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Configurar alarmes 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.
 
Os alarmes de RMON fornecem um mecanismo ajustando pontos iniciais e intervalos de
amostragem para gerar eventos da exceção em contadores ou todo o outro contador do
objeto do Simple Network Management Protocol (SNMP) mantido pelo agente. A
aumentação e os limiares de queda devem ser configurados no alarme. Depois que uma
elevação de limiar é cruzada, nenhum evento de aumentação está gerado até que o limiar
de queda do companheiro esteja cruzado. Depois que um alarme de queda é emitido, o
alarme seguinte está emitido quando uma elevação de limiar é cruzada.
 
Nota: Para saber configurar ajustes SNMP em seu interruptor, clique aqui para instruções.
 
Uns ou vários alarmes são limitados a um evento, que indique a ação a ser tomada quando
o alarme ocorre. Antes que você configure os alarmes de RMON em seu interruptor,
certifique-se dos ajustes do controle do evento de RMON ter sido configurado. Para
aprender como, clique aqui.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar alarmes de 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
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Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web de seu interruptor escolhe
então avançado na lista de drop-down do modo de exibição.
 
Nota: Neste exemplo, o interruptor SG350X-48MP é usado.
 

 
Nota: Se você tem um Sx300 ou o Sx500 Series comuta, salte a etapa 2.
 
Etapa 2. Escolha o estado e as estatísticas > o RMON > os alarmes.
 

 
Etapa 3. O clique adiciona para adicionar uma entrada nova à tabela do alarme.
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A área de entrada de alarme indica o número da entrada de alarme.
 
Etapa 4. Escolha o tipo de relação para que as estatísticas RMON são indicadas.
 
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 5. Escolha o nome contrário da lista de drop-down contrária do nome. O nome
contrário tem uma lista de variáveis do Management Information Base (MIB) que indicam o
tipo de ocorrência medido.
 

 
Nota: Neste exemplo, pacotes de transmissão múltipla – Receba 1 é escolhido.
 
Etapa 6. Escolha o método de amostra gerar um alarme. As opções são:
 

Absoluto — Se o ponto inicial é cruzado, um alarme está gerado.
Delta — Subtrai o valor provado último do valor atual. A diferença nos valores é
comparada ao ponto inicial. Se o ponto inicial foi cruzado, um alarme é gerado.
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Nota: Neste exemplo, o Absolute é escolhido.
 
Etapa 7. Incorpore o valor de elevação de limiar ao campo da elevação de limiar. Este é o
valor que é usado para se ajustar fora do alarme da elevação de limiar.
 

 
Nota: Neste exemplo, 150 são usados.
 
Etapa 8. Escolha um evento a ser realizado da lista de drop-down de aumentação do
evento. Este evento começa quando o evento de aumentação é provocado.
 

 
Nota: Neste exemplo, 1 – O log e a armadilha são escolhidos.
 
Etapa 9. Incorpore o valor de limiar de queda ao campo do limiar de queda. Este é o valor
que é usado para se ajustar fora do alarme do limiar de queda.
 

 
Nota: Neste exemplo, 25 são usados.
 
Etapa 10. Escolha um evento a ser realizado da lista de drop-down de queda do evento.
Este evento começa quando o evento de queda é provocado.
 

 
Nota: Neste exemplo, 2 – A armadilha é usada.
 
Etapa 11. Clique o alarme desejado que você quer ser ativo na partida na área Startup do
alarme. Uma vez que isto é cruzado, todos alarmes restantes se aplicam como o normal.
 
As opções são:
 

Alarme crescente — Este alarme é provocado pela elevação de valor.
Alarme de queda — Este alarme é provocado pelo valor de queda.
Aumentar e cair — Este alarme é provocado pela aumentação e pelos valores de
queda.
 

Nota: Quando o ponto inicial é cruzado de um valor mais baixo a um valor mais alto então
está chamado aumentar.
 



 
Nota: Neste exemplo, aumentando e caindo é escolhido.
 
Etapa 12. No campo do intervalo, incorpore o tempo de intervalo do alarme aos segundos.
 

 
Nota: Neste exemplo, 120 segundos são usados.
 
Etapa 13. Dê entrada com o nome do usuário ou do sistema de gerenciamento de rede que
recebe o alarme no campo de proprietário.
 

 
Nota: Neste exemplo, Cisco é usado.
 
Etapa 14. O clique aplica-se clica então perto. O alarme de RMON salvar ao arquivo de
configuração running.
 

 
Etapa 15. Salvaguarda (opcional) do clique para salvar ajustes ao arquivo de configuração
de inicialização.



 
Você deve agora com sucesso ter adicionado uma entrada nova na tabela do alarme.
  

Edite alarmes de RMON
 

Etapa1. Na tabela do alarme, verifique a caixa ao lado da entrada de alarme que você
gostaria de editar.
 

 
Etapa 2. Clique o botão Edit para editar a entrada do alarme de RMON.
 

 
Etapa 3. (opcional) edita os detalhes do alarme em conformidade.
 



 
Nota: Neste exemplo, o valor de limiar de queda foi mudado de 25 a 30.
 
Etapa 4. O clique aplica-se clica então perto.
 



 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 5. para salvar ajustes ao arquivo de configuração
de inicialização.
 

 
Você deve agora com sucesso ter editado o alarme na tabela do alarme.
  

Alarmes de RMON da supressão
 

Etapa1. Na tabela do alarme, verifique a caixa ao lado da entrada de alarme de que você
gostaria de suprimir.
 



 
Etapa 2. Clique o botão Delete Button para editar a entrada do alarme de RMON.
 

 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 3. para salvar ajustes ao arquivo de configuração
de inicialização.
 

 
Você deve agora com sucesso ter suprimido de um alarme da tabela do alarme.
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