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Configurar alarmes 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.
 
Os alarmes de RMON fornecem um mecanismo ajustando pontos iniciais e intervalos de
amostragem para gerar eventos da exceção em contadores ou todo o outro contador do
objeto do Simple Network Management Protocol (SNMP) mantido pelo agente. A
aumentação e os limiares de queda devem ser configurados no alarme. Depois que uma
elevação de limiar é cruzada, nenhum evento de aumentação está gerado até que o limiar
de queda do companheiro esteja cruzado. Depois que um alarme de queda é emitido, o
alarme seguinte está emitido quando uma elevação de limiar é cruzada.
 
Nota: Para saber configurar ajustes da armadilha de SNMP em seu interruptor, clique aqui 
para instruções. Para o comando line interface(cli) - as instruções baseadas, clicam aqui.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar alarmes de RMON em seu interruptor.
 
Nota: Para aprender como configurar os alarmes de RMON com a utilidade com base na
Web de seu interruptor, clique 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
  

Configurar alarmes de RMON no interruptor com o CLI

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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Configurar alarmes de RMON
 

Uns ou vários alarmes são limitados a um evento, que indique a ação a ser tomada quando
o alarme ocorre. Antes que você configure os alarmes de RMON em seu interruptor,
certifique-se dos ajustes do controle do evento de RMON ter sido configurado. Para
aprender como, clique aqui. Para o comando line interface(cli) - as instruções baseadas,
clicam aqui.
 
Siga estas etapas para configurar alarmes 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 alarm configurar um evento novo entrando no seguinte:
 

 
As opções são:
 

deslocamento predeterminado — Especifica o deslocamento predeterminado do evento.
A escala é de 1 até 65535.
MIB-objeto-identificação — Especifica o identificador de objeto da variável a ser
provado. Um identificador de objeto válido do Management Information Base (MIB)
(OID) deve ser entrado.
intervalo — Especifica o intervalo nos segundos durante que os dados são provados e
comparados com a aumentação e os limiares de queda. A escala é de 1to 2147483647.
elevação de limiar — Especifica o valor de elevação de limiar. A escala é 0 a 0 a
2147483647.
limiar de queda — Especifica o valor de limiar de queda. A escala é 0 a 0 a
2147483647.
aumentar-evento — Especifica o deslocamento predeterminado do evento provocado
quando uma elevação de limiar é cruzada. A escala é 0 a 65535.
cair-evento — Especifica o deslocamento predeterminado do evento provocado quando
um limiar de queda é cruzado. A escala é 0 a 65535.
datilografe {{absolute | delta}} — (opcional) especifica o método usado provando o
variável selecionado e calculando o valor a ser comparado contra os pontos iniciais. Os
valores possíveis são:
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- absolute — Especifica que o valor variável selecionado está comparado diretamente
com os pontos iniciais no fim do intervalo de amostragem. Este é o tipo do método
padrão.
 
- delta — Especifica que o valor variável selecionado da última amostra está subtraído
do valor atual, e a diferença é comparada com os pontos iniciais.
 

partida {{que aumenta | aumentar-queda | queda}} — (opcional) especifica o alarme que
pode ser enviado quando esta entrada se torna válida. Os valores possíveis são:
 

- aumentando — Especifica que se a primeira amostra (depois que esta entrada se
torna válida) é superior ou igual a elevação de limiar, um único alarme crescente está
gerado.
 
- aumentar-caindo — Especifica que se a primeira amostra (depois que esta entrada
se torna válida) é superior ou igual a elevação de limiar, um único alarme crescente
está gerado. Se a primeira amostra (depois que esta entrada se torna válida) é inferior
ou igual a limiar de queda, um único alarme de queda está gerado. Este é o sentido da
partida do padrão.
 
- caindo — Especifica que se a primeira amostra (depois que esta entrada se torna
válida) é inferior ou igual a limiar de queda, um único alarme de queda está gerado.
 

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 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 4. (opcional) para remover um alarme, 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:
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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.
 

 
Nota: Neste exemplo, Y é pressionado.
 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes de alarme de RMON em seu
interruptor com o CLI.
  

Alarmes de RMON da vista
 

Etapa1. No modo de exec privilegiado do interruptor, entre no seguinte para indicar a tabela
configurada do alarme de RMON em seu interruptor:
 

 
Deslocamento predeterminado — Índice único que identifica este evento.
OID — OID variável monitorado.
Proprietário — A entidade que configurou este evento.
 

 
Etapa 2. Para indicar a configuração do alarme de RMON em um deslocamento
predeterminado específico em seu interruptor, entre no seguinte:
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deslocamento predeterminado — Especifica o deslocamento predeterminado do evento.
A escala é de 1 até 65535.
 

Esta tabela indica os seguintes campos:
 

Alarme — O deslocamento predeterminado específico do alarme.
OID — OID variável monitorado.
Último exemplo de valor — Valor das estatísticas durante o último período de
amostragem. Por exemplo, se o tipo da amostra é delta, este valor é a diferença entre
as amostras no início e no fim do período. Se o tipo da amostra é absoluto, este valor é
o valor provado no fim do período.
Intervalo — Intervalo nos segundos sobre que os dados são provados e comparados
com a aumentação e os limiares de queda.
Tipo da amostra — O método de amostragem a variável e cálculo do valor comparou
contra os pontos iniciais. Se o valor é absoluto, o valor variável está comparado
diretamente com os pontos iniciais no fim do intervalo de amostragem. Se o valor é
delta, o valor variável na última amostra está subtraído do valor atual, e a diferença é
comparada com os pontos iniciais.
Alarme Startup — Alarme que é enviado quando esta entrada for ajustada
primeiramente. Se a primeira amostra é superior ou igual à elevação de limiar, e o
alarme startup é igual à aumentação ou à aumentar-queda, a seguir um único alarme
crescente está gerado. Se a primeira amostra é inferior ou igual ao limiar de queda, e o
alarme startup é queda igual ou aumentar-queda, a seguir um único alarme de queda
está gerado.
Elevação de limiar — Elevação de limiar da estatística provada. Quando o valor
provado atual é superior ou igual a este ponto inicial, e o valor no último intervalo de
amostragem é menos do que este ponto inicial, um único evento está gerado.
Limiar de queda — Limiar de queda da estatística provada. Quando o valor provado
atual é inferior ou igual a este ponto inicial, e o valor no último intervalo de amostragem
é maior do que este ponto inicial, um único evento está gerado.
Evento de aumentação — Deslocamento predeterminado do evento usado quando uma
elevação de limiar for cruzada.
Evento de queda — Deslocamento predeterminado do evento usado quando um limiar
de queda for cruzado.
Proprietário — Entidade que configurou esta entrada.
 

Nota: Neste exemplo, o alarme de RMON 1 é usado.
 



 
Você deve agora ter visto os alarmes de RMON configurados em seu interruptor com o CLI.
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