
Configuração da história e da tabela de histórico
no monitoramento de rede remota (RMON) em
switch empilhável do Sx500 Series 

Objetivo
 

O monitoramento de rede remota (RMON) foi desenvolvido pelo Internet Engineering Task
Force (IETF) para apoiar a monitoração e a análise de protocolo dos 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
facilita administradores de rede para escolher entre as pontas de prova do Monitoramento
de redes e os consoles com características que se encontram seus trabalhos em rede
particulares precisam. O RMON define especificamente a informação que todo o sistema de
Monitoramento de redes deve poder fornecer. Os dez grupos no RMON são: estatísticas,
eventos, história, alarmes, anfitriões, anfitriões N superior, matriz, filtro, captação, e Token
Ring. O grupo histórico no RMON é usado para recolher a história de estatísticas da porta
de modo que o tráfego de dados tenda ou os testes padrões no dispositivo possam ser
observados.
 
Este original explica como configurar a história e a tabela de histórico no RMON em switch
empilhável do Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configuração da história no RMON
 

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

 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar uma entrada nova da história, que tenha amostras
de um número definido do específico e intervalos e seus detalhes. A página da história rmon



adicionar abre:
 

 
Nota: O campo de entrada novo da história indica o número do índice da entrada do evento
para a entrada nova.
 
Etapa 3. Escolha a interface de origem em que as amostras da história devem ser tomada,
da lista de drop-down da unidade/entalhe e escolha então a porta da lista de drop-down da
porta. Se você configurou a RETARDAÇÃO então você escolhe a RETARDAÇÃO desejada
da lista de drop-down da RETARDAÇÃO.
 
Nota: Para configurar o grupo da agregação da relação (RETARDAÇÃO) refira o 
Gerenciamento e os ajustes do grupo da agregação da relação do artigo (RETARDAÇÃO)
em switch empilhável do Sx500 Series.
 
Etapa 4. Incorpore o número de amostras para armazenar no máximo não das amostras
para manter o campo. À revelia será 50 amostras.
 
Etapa 5. Incorpore o intervalo de amostragem aos segundos no campo do intervalo de
amostragem. Esta é a quantidade de tempo que decorre entre a coleção das amostras. À
revelia será 1800 segundos (30 minutos).
 
Etapa 6. Inscreva o usuário do dispositivo da estação RMON que pede a informação RMON
no campo de proprietário.
 
Etapa 7. O clique aplica-se para salvar. A entrada é adicionada à tabela de controle da
história e o arquivo de configuração running é atualizado.
 

 
Etapa 8. Tabela de histórico do clique para ver as estatísticas. A página da tabela de
controle da história abre:
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=2860
ukp.aspx?vw=1&articleid=2860
ukp.aspx?vw=1&articleid=2860


 
Os campos acima são explicados como segue:
 

• Proprietário — Indica o proprietário da entrada de tabela da história.
 
• No. da amostra — Indica o número de amostra de que as estatísticas foram
consideradas.
 
• Eventos da gota — Indica o número de pacotes descartado. Estes podiam acontecer
devido a muitas razões, uma das razões que são devido à falha dos recursos de rede
durante o intervalo de amostragem.
 
• Bytes recebidos — Indica o número de octetos dos bytes recebidos na relação escolhida.
Isto inclui pacotes de erro e octetos de FCS. O FCS (sequência de verificação de frame) é
um 4-octet CRC para detectar os dados corrompidos nos quadros.
 
• Pacotes recebidos — Indica o número de pacotes recebidos nas relações escolhidas.
Inclui pacotes de erro, pacotes de transmissão múltipla, e pacotes de transmissão.
 
• Pacotes de transmissão — Indica o número de pacotes de transmissão recebidos na
relação escolhida. Este número não inclui pacotes de transmissão múltipla.
 
• Multicast recebido — Indica os números de pacote multicast recebidos na relação
escolhida. Este número não inclui pacotes de transmissão.
 
• O CRC alinha erros — Indica o número de CRC (verificação de redundância cíclica)
alinham os erros que ocorreram. Os quadros que não terminam com um número par de
octetos nem têm um CRC ruim são considerados CRC alinham erros.
 
• Pacotes subdesenvolvidos — Indica o número de pacotes subdimensionados recebidos.
Os pacotes subdimensionados são os pacotes cujo o tamanho é menos de 64 octetos.
 
• Pacotes de tamanho grande — Indica o número de pacotes de tamanho grande
recebidos. Os pacotes de tamanho grande são os pacotes cujo o tamanho é mais de 2000
octetos.
 
• Fragmentos — Indica o número de fragmentos recebidos. Os fragmentos são os pacotes
com menos do que 64 octetos, com exclusão dos bit de enquadramento, e incluem octetos
de FCS.
 
• Jabbers — Indica o número de pacotes recebidos cujo o tamanho era mais longo de
2000 octetos, com exclusão dos frame bit, e inclui os octetos de FCS que tiveram um erro
de FCS ou o erro de alinhamento.
 
• Colisões — Indica o número de colisões detectadas.
 
• Utilização — Indica a porcentagem do tráfego atual que é usado pela relação comparada



ao tráfego máximo que a relação pode segurar.
 

Etapa 9. Clique a tabela de controle da história para retornar à página do controle da
história.
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