
●

●

●

●

●

Configurar ajustes do controle da história 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. 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.
 
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 com a utilidade com base na
Web de seu interruptor, clique aqui. Para o comando line interface(cli) - as instruções
baseadas, clicam aqui.
 
Você pode criar uma entrada da história rmon para que uma relação recolha a informação
sobre o tráfego de rede dentro dessa relação. Isto permitirá que você armazene exemplos
estatísticos periódicos para uma recuperação e uma análise mais atrasadas que possam
ser úteis em controlar o desempenho do interruptor e das relações específicas.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar ajustes do controle da história rmon em
seu interruptor com o CLI.
 
Nota: Para aprender como configurar a história 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
  

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2584
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5637
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Versão de software
 

1.4.7.05 — Sx300, Sx500
2.2.8.4 — Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configurar a história rmon no interruptor com o CLI
 
Configurar o Stats da coleção RMON
 

A característica RMON permite estatísticas da monitoração pela relação. A história rmon
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 com o CLI.
 
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 SG350X 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. Entre no modo da relação incorporando a relação que você quer configurar.
 

 
Nota: Neste exemplo, a relação usada é ge1/0/1.
 

 
Etapa 4. Para permitir o Management Information Base RMON (MIB) que recolhe
estatísticas históricas nos grupos em uma relação, entre no seguinte:
 

 
As opções são:
 

deslocamento predeterminado — Especifica o deslocamento predeterminado do evento.
A escala é de 1 até 65535.
nome do proprietário — (opcional) especifica o nome da pessoa que configurou o grupo
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RMON de estatísticas. Se não especificado, o nome do proprietário opta uma série
vazia.
cubeta-número das cubetas — valor (opcional) A associado com o número de cubetas
especificado para o grupo histórico da coleção RMON de estatísticas. Se não
especificads, as cubetas optam 50 pés. A escala é de 1 aos 50 pés.
segundos do intervalo — Especifica o intervalo nos segundos em cada ciclo de polling.
A escala é 1 a 3600. Se não especificado, o intervalo opta 1800 segundos.
 

 
Nota: Neste exemplo, o deslocamento predeterminado do alarme é 1 com um objeto MIB ID
do D-link. O intervalo de amostragem é 60000 horas com valor de elevação de limiar 1000,
valor de limiar de queda 100000, o deslocamento predeterminado do evento da elevação de
limiar é 10, e o deslocamento predeterminado do evento do limiar de queda é 20. O tipo do
método é absoluto com alarme dequeda, que são as configurações padrão.
 
Etapa 5. (opcional) para remover um alarme em uma relação específica, entra no seguinte:
 

 
Etapa 6. Inscreva o comando end ir para trás ao modo de exec privilegiado do interruptor.
 

 

 
Etapa 7. (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 8. para o Yes ou o N para não em seu teclado uma vez que
a alerta do [startup-config] do arquivo do Overwrite… aparece.
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Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes stats da coleção RMON em seu
interruptor com o CLI.
  

Configurar o tamanho de tabela RMON
 

Etapa1. No modo de exec privilegiado do interruptor, entre no contexto da configuração
global entrando no seguinte:
 

 
Etapa 2. Para configurar o tamanho máximo de tabelas da história rmon, entre no seguinte:
 

 
As opções são:
 

entradas da história — Especifica o número máximo de entradas de tabela da história.
A escala é de 20 até 32767.
entradas de registro — Especifica o número máximo de entradas de tabela do log. A
escala é de 20 até 32767.
 

Nota: Neste exemplo, o tamanho da tabela de histórico é ajustado a 500 entradas.
 

 
Etapa 3. (opcional) para retornar o tamanho de tabela ao tamanho padrão, entra no
seguinte:
 

 
Etapa 4. Inscreva o comando exit ir para trás ao modo de exec privilegiado do interruptor.
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Nota: Os ajustes configurados do tamanho de tabela RMON tomarão o efeito depois que o
interruptor é recarregado. Para aprender como recarregar ou restaurar manualmente seu
interruptor com o CLI, clique aqui.
 
Você deve agora com sucesso ter configurado o tamanho de tabela RMON em seu
interruptor com o CLI.
  

História rmon da vista
 

Depois que os dados são provados e armazenados, aparecem na tabela stats da coleção
RMON.
 
Etapa1. No modo de exec privilegiado do interruptor, entre no seguinte para indicar as
estatísticas pedidas do grupo da história rmon em seu interruptor:
 

 
A tabela stats da coleção RMON indica a informação seguinte:
 

Deslocamento predeterminado — O deslocamento predeterminado que identifica
excepcionalmente a entrada.
Relação — A interface Ethernet provada.
Intervalo — O intervalo nos segundos entre amostras.
Amostras pedidas — O número pedido de amostras a ser salvar.
Amostras concedidas — O número concedido de amostras a ser salvar.
Proprietário — A entidade que configurou a entrada.
 

