soltá-lo.
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Identificação e solução de problemas de
redes LAN sem fio

O EtherScope Network Assistant executa uma série de
testes com varredura passiva e, em seguida, tenta
estabelecer um link ao ponto de acesso correspondente
à SSID padrão.

A seguir, apresentamos as etapas básicas de identificação e
solução de problemas de redes LAN sem fio (WLAN). Para
obter informações detalhadas sobre determinada etapa,
consulte a seção referida.

4

Visualize os resultados do autoteste. Veja “Exibição dos
resultados de Autoteste” na página 33.

1

Instale o cartão WLAN.

5

2

Ligue o instrumento (veja “Como ligar e desligar o
instrumento“ na página 9).

Faça as mudanças de configurações que forem
necessárias de acordo com a rede sem fio. Veja
“Configuração do instrumento para redes LAN
cabeadas“ na página 36.

3

Se necessário, mude o tipo da interface para WLAN (veja
“Seleção de interface LAN ou WLAN” na página 10).
Observação
Se estiver usando o EtherScope Network Assistant
pela primeira vez, configure um SSID padrão para
testar o link automaticamente e usar métodos de
descoberta ativa. Se for usar o instrumento em
modo de varredura passiva, não há necessidade de
configurar as definições de segurança.
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Instale o cartão WLAN
Introduza o cartão de rede LAN sem fio no SLOT 1 localizado
no painel lateral superior (veja a Figura 2).

Identificação e solução de problemas de redes LAN sem fio

Exibição dos resultados de Autoteste
Após ligar o instrumento ele executa automaticamente os
testes e abre a tela Resultados de teste, conforme mostrado
na Figura 10.

A tela Resultados de teste dá uma visão geral do estado da
rede WLAN.
O painel principal, no lado direito, mostra o nome de cada
teste e indica o seu estado. Os ícones no lado direito dão
indicação visual do andamento e estado de cada teste:

•

Em execução

•

Não está sendo executado

•

Terminado e aprovado

•

Terminado – não passou

O painel de visualização apresenta um resumo dos
resultados do teste selecionado no painel principal.
Observação
Quando o autoteste terminar, o teste Conexão
aparecerá realçado.
epi73s.bmp

Figura 10. Tela de resultados de teste de LAN sem fio
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Pode-se ter uma noção geral das condições da rede e ver os
dispositivos e serviços que estão sendo executados tocando
em cada teste no painel principal e, em seguida, vendo o
resumo dos resultados no painel de visualização.
Para ver mais a fundo os resultados de um teste
específico, selecione-o no painel principal. Em seguida,
toque em
.

Criação de relatório
Na maioria das telas, há um
botão por meio do qual
se pode criar relatórios e gravá-los em formato adequado
para visualização na web. Os relatórios são gravados no
diretório Relatórios.
Para criar um relatório:
1

Relatórios
A boa documentação da rede ajuda a solucionar
rapidamente os problemas que possam ocorrer, e pode
ajudar a gerenciar a segurança da rede. O EtherScope
Network Assistant possibilita a documentação do estado
da rede.
Pode-se registrar os atributos da rede, o desempenho de
linha de base, inventário de dispositivos e estatísticas de
portas de switches - tudo com arquivos formatados em XML.
Pode-se acrescentar o logotipo da empresa nos relatórios e
até mesmo incluir comentários.
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Assegure-se de que o cartão de memória CompactFlash
está instalado no SLOT 2.
Observação
Se o cartão de memória CompactFlash não for
detectado, aparecerá uma mensagem para inseri-lo.

2

Toque em

.

3

Toque em Novo relatório.
A caixa de texto apresenta um nome predefinido
em Nome.

Relatórios
4
5
6

Use o teclado virtual ou um teclado externo para mudar
o nome predefinido do relatório.
Se desejar, forneça dados descritivos ou inclua um
comentário sobre o relatório na seção Comentário.
Toque

Visualização de relatórios
Pode-se visualizar os relatório no instrumento ou em
um computador.
Observação
Pode-se usar a função de acesso remoto para
visualizar relatórios. veja “Acessar o instrumento em
modo remoto (somente LANs)“ na página 53 e a
Ajuda on-line para saber mais.

para salvar.

