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Configurar ajustes do controle de eventos do
monitoramento de rede remota (RMON) em um
interruptor através do comando line interface(cli) 

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. 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 de base de sua rede.
 
Nota: Para saber configurar ajustes da armadilha de SNMP com a utilidade com base na
Web de seu interruptor, clique aqui. Para o comando line interface(cli) - as instruções
baseadas, clicam aqui.
 
O RMON permite que você escolha entre as pontas de prova do Monitoramento de redes e
os consoles com características que 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.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar ajustes do evento de RMON em seu
interruptor com o CLI.
 
Nota: Para saber configurar os eventos de RMON controle ajustes com a utilidade com base
na Web de seu interruptor, clicam aqui.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx300 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4.7.05 — Sx300, Sx500
2.2.8.4 — Sx350, SG350X, Sx550X
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Configurar eventos de RMON no interruptor com o CLI
 
Configurar eventos de RMON
 

O RMON diminui o tráfego entre o gerente e o dispositivo desde que o SNMP Manager não
tem que votar o dispositivo frequentemente para a informação, e permite o gerente de obter
relatórios de status oportunos desde que os eventos dos relatórios do dispositivo enquanto
ocorrem.
 
Siga estas etapas para configurar os ajustes dos eventos de RMON em seu interruptor.
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao console do interruptor. O nome de usuário padrão e a
senha são Cisco/Cisco. Se você configurou um username ou uma senha nova, incorpore as
credenciais pelo contrário.
 

 
Nota: Neste exemplo, o interruptor é alcançado com o telnet.
 
Etapa 2. No modo de exec privilegiado do interruptor, entre no contexto da configuração
global entrando no seguinte:
 

 
Etapa 3. Inscreva o comando rmon event configurar um evento novo entrando no seguinte:
 

 
deslocamento predeterminado — Especifica o deslocamento predeterminado do evento.
A escala é de 1 até 65535.
nenhuns — Especifica que nenhuma notificação está gerada pelo dispositivo para este
evento.
log — Especifica que uma entrada da notificação está gerada na tabela do log pelo
dispositivo para este evento.
armadilha — Especifica que uma armadilha de SNMP está enviada a umas ou várias
estações de gerenciamento pelo dispositivo para este evento.
log-armadilha — Especifica que uma entrada está gerada na tabela do log e uma
armadilha de SNMP está enviada a umas ou várias estações de gerenciamento pelo
dispositivo para este evento.
texto da comunidade — (opcional) especifica a comunidade SNMP ou a senha usou-se
quando uma armadilha de SNMP é enviada. Deve ser uma série de octeto e o
comprimento pode variar de 0 até 127 caráteres.
Nota: Esta deve ser uma comunidade usada na configuração de um host SNMP. Para
aprender mais sobre como configurar uma comunidade SNMP com o CLI de seu
interruptor, clique aqui.
texto da descrição — (opcional) especifica um comentário que descreve este evento. O
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comprimento varia de 0 a 127 caráteres.
nome do proprietário — (opcional) especifica o nome da pessoa que configurou este
evento. Se não especificado, o nome do proprietário opta uma série vazia.
 

 
Nota: Neste exemplo, o deslocamento predeterminado do evento é 1, o tipo de notificação é
log-armadilha, o nome da comunidade é Community1, e o proprietário é Cisco.
 
Etapa 4. (opcional) para remover um evento, entra no seguinte:
 

 
Etapa 5. Inscreva o comando exit ir para trás ao modo de exec privilegiado do interruptor.
 

 

 
Etapa 6. (opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes
configurados ao arquivo de configuração de inicialização, entrando no seguinte:
 

 

 
Imprensa (opcional) Y de etapa 7. para o Yes ou o N para não em seu teclado uma vez que
a alerta do [startup-config] do arquivo do Overwrite… aparece.
 

 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes do evento de RMON em seu
interruptor com o CLI.
  

Eventos de RMON da vista
 

A página dos eventos indica o log dos eventos ou das ações que ocorreram. Dois tipos de
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eventos podem ser registrados: Log ou log e armadilha. A ação no evento está executada
quando o evento está limitado a um alarme e as condições do alarme ocorreram. Para
instruções em como configurar alarmes de RMON na utilidade com base na Web de seu
interruptor, clique aqui. Para CLI-baseado, clique aqui.
 
Etapa1. No modo de exec privilegiado do interruptor, entre no seguinte para indicar os
ajustes configurados dos eventos de RMON em seu interruptor:
 

 
Deslocamento predeterminado — Índice único que identifica este evento.
Descrição — Comentário que descreve este evento.
Tipo — Tipo de notificação que o dispositivo gerencie sobre este evento. Pode ter os
seguintes valores: nenhuns, log, armadilha, log-armadilha. No caso do log, uma entrada
é feita na tabela do log para cada evento. No caso da armadilha, uma armadilha de
SNMP é enviada a umas ou várias estações de gerenciamento.
A comunidade — Se uma armadilha de SNMP deve ser enviada, está enviada com a
série de comunidade snmp especificada por esta série de octeto.
Proprietário — A entidade que configurou este evento.
Última vez enviada — O tempo esta entrada gerou por último um evento. Se esta
entrada não gerou nenhuns eventos, este valor é zero.
 

 
Etapa 2. Para indicar o evento de RMON entra seu interruptor, entram no seguinte:
 

 
evento — (opcional) especifica o deslocamento predeterminado do evento. A escala é
de 1 até 65535.
Esta tabela indica os seguintes campos:
Número da entrada de Log de evento do evento.
Descrição — Descrição do evento que provocou o alarme.
Tempo — Cronometre que a entrada de registro esteve inscrita.
 

Nota: Neste exemplo, o evento de RMON 1 é usado.
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Você deve agora ter visto os ajustes configurados do evento de RMON em seu interruptor
com o CLI.
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