Nota: Neste exemplo, a tabela stats da coleção RMON indica quatro deslocamentos
predeterminados da história que são configurados em três relações.
 

 
Etapa 2. Para indicar a configuração da história rmon em um deslocamento predeterminado
específico em seu interruptor, entre no seguinte:
 

 
As opções são:
 

deslocamento predeterminado — Especifica o grupo de amostras para indicar. A escala
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é de 1 até 65535.
taxa de transferência — Indica contadores da taxa de transferência.
erros — Indica contadores de erros.
outro — Gota e contadores de colisão dos indicadores.
segundos do período — (opcional) especifica o período de tempo nos segundos para
indicar. A escala é de 1 até 2147483647 segundos.
 

Nota: Neste exemplo, a taxa de transferência para o deslocamento predeterminado 1 da
história é usada durante o período de 3200 segundos.
 

 
A tabela da história rmon indica a informação seguinte para a entrada escolhida da história
rmon:
 
Taxa de transferência:
 
Nota: Neste exemplo, a taxa de transferência do deslocamento predeterminado 2 da história
é indicada.
 

 
Tempo — Data e hora onde a entrada é gravada.
Octetos — Número total de octetos dos dados (que incluem aqueles em uns pacotes
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ruins e que excluem bit de enquadramento mas que incluem octetos de FCS) recebidos
na rede.
Pacotes — Número de pacotes (que incluem pacotes ruins) recebidos durante este
intervalo de amostragem.
Transmissão — Número de bons pacotes recebidos durante este intervalo de
amostragem que foram dirigidos ao endereço de broadcast.
Multicast — Número de bons pacotes recebidos durante este intervalo de amostragem
que foram dirigidos a um endereço de multicast. Este número não inclui os pacotes
endereçados ao endereço de broadcast.
Utilização — A melhor avaliação da utilização de rede média da camada física nesta
relação durante este intervalo de amostragem, nos centésimo de um por cento.
 

Erros:
 
Nota: Neste exemplo, os dados para erros do deslocamento predeterminado 3 da história
são indicados.
 

 
Tempo — Data e hora onde a entrada é gravada.
O CRC alinha — O número de pacotes recebidos durante este intervalo de amostragem
que teve um comprimento (com exclusão dos bit de enquadramento mas dos octetos de
FCS incluir) entre 64 e 1518 octetos, inclusivo, mas teve uma sequência de verificação
de frame (FCS) ruim com um número inteiro de octetos (erro de FCS) ou um FCS ruim
com um número NON-integral de octetos (erro de alinhamento).
Subdesenvolvido — O número de pacotes recebidos durante este intervalo de
amostragem que eram menos de 64 octetos por muito tempo (com exclusão dos bit de
enquadramento mas dos octetos de FCS incluir) e era de outra maneira bom formado.
De tamanho grande — O número de pacotes recebidos durante este intervalo de
amostragem que eram mais longos de 1518 octetos (com exclusão dos bit de
enquadramento mas dos octetos de FCS incluir) mas eram de outra maneira bom
formado.
Fragmentos — Número total de pacotes recebidos durante este intervalo de
amostragem que eram menos de 64 octetos de comprimento (com exclusão dos bit de
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enquadramento mas dos octetos de FCS incluir) e tinham uma sequência de verificação
de frame (FCS) ruim com um número inteiro de octetos (erro de FCS), ou um FCS ruim
com um número NON-integral de octetos (erro de alinhamento). É normal para
etherHistoryFragments incrementar porque conta ambos os runts (que são ocorrências
normais devido às colisões) e batidas do ruído.
Jabbers — O número de pacotes recebidos durante este intervalo de amostragem que
eram mais longos de 1518 octetos (com exclusão dos bit de enquadramento mas dos
octetos de FCS incluir), e teve uma sequência de verificação de frame (FCS) ruim com
um número inteiro de octetos (erro de FCS) ou um FCS ruim com um número NON-
integral de octetos (erro de alinhamento).
 

Outro:
 
Nota: Neste exemplo, outros dados para o deslocamento predeterminado 4 da história são
indicados.
 

 
Tempo — Data e hora onde a entrada é gravada.
Deixado cair — Número total de eventos em que os pacotes foram deixados cair pela
ponta de prova devendo faltar dos recursos durante este intervalo de amostragem. Este
número não é necessariamente o número de pacotes deixados cair, ele é o número de
vezes que esta circunstância foi detectada.
Colisões — A melhor avaliação do número total de colisões neste segmento de
Ethernet durante este intervalo de amostragem.
 

Você deve agora ter visto os ajustes configurados do controle da história rmon em seu
interruptor com o CLI.
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