Gerenciamento de relatórios
O Gerenciador de arquivos dá acesso aos relatórios
armazenados, permitindo visualizá-los, mudar os nomes, e
apagar os que não são mais necessários.

Para visualizar um relatório no instrumento:
Observação

Para acessar o Gerenciador de arquivos:
1

Toque em

.

2

Selecione

Aplicativos na lista suspensa.

3

Toque em
Gerenciador de Arquivos para ver a lista
de arquivos gravados.

O seguinte procedimento mostra como visualizar
um relatório com o Gerenciador de Arquivos.
Também se pode exibir um relatório tocando em
; em seguida, em
Relatórios, e no relatório
que se deseja visualizar.
1

Na lista do Gerenciador de Arquivos, selecione o arquivo
que deseja visualizar.

2

Toque em Arquivo. No menu Arquivo toque em Abrir
para visualizar o conteúdo do arquivo.
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Para visualizar um relatório em um computador:
1

2

No menu Arquivo toque em Renomear.

Copie os arquivos dos relatórios do diretório
Relatórios do cartão de memória CompactFlash
para o computador.

4

Selecione o relatório que deseja visualizar.

Apagar um relatório

Observação
Os arquivos de relatórios têm extensão .xml. Confira
se o arquivo escolhido tem essa extensão.
3

3

Use o navegador web do computador ou o programa
Microsoft Excel para visualizar o conteúdo do relatório.

Renomear um relatório

O relatório selecionado é realçado.
Digite um novo nome para o arquivo.

Para apagar um relatório:
1

Na lista do Gerenciador de arquivos, selecione o arquivo
que deseja apagar.

2

Toque em Arquivo.

3

No menu Arquivo toque em Excluir.

4

Quando instruído, toque em

.

Para renomear um relatório:
1

Na lista do Gerenciador de Arquivos, selecione o arquivo
que deseja renomear.

2

Toque em Arquivo.
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O arquivo é eliminado do cartão de
memória CompactFlash.

Relatórios
Como acrescentar um gráfico a cabeçalhos de relatórios
Para personalizar os relatórios, pode-se acrescentar uma
imagem gráfica, como o logotipo da empresa, no cabeçalho.
Para fazer isso, coloque um arquivo .gif com nome
yourCompanyLogo.gif (meulogotipo.gif)
no diretório-raiz do cartão de memória CompactFlash.
O gráfico é exibido no lado esquerdo do cabeçalho do
relatório, em uma área de 180 x 70 pixels. Observe que se
não for fornecido um arquivo com o gráfico, será exibido o
logotipo da Fluke Networks.
Observação
O gráfico fornecido pelo usuário e o logotipo da
Fluke Networks só aparecem quando o relatório é
visualizado em computador.

Como acrescentar um comentário do instrumento ao
rodapé de relatórios
Pode-se acrescentar um comentário do instrumento ao
relatório; ele aparece no rodapé. O comentário é um arquivo
de texto simples criado usando-se um aplicativo como
o Notepad.
Para acrescentar um comentário, coloque um arquivo com
o nome
instrumentComment.txt (ComentárioInstrumento.txt)
no diretório-raiz do cartão de memória CompactFlash.
O comentário do instrumento é exibido na parte inferior
do relatório, no campo Comentário do instrumento.
Observe que se não for fornecido um arquivo de
comentário, o rodapé não apresentará o campo
Comentário do instrumento.
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Como executar testes diagnósticos

•

O EtherScope Network Assistant fornece um conjunto de
testes especializados que podem ser usados para
diagnosticar problemas específicos da rede, como os de
conectividade e desempenho, e para obter informações
críticas sobre hosts, dispositivos e serviços da rede. Esses
testes são:

Signal Strength (Intensidade do sinal; somente
para WLAN)

•

WLAN Statistics (Estatísticas de WLAN; somente
para WLAN)

•

Tx/Rx Rate (Taxa de Tx/Rx; somente para WLAN)

•

Ping

•

Trace Route (Rastrear rota)

•

Trace Switch Route (Rastrear rota de comutação;
somente para LAN)

•

Observação
A lista de testes disponíveis varia conforme o
método usado para acessá-los.

