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Controle estatísticas do monitoramento de rede
remota (RMON) em um interruptor 

Objetivo
 

O monitoramento de rede remota (RMON) foi desenvolvido pelo Internet Engineering Task
Force (IETF) para apoiar a monitoração e a análise de protocolo das redes de área local
(LAN). É uma especificação padrão da monitoração que permita monitores de rede e
sistemas diferentes do console de trocar um com o otro seus dados de Monitoramento de
redes. O RMON facilita administradores de rede para escolher entre as pontas de prova do
Monitoramento de redes e os consoles com características que se encontram seus
trabalhos em rede particulares precisam. O RMON define especificamente a informação que
todo o sistema de Monitoramento de redes deve poder fornecer. As estatísticas, os eventos,
a história, os alarmes, os anfitriões, os anfitriões N superior, a matriz, o filtro, a captação, e o
Token Ring são os dez grupos no RMON.
 
A página das estatísticas RMON do interruptor indica a informação detalhada em relação
aos tamanhos do pacote e à informação em relação aos erros de camada física. A
informação é indicada de acordo com o padrão rmon. Um pacote grande demais é definido
como um frame da Ethernet com os seguintes critérios:
 

O comprimento do pacote é maior do que o tamanho do byte do Maximum Receive Unit
(MRU).
O evento da colisão não foi detectado.
O evento do colisão atrasada não foi detectado.
O evento do erro (RX) recebido não foi detectado.
O pacote tem uma verificação de redundância cíclica válida (CRC).
 

Este artigo fornece instruções em como controlar estatísticas RMON em seu interruptor.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx250 Series
Sx300 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4.7.05 — Sx300, Sx500
2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Controle estatísticas RMON em seu interruptor
 
Controle estatísticas RMON de uma relação



Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web de seu interruptor escolhe
então o estado e as estatísticas >RMON > estatísticas.
 
Nota: Neste exemplo, o interruptor SG350X-48MP é usado.
 

 
Etapa 2. Na área da relação, escolha a relação para que as estatísticas de Ethernet devem
ser indicada.
 
Nota: Neste exemplo, a porta GE2 da unidade 1 é escolhida.
 

 
Nota: Se você têm um interruptor NON-empilhável tal como Sx250 ou o Sx300 Series
comutam, as opções são porta e RETARDAM-SE somente.
 

 
Etapa 3. Clique uma taxa de atualização da área da taxa de atualização. Este é o período
de tempo que passa antes que as estatísticas da relação estejam refrescadas.
 

 
Nota: Neste exemplo, o segundo 60 é escolhido.
 
As seguintes estatísticas são indicadas para a relação escolhida:
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Bytes recebidos — Octets Received, incluindo pacotes e octetos de FCS ruins, mas
excluindo bit de enquadramento.
Eventos da gota — Pacotes deixados cair.
Pacotes recebidos — Bons pacotes recebidos, incluindo o Multicast e os pacotes de
transmissão.
Pacotes de transmissão recebidos — Bons pacotes de transmissão recebidos. Este
número não inclui pacotes de transmissão múltipla.
Pacotes de transmissão múltipla recebidos — Bons pacotes de transmissão múltipla
recebidos.
O CRC & alinha erros — O CRC e alinha os erros que ocorreram.
Pacotes subdesenvolvidos — Pacotes subdimensionados (menos de 64 octetos)
recebidos.
Pacotes de tamanho grande — Pacotes grandes demais (sobre 2000 octetos)
recebidos.
Fragmentos — Os fragmentos ou os pacotes com menos do que 64 octetos, com
exclusão dos bit de enquadramento, mas de incluir o Octets Received da sequência de
verificação de frame (FCS).
Jabbers — Pacotes recebidos esses mais longa de 1632 octetos. Este número exclui
frame bit, mas inclui os octetos de FCS que tiveram um FCS ruim com um número
inteiro de octetos (erro de FCS) ou um FCS ruim com um número NON-integral do
octeto (erro de alinhamento). Um pacote do Jabber é definido como um frame da
Ethernet que satisfaça os seguintes critérios:
 

- O comprimento de dados do pacote é maior do que o MRU.
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- O pacote tem um CRC inválido.
 
