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Moduł Diagnostyki Sieci

Moduª Diagnostyki Sieci daje uzytkownikowi Systemu Vision mozliwo±¢ badania dost¦pno±ci w sieci Ethernet komputera lub innych urz¡dze« wykorzystuj¡cych do poª¡czenia protokoªy sieciowe, np. kamery, Sterownik RFID. Mozna
takze za jego pomoc¡ sprawdzi¢ czy jednostka centralna, która stanowi serwer
dla usªug klientów zdalnych, ma poª¡czenie z Internetem.

1.1

Konfigurowanie Modułu Diagnostyki Sieci

Rozdziaª ten zawiera informacje na temat zarz¡dzania Moduªem Diagnostyki
Sieci oraz jego kon guracji.
1.1.1

Lista elementów Modułu Diagnostyki Sieci

Rysunek przedstawia okno z list¡ zde niowanych w Systemie elementów
moduªu. Okno to dost¦pne jest po wybraniu opcji menu Kon guracja ->
Moduªy -> Moduª Diagnostyki Sieci. Po otwarciu okna w lewym górnym
rogu obok nazwy Moduªu znajduje si¦ wska¹nik liczby uzywanych elementów
oraz ich maksymalna liczba. Istnieje mozliwo±¢ od ltrowania z listy elementów
za pomoc¡ drzewa stref, a takze istnieje mozliwo±¢ znalezienia odpowiedniego
moduªu za pomoc¡ wyszukiwarki.

Rysunek 1: Okno listy elementów Modułu Diagnostyki Sieci
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Klikni¦cie przycisku Dodaj powoduje wy±wietlenie okna kon guracji
nowego elementu moduªu przedstawionego na rysunku ponizej. Klikni¦cie przycisku Usu« powoduje usuni¦cie zaznaczonego elementu. Klikni¦cie przycisku
Mody kuj powoduje wy±wietlenie okna kon guracji zaznaczonego elementu.
Klikni¦cie przycisku Zamknij powoduje zamkni¦cie biez¡cego okna. Przycisk
Kopiuj pozwala wykona¢ dokªadn¡ kopi¦ pojedynczego, istniej¡cego elementu,
któr¡ mozna pó¹niej mody kowa¢.
1.1.2

Konfiguracja Modułu Diagnostyki Sieci

Rysunek przedstawia okno kon guracji elementu Moduªu Diagnostyki Sieci.

Rysunek 2: Okno konfiguracji podzespołu

Ponizsza tabela zawiera opis poszczególnych elementów tego okna.

Wª¡czony

Zaznaczenie tej opcji powoduje, ze podzespóª jest aktywny w Systemie.

Nazwa

Identy kator elementu moduªu nadawany
przez uzytkownika.
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Strefa

W tym polu nalezy wybra¢ zde niowan¡
wcze±niej w Systemie stref¦, do której
przynaleze¢ ma podzespóª.

Adres hosta

Adres IP lub domena, której dost¦pno±¢ w
sieci Ethernet b¦dzie badana.

Odst¦p czasu badania [s]

Cz¦stotliwo±¢ badania obecno±ci hosta docelowego w sieci Ethernet.

Opis

Dowolny ci¡g znaków opisuj¡cy podzespóª.

1.2

Współpraca Modułu Diagnostyki Sieci z jednostka˛ decyzyjna˛

Kon guracja reguª zwi¡zanych z Moduªem Diagnostyki Sieci pozwala na powi¡zanie akcji oraz warunków tego podzespoªu z pozostaªymi elementami Systemu. Moduª udost¦pnia nast¦puj¡ce warunki:
• Poª¡czenie z [IP/nazwa hosta],
• Czas ostatniej odpowiedzi (ms),
• Utracone pakiety
oraz nast¦puj¡ce akcje:
• Wyzeruj licznik utraconych pakietów.
1.2.1

Warunek: Połaczenie
˛
z [IP/nazwa hosta]

Warunek ten jest speªniony (Stan wysoki), kiedy jednostka centralna otrzymuje prawidªow¡ odpowied¹ na zapytanie obecno±ci danego hosta w sieci.
1.2.2

Warunek: Czas ostatniej odpowiedzi (ms)

Warunek ten zwraca warto±¢ czasu (w ms), jaki upªyn¡ª od wysªania do
odebrania ostatniego komunikatu PING z badanego hosta. Sygnaª mozna dodatkowo sparametryzowa¢ co do przedziaªów warto±ci, które s¡ interesuj¡ce dla
uzytkownika.
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1.2.3

Warunek: Utracone pakiety

Warunek ten zwraca liczb¦ pakietów, jakie zostaªy utracone w czasie badania
hosta docelowego. Jest on inkrementowany w momencie gdy host nie odpowiada. Czas oczekiwania na odpowied¹ jest de niowany w kon guracji Moduªu. Kasowanie warto±ci odbywa si¦ z wykorzystaniem sygnaªu Wyzeruj licznik utraconych pakietów.
1.2.4

Akcja: Wyzeruj licznik utraconych pakietów

Akcja ta powoduje wyzerowanie licznika utraconych pakietów. Od tego momentu naliczanie rozpocznie si¦ od pocz¡tku.

1.3

Błedy
˛
generowane przez Moduł Diagnostyki Sieci

Rozdziaª zawiera zestawienie komunikatów o bª¦dach, jakie moze wygenerowa¢ Moduª Diagnostyki Sieci. Uzytkownik otrzymuje te wiadomo±ci poprzez
Raport Bª¦dów Systemu Vision. S¡ to informacje pochodz¡ce wprost z mechanizmów protokoªu ICMP. Aby poprawnie zinterpretowa¢ sytuacj¦, nalezy si¦
odnie±¢ do znaczenia tych komunikatów, gdyz w zalezno±ci od kon guracji
sieci mog¡ one oznacza¢ innego typu problemy. W celu identy kacji i usuni¦cia
nieprawidªowo±ci moze by¢ wymagana konsultacja ze specjalist¡. Lista ponizej
zawiera zestawienie mozliwych komunikatów.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bª¡d w protokole ICMP: <oznaczenie>
Badany adres IP zostaª usuni¦ty.
Niepoprawny adres sieci do badania.
Bª¡d ustawie« pinga.
Wysªano niepoprawne z¡danie odpowiedzi ECHO.
Bª¡d routingu.
Bufor nadawczy dla PING jest za maªy.
Host docelowy jest nieosi¡galny.
Sie¢ docelowa jest nieosi¡galna.
Port docelowy jest nieosi¡galny.
Protokóª docelowy (ICMP) jest nieosi¡galny.
Wyst¡piª bª¡d generalny.
Bª¡d sprz¦tu.
Bª¡d inicjalizacji Moduªu.
Zmiana parametru MTU.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Brak zasobów dla Moduªu.
Ustawienia parametru PING s¡ za duze.
Pakiet PING jest za duzy.
Bª¡d parametru w wywoªaniu polecenia PING.
Wyst¡piª Timeout dla wysªanego PING'a.
Bª¡d wysyªania pakietów PING.
Specjalna zmiana MTU.
Czas zycia pakietów zostaª przekroczony.

6/6