•

Wireless Throughput (Throughput de rede sem fio;
somente para WLAN)

•

Locate (Localizar; somente para WLAN)

•

Link (somente para WLAN)

•

Login Diagnosis (Diagnóstico no login; somente
para WLAN)
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Os testes diagnósticos podem ser acessados de duas formas:

Toque em
e selecione o teste desejado
nalista suspensa.
OU

•

Selecione um dispositivo: Em seguida, toque
em
.
Se o teste diagnóstico estiver disponível, ele aparecerá
na forma de um hiperlink azul no painel de
visualização. Toque no nome do teste diagnóstico
para acessá-lo.

Acessar o instrumento em modo remoto (somente LANs)

Acessar o instrumento em modo remoto
(somente LANs)

É apresentada a página inicial do servidor web
do EtherScope™ Network Assistant .

Pode-se controlar o EtherScope Network Assistant e
visualizar as telas de resultados em modo remoto. O
instrumento contém um servidor VNC (conexão de rede
virtual) que possibilita o acesso remoto.
Para acessar a interface de usuário em modo remoto:
1

Inicie o Internet Explorer.
Observação
O EtherScope Network Assistant é compatível
apenas com o Internet Explorer.

2

No campo Endereço, digite o endereço IP do EtherScope
Network Assistant ao qual deverá ser feita a conexão.
Observação
O endereço IP do instrumento pode ser encontrado
no painel de visualização da tela Resultados de teste
quando o teste Conexão está realçado.

fel87s.bmp

Figura 11. Página inicial do servidor web
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Nessa tela, pode-se fazer o seguinte:

•

Acessar o instrumento em modo remoto.
Observação
O instrumento pode ser acessado por vários
usuários, mas só pode ser controlado por um usuário
por vez.

•

Acessar os relatórios gravados no cartão de memória
CompactFlash ou os relatórios dos resultados de teste
em tempo real contidos na memória ativa do
instrumento.

•

Iniciar um caso de serviço de suporte no site da
Fluke Networks.

•

Acessar as telas da Ajuda.
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3

Para acessar o instrumento em modo remoto:
a

Clique em

.

b

Use o teclado para digitar a senha de autenticação
remota. Em seguida, clique em
.
Observação

Com a configuração de fábrica do instrumento não
é necessária a senha. Portanto, clicar em
sem
inserir senha abre a tela Resultados de teste.
Contudo, por motivo de segurança, pode-se definir
uma senha e restringir o uso a apenas usuários
autorizados. Veja as instruções em “Configurações
de segurança do instrumento” na página 41.
A tela Resultados de teste da interface remota do
instrumento é apresentada. Agora você deverá estar
conectado e conseguir controlar o instrumento em
modo remoto.

Acessar o instrumento em modo remoto (somente LANs)
4

Para acessar os relatórios em tempo real:
a

Clique em

.

A tela Relatórios do EtherScope em tempo real
é apresentada.
b
5

Localize o relatório que deseja visualizar e clique no
link para abri-lo.

Para acessar relatórios já gravados:
a

Clique em

Eventos que ocorrem na interface de usuário e
que desconectam a sessão remota
A sessão TCP/IP ativa entre o software da interface de
usuário remoto e o instrumento podem ser interrompidas
nas seguintes situações:

•

Os parâmetros IP são modificados manualmente no
instrumento e é selecionado Aplicar na tela
Configurações do instrumento - TCP/IP.

•

Se o botão Iniciar teste for selecionado na tela de
detalhes de Verificação de cabo.

•

Se o botão Iniciar teste for selecionado na tela de
detalhes de Verificação de sinal.

•

O endereço MAC do instrumento é modificado na tela
Configurações do instrumento - Ethernet.

•

Se o link Ethernet desconectar.

.

