
Eventos de RMON no Switches controlado
200/300 Series 

Objetivo
 

A monitoração remota dos trabalhos em rede (RMON) permite um interruptor
dinamicamente monitora estatísticas de tráfego e envia 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 200/300 Series Switches controlado, 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 (as
ações que ocorrem quando um alarme é provocado), determina os critérios que provocam
um alarme, e vê o log de eventos.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches controlado 300 Series SF/SG 200 e SF/SG
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Crie o 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. O clique adiciona para criar um evento novo na tabela de evento.  O indicador dos 
eventos de RMON adicionar aparece.
 



 
Etapa 3. (opcional) incorpora a série de comunidade snmp a ser incluída quando os
mensagens de alarme são enviados no campo da comunidade.
 
Etapa 4. Incorpore uma descrição do evento que provocará o alarme no campo de
descrição.  Este é o nome 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. Dê entrada com o nome do dispositivo ou do usuário que configuraram o evento no
campo de proprietário.
 
Etapa 7. O clique aplica-se para salvar os ajustes e para clicar então perto da saída o
indicador dos eventos de RMON adicionar.
 

 
A verificação (opcional) de etapa 8. uma caixa de verificação do evento na tabela de evento



e clique edita para editar o evento.
 
A verificação (opcional) de etapa 9. uma caixa de verificação do evento na tabela de evento
e clique suprime para suprimir do evento.
  

Defina um alarme 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. O clique adiciona para criar um alarme novo.  O indicador da entrada de alarme
adicionar aparece.
 

 
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.
 

• Porta — A porta física no interruptor.
 
• RETARDAÇÃO — Um grupo de portas que atua como uma porta única.
 



Etapa 4. Da lista de drop-down contrária do nome, escolha a variável a ser medida.
 
Etapa 5. Na amostra datilografe o campo, clicam o botão de rádio que corresponde ao
método de amostra para gerar um alarme.
 

• Absoluto — O alarme é provocado 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 que provoca o alarme da
elevação de limiar.
 
Passo 7. Da lista de drop-down de aumentação do evento, escolha um evento a ser
executado quando um evento de aumentação é provocado. Este evento terá sido criado nos
 eventos página e é explicado na seção acima.
 
Etapa 8. No campo do limiar de queda, incorpore o valor que provoca o alarme do limiar de
queda.
 
Nota: Depois que uma elevação de limiar é cruzada, nenhum alarme crescente adicional
ocorrerá até que o limiar de queda esteja cruzado igualmente. Uma vez que o limiar de
queda foi cruzado, o alarme da elevação de limiar estará ativado outra vez.
 
Etapa 9. Da lista de drop-down de queda do evento, escolha um evento a ser executado
quando um evento de queda é provocado.
 
Etapa 10. No campo Startup do alarme, clique o botão de rádio que corresponde ao método
que provoca o evento.
 

• Alarme crescente — Uma elevação de valor provoca o alarme da elevação de limiar.
 
• Alarme de queda — Um valor de queda provoca o alarme do limiar de queda.
 
• Aumentar e cair — A aumentação e os valores de queda provocam o alarme.
 

Etapa 11. No campo do intervalo, incorpore o tempo de intervalo do alarme (nos segundos). 
Esta é a quantidade de tempo que o alarme espera antes que verifique para considerar se
as circunstâncias estão estadas conformes para provocar o alarme.
 
Etapa 12. No campo de proprietário, dê entrada com o nome do sistema de gerenciamento
de rede que recebe o alarme ou o nome do usuário que criou o alarme.
 
Etapa 13. O clique aplica-se para salvar as mudanças e para clicar então perto da saída o
indicador da entrada de alarme adicionar.
 



  
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: As entradas são escritas somente na tabela do log de eventos se o log foi escolhido
na etapa 5 da seção do evento de RMON da criação.
 

• No. da entrada do evento — O número da entrada de registro do evento.
 
• No. do log — Número de log dentro do evento.
 
• Tempo do log — A época da entrada de registro.
 
• Descrição — Descrição do evento que provocou o alarme.
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