- O evento do erro (RX) recebido não foi detectado.
 

Colisões — As colisões recebidas. Se o Jumbo Frames é permitido, o ponto inicial de
quadros do Jabber está levantado para o tamanho máximo do Jumbo Frames.
Quadros de 64 bytes — Quadros, contendo 64 bytes que foi enviado ou recebido.
Quadros de 65 a 127 bytes — Quadros, contendo 65-127 bytes que foi enviado ou
recebido.
Quadros do 128 a 255 bytes — Quadros, contendo os bytes do 128-255 que foi enviado
ou recebido.
Quadros do 256 a 511 bytes — Quadros, contendo os bytes do 256-511 que foi enviado
ou recebido.
Quadros de 512 a 1023 bytes — Quadros, contendo os bytes do 512-1023 que foi
enviado ou recebido.
Quadros de 1024 bytes ou de mais — Quadros, contendo 1024-2000 bytes, e Jumbo
Frames, que foi enviado ou recebido.
 

A interface clara (opcional) do clique de etapa 4. opõe-se para cancelar os contadores da
relação escolhida.
 

 
APROVAÇÃO (opcional) do clique de etapa 5. para cancelar as estatísticas da relação.
 



 
O clique (opcional) de etapa 6. refresca para refrescar a página das estatísticas.
 

 
Você deve agora com sucesso ter controlado as estatísticas RMON de uma relação em seu
interruptor.
  

Estatísticas da vista RMON de todas as relações
 

Etapa1. Nas estatísticas pagine, clique a vista todas as estatísticas das relações para ver
todas as portas na opinião da tabela.
 



 
Etapa 2. (opcional) escolhe uma taxa de atualização da lista de drop-down da taxa de
atualização. Este é o período de tempo que passa antes que as estatísticas da relação
estejam refrescadas.
 

 
Nota: Neste exemplo, o segundo 60 é escolhido.
 
Etapa 3. Escolha o tipo de interface da lista de drop-down do tipo de interface a seguir
clique-o vão.
 

 
Nota: Neste exemplo, a porta da unidade 1 é escolhida.
 
A tabela estatística RMON indicará as estatísticas de todas as portas do interruptor
escolhido.
 



 
A interface clara (opcional) do clique de etapa 4. opõe-se para cancelar os contadores da
relação escolhida.
 

 
O clique (opcional) de etapa 5. refresca para refrescar a página das estatísticas.
 

 
Você deve agora com sucesso ter visto as estatísticas RMON de todas as portas de seu
interruptor.
  

Ideia gráfica das estatísticas RMON de uma relação
 

Nota: Esta característica não está disponível ao Switches Sx300 e de Sx500 Series.
 
Etapa1. Nas estatísticas pagine, clique o botão View Button gráfico para indicar estes
resultados no formulário gráfico.
 



 
Etapa 2. Na área da relação, escolha a relação para que as estatísticas de Ethernet devem
ser indicada.
 
Nota: Neste exemplo, a porta GE2 da unidade 1 é escolhida.
 

 
Nota: Se você tem um interruptor NON-empilhável tal como o Sx250 Series comute, as
opções são porta e RETARDAM-SE somente.
 

 
Verificação (opcional) de etapa 3. os tamanhos de quadros que você quer ser indicado.
 



 
Nota: Neste exemplo, os quadros do 256 a 511 bytes, os quadros de 512 a 1023 bytes, e os
quadros de 1024 a 1023 bytes ou de mais são escolhidos.
 
Etapa 4. (opcional) da área do alcance de tempo, clica o alcance de tempo das estatísticas
RMON que você quer ver.
 

 
Nota: Neste exemplo, a última hora é escolhida.
 
A carta deve indicar as estatísticas RMON da relação e dos quadros escolhidos de seu
interruptor.
 

 
Você deve agora com sucesso ter visto as estatísticas do gráfico RMON de uma relação em
seu interruptor.
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