A tela Relatórios do EtherScope em tempo real
é apresentada.
b

Clique em Exibir relatórios salvos.

c

Selecione os relatórios desejados e siga o link
para abri-los.
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Como usar as ferramentas da área
de trabalho

•

Console do EtherScope: fornece uma interface de
linha de comando e emulação de terminal (Telnet).

O EtherScope Network Assistant vem com uma série de
ferramentas que visam à maior produtividade.

•

EtherScope Network Assistant: apresenta a tela
de nível superior da interface de usuário (Resultados
de teste).

•

Gerenciador de Arquivos: mostra o conteúdo do
cartão de memória CompactFlash no qual os relatórios
estão armazenados.

•

Visualizador de relatório: mostra um
relatório gravado.

•

Ferramenta de resposta de servidor: testa a
capacidade de conexão e de resposta do servidor
de aplicações. Pode-se identificar, salvar e testar até
100 pares de servidores/portas.

Menu Aplicativos
Para abrir esse menu, toque em

e selecione Aplicativos.

•

Calculadora: executa operação aritméticas básicas,
como adição e subtração.

•

Calendário: mostra folhas de semanas ou meses
para agendar eventos; contém a função Anotações
que permite acrescentar informações sobre o evento.

•
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Relógio: mostra a hora atual conforme ajustada no
instrumento; contém funções de cronômetro e alarme.
Para ajustar a hora, veja “Ajuste de data e hora” na
página 13.

Como usar as ferramentas da área de trabalho
•

Ferramenta de desempenho de serviço: verifica a
existência e a capacidade de resposta de vários serviços
comuns de rede.
Para usar esse recurso, é necessário ativar a
opção Testes de desempenho/testes de ITO
(RFC 2544/ITO ES_ITO_OPT na tela Opções).

•

Informações do sistema: exibe dados da
utilização dos recursos (memória, CPU, e
armazenamento) e informações sobre a versão
do sistema operacional Linux.

•

Navegador web: apresenta o navegador web
do EtherScope Network Assistant, o Konqueror. O
navegador pode ser usado para visualizar e mudar
a configuração dos switches e outros dispositivos
da rede.

Menu Ferramentas
Para abrir o menu, toque em

(na barra de ferramentas).

•

Ping: O teste de Ping é uma ferramenta de
conectividade de uso geral para determinar se um
dispositivo da rede é acessível.

•

Rastrear rota: “rastreia a rota” até um dispositivo
específico. Esse teste ajuda a identificar links
congestionados e lentos, pois mostra o número de
saltos e o tempo de viagem. “Rastrear rota” também
detecta as ramificações de rota até o dispositivo
de destino.

•

Navegador web: permite que o usuário conecte o
instrumento a um dispositivo para poder conferir ou
modificar as configurações. Para fazer a conexão,
selecione o dispositivo desejado e, em seguida,
Navegador web. O navegador web do EtherScope
Network Assistant, o, Konqueror, tenta se conectar
ao dispositivo.
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•

Telnet: permite acessar um computador em modo
remoto, para poder conferir ou modificar as
configurações. Quando esse programa é executado, o
EtherScope Network Assistant funciona como um
terminal conectado ao dispositivo remoto.

•

Terminal: possibilita usar o EtherScope Network
Assistant como terminal ASCII. Toque em
para
exibir o teclado virtual ou use um teclado remoto para
enviar comandos.

•
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FTP: inicia uma sessão de FTP (File Transfer Protocol)
com um dispositivo. Use este utilitário para transferir
arquivos de um computador para outro. Para
iniciar uma sessão, selecione um dispositivo e, em
seguida, FTP.

•

Port Reporter: é um utilitário à base de linha de
comandos que usa o protocolo CDP (Cisco Discovery
Protocol) para fazer a descoberta de switches e dos
respectivos detalhes. Este utilitário pode ser usado para
descobrir e exibir rapidamente informações sobre
um switch.

•

TFTP: essa sigla representa o Trivial File Transfer
Protocol, um utilitário para transferência de dados que
permite atualizar firmware de switches compatíveis.

