
Configuratie van afstandsbewaking (RMON)
historie op ESW2-350G-switches 

Doel
 

Remote Monitoring (RMON) is een standaard controlespecificatie die wordt gebruikt om het
beheer van meerdere LAN-segmenten aan te pakken. Het wordt ontwikkeld voor console
systemen om netwerk-monitoring gegevens tussen elkaar uit te wisselen. Het is behulpzaam
bij het beheer van de prestaties en slaat ook periodieke statistische monsters op om later te
worden opgehaald en geanalyseerd.
 
In het volgende document wordt de configuratie van de RMON - geschiedenis beschreven.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ ESW2-350G-52
 
・ ESW2-350G-52DC
  

Softwareversie
 

•1.3.0.62
  

RMON - geschiedenis configureren
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Status en Statistieken >
RMON > Geschiedenis. De pagina RMON History opent:
 

 
Stap 2. Klik op Add om een nieuwe RMON - historie te maken. Het venster Add RMON
History verschijnt:
 



 
Nieuwe historie-ingang geeft het aantal nieuwe historie-tabelitems weer.
 
Stap 3. Selecteer Bron-interface op basis van het type interface waarvan de historie-
monsters moeten worden genomen. De beschikbare opties zijn:
 

・ Port - De gewenste Ethernet-poort kan worden geselecteerd in de vervolgkeuzelijst en
de statistieken die betrekking hebben op de selectie worden ontvangen.
 
・ LAG — Selecteer de gewenste Link Aggregatie in de vervolgkeuzelijst, die bestaat uit
een verzameling meerdere parallelle netwerkverbindingen van havens die op dezelfde
switch aanwezig zijn en worden gebruikt om de doorvoersnelheid te verhogen. 
 

Stap 4. Voer het maximale aantal beeldsamples in om in de Max op te slaan. Nee. van
monsters om veld te houden.
 
Stap 5. Vermeld de tijd in seconden in het veld Bemonsteringsinterval tussen 1 en 3600. Dit
is het tijdstip waarop de monsters uit de havens worden genomen.
 
Stap 6. Gebruiker heeft de naam van de eigenaar gedefinieerd moet in het veld Eigenaar 
worden ingevoerd op basis van het RMON - station of de gebruiker die om de RMON -
informatie heeft verzocht.
 

 
Stap 7. Klik op Toepassen om historie aan de tabel toe te voegen. De RMON - historie-tabel
wordt bijgewerkt volgens de nieuwe gegeven gegevens.
 

 
Stap 8. (optioneel) Bewerken of verwijderen van een veld. Selecteer in het betreffende veld
en klik op Bewerken of Verwijderen.
 



 
Stap 9. (optioneel) Om de eigenlijke statistieken te bekijken, klikt u op Tabel historie. De
pagina Tabel historie wordt geopend:
 

 
OPMERKING: De pagina Tabellen van de Geschiedenis toont netwerkmonsters die
interface-specifiek zijn en in de historie controletabel zijn geconfigureerd.
 
Stap 10. Klik op Tabel voor geschiedenisbeheer om naar de weergave van de
geschiedeniscontroletabel terug te keren.
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