
●

●

●

●

●

●

●

●

Configurar ajustes do controle da história 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.
 
O RMON permite um agente do Simple Network Management Protocol (SNMP) no
dispositivo dinamicamente monitora estatísticas de tráfego durante um período dado e envia
armadilhas a um SNMP Manager. O agente SNMP local compara real, contadores em
tempo real contra limiares pré-definidos e gerencie alarmes, sem a necessidade para votar
por uma plataforma central do gerenciamento de SNMP. Este é um mecanismo eficaz para
o gerenciamento pró-ativo, contanto que você ajustou os pontos iniciais corretos relativo à
linha base de sua rede.
 
Nota: Para saber configurar ajustes da armadilha de SNMP em seu interruptor, clique aqui 
para instruções.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar ajustes do controle da história 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
  

Configurar ajustes do controle da história rmon em seu
interruptor
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Configurar o controle da história rmon
 

A característica RMON permite estatísticas da monitoração pela relação. A página da
história define a frequência de amostragem, uma quantidade de amostras para armazenar,
e a porta de que para recolher os dados. Siga as etapas abaixo para configurar entradas da
história rmon em seu interruptor.
 
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 > a história.
 

 
A informação na tabela de controle da história é definida pela caixa de diálogo da história
rmon adicionar à exceção do número atual de amostras. O RMON é permitido pelo padrão
não conceder todas as amostras pedidas, mas limitar um pouco o número de amostras pelo
pedido. Consequentemente, este campo representa o número de amostra concedido
realmente ao pedido que é igual ou menos do que o valor pedido.
 



 
Etapa 3. O clique adiciona para adicionar uma entrada nova à tabela de controle da história.
 

 
A área de entrada nova da história indica o número da entrada de tabela nova da história.
 
Etapa 4. Na área da interface de origem, escolha o tipo de relação de que as amostras da
história devem ser tomada.
 
Nota: Neste exemplo, a porta GE3 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. Incorpore o número de amostras para armazenar no máximo não das amostras
para manter o campo.
 

 
Nota: Neste exemplo, 40 são usados.
 
Etapa 6. No campo do intervalo de amostragem, incorpore o tempo aos segundos que as
amostras estão recolhidas das portas. A escala do campo é 1 a 3600.
 



 
Nota: Neste exemplo, 2400 segundos são usados.
 
Etapa 7. Inscreva a estação RMON ou o usuário que pediram a informação de RMON no
campo de proprietário. A escala é 160 caráteres.
 

 
Nota: Neste exemplo, Cisco é usado.
 
Etapa 8. O clique aplica-se clica então perto. A história rmon salvar ao arquivo de
configuração running.
 

 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 9. para salvar ajustes ao arquivo de configuração
de inicialização.
 

 
Você deve agora com sucesso ter adicionado uma entrada nova na tabela de controle da
história.
 



Edite a história rmon
 

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

 
Nota: Neste exemplo, o entry1 é escolhido.
 
Etapa 2. Clique o botão Edit para editar a entrada da história rmon.
 

 
Etapa 3. Você pode atualizar o no. da entrada da história, a interface de origem, os
máximos não das amostras para manter-se em conformidade, de intervalo de amostragem,
e de proprietário detalhes.
 

 
Nota: Neste exemplo, o valor do intervalo de amostragem foi mudado de 2400 a 3600
segundos.
 
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 uma entrada na tabela de controle da história.
  

História rmon da supressão
 

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

 
Etapa 2. Clique o botão Delete Button para editar a entrada da história 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 uma entrada da história da tabela de
controle da história.
  

Tabela da história rmon da vista
 

Depois que os dados são provados e armazenados, aparecem na página da tabela de
histórico. Para ver a história:
 
Etapa 1. Escolha o estado e as estatísticas > o RMON > a história.
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Etapa 2. Clique o botão da tabela de histórico.
 

 
Etapa 3. (opcional) para especificar a entrada que você deseja obter a informação de
RMON de, verificar a caixa de verificação do filtro e a escolher da lista de drop-down da
história não, a seguir para clicar vá.
 

 
Nota: Neste exemplo, o número de entrada 1 da história é escolhido.
 
A tabela de histórico indica a informação de RMON seguinte para a entrada escolhida da
história rmon:
 

 
No. da entrada da história — O número da entrada atual da história rmon.
Proprietário — O nome do proprietário.
No. da amostra — O número de amostra da entrada atual da história rmon.
Eventos da gota — O número de pacotes descartado para cada amostra da entrada
atual da história rmon.
Bytes recebidos — O número de Octets Received para cada amostra da entrada atual
da história rmon.
Pacotes recebidos — O número de pacotes recebidos para cada amostra da entrada
atual da história rmon.
Pacotes de transmissão — O número de pacotes de transmissão usados para cada
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amostra da entrada atual da história rmon.
Pacotes de transmissão múltipla — Os números de pacote multicast usados para cada
amostra da entrada atual da história rmon.
O CRC alinha erros — O número de erros da verificação de redundância cíclica (CRC)
e alinha erros ocorreu para cada amostra da tabela atual da história rmon.
Pacotes subdesenvolvidos — O número de pacotes com menos do que 64 Octets
Received para cada amostra da tabela atual da história rmon.
Pacotes de tamanho grande — O número de pacotes com mais Octets Received de
2000 para cada amostra da tabela atual da história rmon.
Fragmentos — O número de pacotes com menos do que 64 Octets Received sem bit de
enquadramento e com octetos da sequência de verificação de frame (FCS) para cada
amostra da tabela atual da história rmon.
Jabbers — O número de pacotes recebidos com mais de 2000 octetos sem frame bit e
com octetos de FCS com um FCS ruim com um número inteiro de octetos, ou os
octetos de FCS com um FCS ruim com um octeto NON-integral numeram
Colisões — O número de colisões recebidas para cada amostra da tabela atual da
história rmon.
Utilização — O tráfego da relação do porcentagem atual comparou ao tráfego máximo
que a relação pode segurar.
 

Clique (opcional) de etapa 4. o botão da tabela de controle da história a ir para trás à tabela
de controle da história.
 

 
Você deve agora com sucesso ter visto a tabela da história rmon em seu interruptor.
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