•

SSH Telnet: esta sigla significa, em inglês, Secure Shell
Telnet, que é uma versão mais segura do Telnet. Para
incorporar maior segurança o SSH Telnet requer
credenciais de login. Ele também codifica os dados
trocados entre dispositivos lógicos e remotos.

•

Relatório: exibe os relatórios contidos no cartão de
memória CompactFlash. Pode-se criar um novo
relatório ou apagar um existente.

Identificação e solução de problemas do instrumento

Identificação e solução de problemas
do instrumento
Esta seção apresenta uma lista de problemas que podem
ocorrer com o EtherScope Network Assistant e sugestões
para ajudar a resolvê-los. Antes de ligar para a assistência
técnica, tente aplicar estas sugestões e ver se consegue
resolver os problemas você mesmo.

Problema: O instrumento ou a aplicação não
estão respondendo.
Sugestão: Se o ambiente da aplicação ou o instrumento (o
hardware) estiver parado totalmente de funcionar,
recomendamos desligar o instrumento. Para fazer isso,
mantenha pressionado o botão liga/desliga durante cerca de
6 segundos.

Problema: O instrumento não está ligando.
Sugestão: Conecte o instrumento ao adaptador CA. Se o
instrumento só ligar quando estiver conectado ao adaptador
CA, significa que a bateria interna deve estar totalmente
descarregada. Carregue a bateria.

Problema: A interface de usuário não aparece.
Sugestão: A tela Resultados de teste deve aparecer após o
instrumento ser ligado.
Se o não aparecer, pressione o botão liga/desliga durante
6 segundos para desligar o instrumento. Em seguida,
pressione outra vez o botão liga/desliga para ligar o
instrumento novamente.

Problema: As telas de descoberta de IP e de resultados de
teste não estão exibindo os resultados previstos.
Sugestão: Confira o seguinte:
•

O instrumento tem um endereço IP válido? Selecione
Conexão na tela Resultados de teste para ver se o
instrumento está configurado com um endereço de
IP válido.

•

Verifique se o recurso de DHCP está ativado, na tela
Configurações do instrumento - TCP/IP. Se o endereço
IP foi inserido manualmente, assegure que ele não seja
um endereço dentro da sub-rede local.
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Problema: A tela sensível ao toque responde muito devagar
ou erraticamente ao toque da caneta.
Sugestão: Experimente navegar na tela para ver se a
sensibilidade ao toque está bem calibrada (é raro que esteja
descalibrada). Se achar que existe algum problema de
calibração, veja “Recalibração da tela” na página 14.
Problema: O instrumento não está se conectando à rede.
Sugestão: Se houver conexão, o LED indicador de Link estará
com a luz verde acesa de modo constante (ou a luz laranja,
no caso de WLAN). Além disso, os LEDs Transmit e/ou
Utilization indicarão certa atividade. Se os LEDs não
indicarem a presença de atividade no link, faça o seguinte:
•

•
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•

Problema: O instrumento não consegue se conectar à rede.
Sugestão: Se o teste Verificação de cabo não passou, não
será possível estabelecer uma conexão com a rede.
Verifique o status do teste de Conexão na tela Resultados de
teste. As informações da coluna Status mostram se o cabo
foi detectado. Faça o seguinte:
1

Toque em

2

Selecione Verificação de cabo e confira os resultados
do teste.

Verifique os resultados do teste de Conexão, na tela
Resultados de teste. Selecione Conexão e verifique se
o endereço IP da conexão está indicado no painel
de visualização.
(Apenas em modo LAN) Verifique se o resultado do
teste Verificação de cabo foi satisfatório (passou). Se
necessário, experimente usar outro cabo. Na tela
Resultados de teste, toque em para ampliar o grupo
de teste Conexão e selecione Verificação de cabo.
Confira as informações de status e os resultados de
testes no painel de visualização.

(Modo WLAN) Examine o registro de conexão para ver
se consegue identificar a causa do problema de
conexão da rede WLAN.

para expandir o grupo do teste Conexão.

Se o resultado do teste for insatisfatório (não passou),
aparecerá o seguinte ícone:
.
3

Toque em
para ver os resultados detalhados e
tentar identificar a causa do problema.

4

Para testar o cabo novamente, toque em

.

