
Configuração do controle de eventos de
Gerenciamento remoto (RMON) no Switches
ESW2-350G 

Objetivo
 

O monitoramento de rede remota (RMON) permite um interruptor dinamicamente monitora
estatísticas de tráfego e provoca um alarme se o tráfego excede um limiar pré-definido.  A
vantagem do RMON é que o interruptor não precisa um pedido do SNMP Manager enviar a
informação, ele pode enviar a informação quando precisa. Isto diminui o tráfego entre o
gerente e o interruptor. 
 
No Switches do ESW2-350G Series, você pode determinar que eventos provocam um
alarme e que tipo de resposta ocorre quando um alarme é provocado. O log de eventos
grava os alarmes que foram ajustados fora.  Este artigo explica como criar um evento (isto é
uma ação que ocorra quando um alarme é provocado), e como ver o log de eventos. 
 
Nota: Para configurar os alarmes de RMON, consulte para definir alarmes do
Gerenciamento remoto (RMON) no Switches controlado série ESW2 350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G-52 
• ESW2-350G-52DC
  

Versão de software
 

• V1.2.9.44
  

Controle dos eventos de RMON 
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o estado e as estatísticas > o
RMON > os eventos. A página dos eventos abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona. O indicador adicionar RMON aparece.
 

ukp.aspx?vW=1&articleid=4423
ukp.aspx?vW=1&articleid=4423


 
Nota: A entrada do evento indica o número do índice deste evento.
 
Etapa 3. No campo da comunidade, incorpore uma série de comunidade snmp. Isto é usado
para autenticar mensagens entre o dispositivo e a estação de gerenciamento.
 
Etapa 4. No campo de descrição, forneça um nome para o evento desejado. Isto é usado
para anexar um alarme ao evento.
 
Etapa 5. Clique o botão de rádio que corresponde à ação que resultados deste evento no
campo do tipo de notificação. As opções disponíveis são:
 

• Nenhum — Nenhuma ação ocorre quando o alarme para o evento se apaga.
 
• Log (tabela do log de eventos) — Adicionar uma entrada de registro à tabela do log de
eventos quando o alarme se apaga.
 
• Armadilha (SNMP Manager e servidor de SYSLOG) — Envie uma armadilha (mensagem
de alarme) ao server remoto do log quando o alarme se apaga.
 
• Log e armadilha — Adicionar uma entrada de registro à tabela do log de eventos e envie
uma armadilha ao server remoto do log quando o alarme se apaga.
 

Etapa 6. No campo de proprietário, dê entrada com o nome do dispositivo ou do usuário que
definiram o evento.
 
Etapa 7. O clique aplica-se. Os ajustes fornecidos RMON serão adicionados à tabela de
evento.
 
Nota: O campo do tempo na tabela de evento indica a época do evento, e é um campo de
leitura apenas que não possa ser determinado pelo usuário.
 
Etapa 8. (opcional) para editar os detalhes em um evento previamente criado, clica a caixa
de verificação que corresponde ao evento respectivo e o clique edita. Edite os detalhes e o
clique aplica-se quando terminado. 
 

 



Etapa 9. (opcional) para suprimir de um evento, clica a caixa de verificação que corresponde
à supressão respectiva do evento e do clique. 
 

 
Etapa 10. (opcional) para verificar o log dos alarmes que ocorreram e para ter sido
registrado, tabela do log de eventos do clique.
  

 Verifique a tabela do log de evento de RMON
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o estado e as estatísticas > o
RMON > os eventos. A página dos eventos abre:
 

 
Etapa 2. Tabela do log de eventos do clique. A página da tabela do log de eventos abre e
indica a informação seguinte:
 

 
Nota: Os eventos que são criados na seção do evento de RMON são indicados com os
seguintes detalhes:
 
• No. da entrada do evento — O número de log da entrada dos eventos é indicado aqui.
 
• No. do log — O número de log de eventos é indicado.
 
• Tempo do log — As entradas de registro cronometram são indicadas aqui.
 
• Descrição — A descrição de eventos provocada alarme é indicada aqui.
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