
Defina alarmes do Gerenciamento remoto
(RMON) no Switches de Manged da série ESW2
350G 

Objetivo
 

Os alarmes de RMON são usados para gerar exceções para eventos ajustando pontos
iniciais e intervalos de amostragem. A configuração de um alarme é possível somente
quando um evento é configurado no interruptor. Este evento determina que tipo de resposta
ocorre quando um alarme é provocado. Há dois tipos de eventos que são o evento de
aumentação e o evento de queda que podem ser configurados na página dos eventos.
Quando a elevação de limiar é cruzada um evento de aumentação está provocado e um
evento de queda é provocado quando um limiar de queda é cruzado. 
 
Este artigo descreve como configurar um alarme no Switches controlado série ESW2 350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G-52 
• ESW2-350G-52DC
  

Versão de software
 

• 1.2.9.44 
  

Alarmes de RMON
 

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

 
Etapa 2. Para adicionar um alarme de RMON a um clique do evento relacionado adicionar.
A página do alarme de RMON adicionar publica-se.
 
Nota: Um alarme de RMON pode ser criado somente quando um evento esta presente.
Para criar um evento refira um artigo intitulado configuração do controle de eventos de
RMON.
 



 
Entrada de alarme — Indica o número da entrada de alarme.
 
Etapa 3. No campo da relação, clique o botão Appropriate Radio Button para definir a
relação que o alarme está ajustado a e para escolher então a relação da lista de drop-down
apropriada. As opções disponíveis são:
 

• Porta — A porta para que as estatísticas devem ser indicada.
 
• RETARDAÇÃO — Selecione a agregação exigida do link (RETARDAÇÃO) da lista de
drop-down que é uma coleção de conexões de rede paralela múltiplas das portas que
residem no mesmo interruptor. As retardações são usadas para aumentar a taxa de
transferência. 
 

Etapa 4. No campo de nome contrário selecione a variável do Management Information
Base (MIB) que indica o tipo de ocorrência medido da lista de drop-down contrária do nome.
 
Etapa 5. Do tipo lista de drop-down da amostra selecione o tipo da amostra que
corresponde ao método de amostra de variáveis selecionadas e igualmente compara o valor
contra os pontos iniciais.
 

• Absoluto — O alarme é gerado quando o ponto inicial é cruzado.
 
• Delta — O último valor provado é subtraído do valor atual. O alarme é provocado se a
diferença nos valores excede o ponto inicial.
 

Etapa 6. No campo da elevação de limiar incorpore o valor em que o alarme da elevação de
limiar deve ser ajustado.
 
Passo 7. No campo de aumentação do evento escolha da lista de drop-down isso que deve
ocorrer quando um evento de aumentação é provocado. A criação do evento é feita na
página dos eventos de RMON, refere um artigo intitulado configuração do controle de
eventos de RMON para a criação do evento.
 
Etapa 8. No campo do limiar de queda incorpore o valor em que o alarme do limiar de queda



deve ser ajustado. Este valor deve ser menos do que a elevação de limiar.
 
Etapa 9. No campo de queda do evento escolha o evento da lista de drop-down que deve
ocorrer quando um evento de queda é provocado. A criação do evento é feita na página dos
 eventos de RMON, refere um artigo intitulado configuração do controle de eventos de
RMON para a criação do evento.
 
Etapa 10. No campo Startup do alarme escolha o alarme startup da lista de drop-down. As
seguintes operações estão disponíveis:
 

• Alarme crescente — Este alarme é ativado quando a amostra testada é superior ou igual
a elevação de limiar.
 
• Alarme de queda — Este alarme é ativado quando a amostra testada é inferior ou igual a
limiar de queda.
 
• Aumentação e alarme de queda — Verifica a amostra para ver se há a aumentação e
limiares de queda e ativa o alarme quando são satisfeitos.
 

Etapa 11. No campo do intervalo incorpore o intervalo de tempo, aos segundos, as esperas
do alarme para verificar se as circunstâncias são estadas conformes para provocar o
alarme.
 
Etapa 12. No campo de proprietário dê entrada com o nome do usuário ou do sistema que
recebem o alarme.
 
Etapa 13. O clique aplica-se para adicionar o alarme. A página dos alarmes é atualizada no
que diz respeito às entradas novas.
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