Identificação e solução de problemas do instrumento
Problema:

Problema: A tela sensível ao toque não está respondendo.

•

O estado da carga da bateria está errático ou mutável.

•

A bateria não está conservando a carga normalmente.

Sugestão: Pressione o botão liga/desliga para colocar o
instrumento no modo de espera. Pressione o botão liga/
desliga para sair desse modo.

Sugestão: Carregue bateria durante pelo menos 7 horas.

Se o problema continuar, pressione o botão liga/desliga
durante 6 segundos para desligar o instrumento.
Pressione outra vez o botão liga/desliga para ligar o
instrumento novamente.
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Especificações
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Peso

820 g (2 lbs)

Dimensões

19,1 x 15,2 x 4,4 cm (7,5 x 6 x 1,75 pol.)

Display LCD com tela sensível
ao toque

640 x 480 pixels, painel TFT (ativo) em cores, área ativa: 129,6 (horizontal) mm x
97,4 (vertical) mm

Indicadores LED (unidade
do instrumento)

6

Bateria

Lítio-íon 7,2 V CC (nominal), 4,2 Ah

Duração da bateria

Modo LAN cabeada: cerca de 4 horas. Modo Fibra: cerca de 3,5 horas. Modo Fibra:
aproximadamente 3,5 horas

Adaptador de CA/carregador
de bateria externo

Entrada de CA: 120 V – 240 V, 50/60 Hz, 1,5 A. Saída CC: 15 V, 3,3 A

Portas de comunicações
e acessórios

1 USB, 1 PCMCIA/Cardbus (PC Card Tipo II), 1 cartão de memória CompactFlash (Tipo I/II),
1 jaque para fone de ouvido DB-9 serial.

Especificações

Especificações (continuação)
Portas de análise de rede

RJ-45 10/100/1000BASE-T Ethernet (EtherScope2 LAN/Pro), 1000BASE-SX/LX/ZX Fiber (ES2LAN-SX, ES2-LAN-SX-I, ES2 Pro-SXLX-I/S), PCMCIA/Cardbus 802.11a/b/g Wireless
(EtherScope WLAN/Pro)

Vibração

Conformidade com MIL-PRF-28800F para vibração aleatória Classe 2.

Laser

* Produto laser de Classe 1 Conformidade com 21 CFR Subcapítulo J e EN 60825-1/01
Temperatura de operação: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) com até 95 % de umidade relativa
Temperatura para carregamento da bateria: 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F) com até 95 % de
umidade relativa
Temperatura de armazenamento (sem operação): –20 °C a +60 °C (–4 °F a +140 °F)

Especificações ambientais

P

Interferência eletromagnética de acordo com o padrão EN61326, Classe A, Critério C.

j As interfaces de rede do produto NÃO FORAM FABRICADAS PARA CONEXÃO
EM REDES TELEFÔNICAS PÚBLICAS. Só devem ser conectadas a rede de telefonia
pública através de dispositivos de modem que cumpram as exigências dos órgãos
regulamentares competentes.
Certificações e homologações CSA Canadá e EUA, CE, FCC Parte 15 Classe A, C-TICK N10140; UL e homologações CSA
do EtherScope
para o adaptador CA universal.
Certificações e homologações FCC Parte 15 (EUA); Telec (Japão); ETSI, EN301893, EN60950 (Europa);
do adaptador de WLAN
C-TICK N10140 (Austrália)
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100 mVp-p a 5000 mVp-p

Tipos de cabos:

•
•
•

Sinal Datalink
Cabos LAN de par trançado sem blindagem (UTP
100 ohms categorias 3, 4, 5, 5E e 6; ISO/IEC Classe C e D)
Cabos LAN de par trançado com revestimento metálico
(ScTP 100 e 120 ohms, categorias 3, 4, 5, 5 e 6; ISO/IEC
Classe C e D)
Identifica e funciona com adaptador opcional de fibra,
LX (1310 nm, -3 dBm (0,50 mW máx.)),
SX (850 nm, -2 dBm (0,63 mW, máx.)), e ZX (1550 nm,
+4 dBm (2,5 mW, máx.)).

Comprimento do cabo

•

Abertura ou curto com adaptador wiremap: 1 m a
305 m (3 pés a 1000 pés).

•

Terminação com ≥ 20% de reflexão 1 m a 305 m
(3 pés a 1000 pés).
Observação
A precisão de comprimento depende do tipo de
cabo selecionado na tela Verificação de cabo.
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Nível de recepção

500 mVp-p a 4000 mVp-p
Medição de cabos com terminação
A verificação de cabo testa os pares trançados individuais de
um cabo com terminação nas portas Ethernet da maioria dos
fabricantes de equipamentos, como portas de hub, switch
ou NIC.
Todos os testes de cabo exceto os de ID de localização de
ponto e testes de wiremap com o WireView funcional na
presença de sinal datalink.

Especificações

Especificações (continuação)
Tolerância a falhas
A conexão Ethernet RJ-45 10/100/1000 BASE-T do instrumento foi projetada para tolerar o máximo de 100 volts.
Compatibilidade com localizador de ponto/adaptador
wiremap WireView
Detecta combinações de curtos, aberturas e fiação incorreta de conectores. Compatível com o localizador de ponto/adaptador de
wiremap)WireView da Fluke Networks.

65

EtherScopeTM Series II
Guia de introdução

66

Índice remissivo
–A–
adaptador wiremap (mapa de fiação), 3
Ajuda
idioma da, mudança, 29
material de referência on-line, 31
sensível ao contexto, 30
Ativar descoberta com velocidade ajustada, 42
atualização de
software, 10

–B–
barra de ferramentas, 26
barra de status, 27
bateria
como carregar, 16
conservar energia, 16, 27
duração (modo cabeado comparado ao modo
sem fio), 15

ícone, 28
instalação, 17
botão Detalhes, 26
botão Relatório, 48
botão Tela inicial, 27
botão Testes de LAN, 10, 26
botão Testes de WLAN, 10, 26
botão Varredura, 26
botão Voltar, 26

–C–
cabeçalho gráfico, como acrescentar, 51
calculadora, 56
calendário, 56
caneta eletrônica (stylus), 3
caneta eletrônica, como usar, 9
capa protetora (holster), 19
cartão de memória CompactFlash, 48
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cartão WLAN, 46
código-chave, 14
como ligar e desligar o EtherScope, 9
como registrar o EtherScope, 6, 7
conexões de rede, 20
configurações 802.1X, 39
configurações de 802.1Q/IP TOS, 37
configurações de Ethernet, 40
configurações de segurança
interface cabeada RJ-45, 41
configurações de segurança do instrumento, 41
configurações de TCP/IP, 37
configurações gerais
configurações de preferências, 41
desativar aprendizagem do switch, 43
edição de dispositivos definidos pelo usuário, 42
edição do nome do sistema SNMP do
instrumento, 43
restabelecimento das configurações padrão de
fábrica, 42
configurações padrão de fábrica, restabelecimento,
42
controle remoto, 53
cor de segundo plano da tela, mudar, 29
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–D–
data/hora, definição, 13
Desativar aprendizagem do switch, 43
documentação e relatórios, 48

–E–
Editar nome de sistema SNMP, 43
emulação de terminal (Telnet), 56
endereço MAC, 41, 42
EtherScope Network Assistant
acesso remoto, 53
base de suporte, como acessar, 19
capa protetora e base de suporte, 19
características, 2
CD, 31
como ligar e desligar, 9
como registrar o produto, 7
conexões de rede, 20
configuração, 36
configurações de segurança, 41
configurações padrão de fábrica,
restabelecimento, 42
cuidados e manutenção, 7
data/hora, definição, 13

Índice remissivo
especificações, 62
fonte de alimentação, 15
idiomas disponíveis, 12
informações de segurança, 5
interface de usuário, 25
LEDs, 22
menu Configurações, exibição, 27
personalização, 29

–F–
Ferramenta de desempenho de serviço, 57
Ferramenta de resposta de servidor, 56
Fluke Networks, como contatar, 8
fonte de alimentação, 15
FTP, 58

–G–
Gerenciador de Arquivos, 49, 56

–I–
ícone da área de transferência, 28
ícone da bateria, 28
ícone das informações do sistema, 57
ícone de aparência visual, 29

ícone de idioma, 29
ícone de luz e energia:, 28
ícone de som, 28
ícone do console do EtherScope, 56
ícone do EtherScope Network Assistant, 27
ícone do menu-mestre do EtherScope, 25
ícone do teclado, 27
ícones
área de trabalho, 27
área de transferência, 28
calculadora, 56
calendário, 56
Console do EtherScope, 56
EtherScope Network Assistant, 27, 56
Gerenciador de Arquivos, 56
indicador da carga da bateria, 28
Informações do sistema, 57
menu Configurações, 27
Menu-mestre do EtherScope, 25
modo Suspenso, 27
Navegador web, 57
Recortar e Colar, 28
Relatórios, 27
relógio, 56
Som, 28
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teclado, 27
Visualizador de relatório, 56
identificação e solução de problemas, 59
idiomas disponíveis, 12
ignorar a negociação automática, 40
informações sobre a memória, exibição, 57
informações sobre a versão, exibição, 57
informações sobre CPU, exibição, 57
instruções sobre cuidados e manutenção, 7
interface cabeada RJ-45
conexão à, 33
configuração do EtherScope, 36
LEDs, 22
resultados do autoteste, 33
interface de linha de comando, 56, 58
interface de usuário, 25
Interface WLAN
LEDs, 24
interface WLAN
resultados do autoteste, 47
interfaces externas, 20

–L–

–K–

–O–

Konqueror, 57

ordenar coluna, 29
ordenar dados, 29
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LED COLLISION (colisão), 23, 24
LED de energia (liga/desliga), 24
LED ERROR (erro), 23, 24
LED LINK, 22
LED LINK (enlace), 24
LED TRANSMIT (transmissão), 23, 24
LED UTILIZATION (consumo), 23, 24
LEDs, 22
luminosidade, ajuste, 13

–M–
menu Aplicativos, 27
menu ferramentas, como acessar, 52
modo de conexão rápida, 43
Mostrar prefixo do fornecedor com endereço MAC,
42

–N–
navegador web (Konqueror), 57

Índice remissivo

–P–
personalizar o EtherScope, 29
Port Reporter, 58
porta ativa, mudança, 10
porta USB, 20
problemas, 59

–R–
recalibração da tela do EtherScope, 14
rede cabeada
conexão à, 33
configuração do EtherScope, 36
configurações de segurança, 41
fibra LAN, identificação e solução de
problemas, 44
identificação e solução de problemas, 31
resultados do autoteste, exibição, 33
rede wireless
configuração, 36
identificação e solução de problemas, 46
resultados do autoteste, exibição, 33
Relatório, 58
relatórios
apagar, 50

como acrescentar cabeçalho gráfico ao, 51
como criar, 48
exibição, 49
gerenciamento, 49
incluir comentários, 49
renomear, 50
relógio, 56
renomear um relatório, 50

–S–
senha, configuração, 41
seqüências de comunidade SNMP
adição e remoção, 40
proteção por senha, 41
servidor VNC (conexão de rede virtual), 53
software
ativação das opções, 14
som, ajuste, 28
SSH Telnet (Secure Shell Telnet), 58

–T–
teclado USB, 27
tela
ajuste da luminosidade, 13
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ajuste da luminosidade (brilho), 28
cor do segundo plano, como mudar, 29
painel direito e esquerdo, 25
recalibrar, 14
tela de resultados de teste
interface cabeada RJ-45, 33
LAN wireless, 47
Telnet, 58
Terminal, 58
testes ativos, 40
testes de Throughput RFC 2544/ITO remotos, 41
texto azul, 28
TFTP (Trivial File Transfer Protocol), 58
tipo de interface, configuração, 10

–V–
velocidade real de conexão e modo duplex, 26
Visualizador de relatório, 56
VLANs, tagged (802.1Q), 38
volume, ajuste, 28
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