
INSTRUKCJA OBS£UGI

RP-BM002   #03049

MIERNIK PRZEP£YWNOŒCI

DO SIECI KOMPUTEROWYCH

PRZED URUCHOMIENIEM PRZYRZ¥DU DOK£ADNIE ZAPOZNAJ SIE Z INSTRUKCJ¥ OBS£UGI
Nie zastosowanie siê do tego polecenia jak i do innych uwag zawartych w niniejszej instrukcji mo¿e

spowodowaæ uszkodzenie lub zniszczenie przyrz¹du.

OSTRZE¯ENIE:!
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1. FUNKCJE

2. ZAWARTOŒÆ OPAKOWANIA

    - miernik przep³ywnoœci
    - 90cm przy³¹cze kat. 5
    - zasilacz
    - przejœcie RJ-45 / DB-9

3. W£¥CZANIE

- pod³¹czyæ port “OUT” do urz¹dzenia ³¹cz¹cego z sieci¹ LAN
    - pod³¹czyæ port “IN” do komputera PC lub prze³¹cznika sieciowego (switch)
    - pod³¹czyæ zasilacz lub zamontowaæ baterie

4. WYŒWIETLACZ LCD

- Peak (szczyt): po pokazaniu 10 pomiarów przepustowoœci upstream / downstream wyœwietla przepustowoœæ szczytow¹.
    - Avg. (œrednia): pokazuje wartoœæ œredni¹ z ostatnich 10 pomiarów danych.
    - Err. (b³êdy): iloœæ ramek b³êdnych typu: undersized, oversized, jabber, alignment, CRC, symbol.
    - Bcast: iloœæ ramek rozg³oszeniowych.
    - Coll: iloœæ kolizji
    - Down stream: pokazuje dane downstream.
   -
    - Kbps: wartoœci w kilobitach na sekundê (Kbps).
    - Mbps: wartoœci w megabitach na sekundê (Mbps).
    - Ikona baterii: wskazuje koniecznoœæ baterii.

Up stream: pokazuje dane upsptream. 
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5. OBS£UGA

5.1 prze³¹cznik trybu pracy

                pomiar przepustowoœci
                zliczanie pakietów rozg³oszeniowych, kolizji i b³êdów 

5.2 zapis / kasowanie (SAV / CLR)
a. Wciœn¹æ przycisk “SAV / CLR” dopóki nie wyœwietli siê “No. X”. Wskazuje to na zapisanie zmierzonych wartoœci do pamiêci na pozycji X. 

            Po zape³nieniu wszystkich 18 miejsc w pamiêci, uka¿e siê napis “FULL”.
       b. Aby odczytaæ zapisane dane nale¿y wy³¹czyæ urz¹dzenie, ustawiæ prze³¹cznik trybu pracy w pozycjê HIGH (wciœniêty przycisk), wcisn¹æ 
             i przytrzymaæ przycisk SAV / CLR, w³¹czyæ urz¹dzenie i poczekaæ, a¿ na ekranie pojawi siê napis “No.1”.
       c. Aby wyczyœciæ pamiêæ nale¿y wcisn¹æ i przytrzymaæ SAV / CLR dopóki nie uka¿e siê napis “Null”.

5.3 eksport danych pomiarowych

       W celu zapisania na komputerze lub wydrukowania zapamiêtanych wyników pomiarów, nale¿y pod³¹czyæ port “Out” miernika do portu COM 
       komputera poprzez przejœcie RJ-45 na DB-9 a nastêpnie:

       a. uruchomiæ program Hyper Terminal
       b. ustawiæ w³aœciwoœci po³¹czenia wg. danych:
               bity na sekundê: 9600 bbs
               bity danych: 8
               parzystoœæ: brak
               bity stopu: 1
               kontrola przep³ywnoœci: brak 
       c. ustawiæ prze³¹cznik trybu pracy na “LOW” (wciœniêty przycisk), wcisn¹æ i przytrzymaæ przycisk SAV / CLR, w³¹czyæ miernik i poczekaæ 
             na pojawienie siê napisu “Pass”. 

6. PRZYK£ADY ZASTOSOWAÑ MIERNIKA PRZEP£YWNOŒCI

    Miernik przepustowoœci mo¿e byæ u¿ywany przez administratorów sieci do:
         - wykrywania problemów zwi¹zanych z nadmiernym ruchem w wydzielonej czêœci sieci poprzez odnajdywanie “w¹skich garde³”.
         - ustalania optymalnych tras routingu i równomiernego roz³o¿enia obci¹¿enia sieci o zaawansowanej topologii poprzez pomiar obci¹¿enia
           na wybranych jej odnogach i odpowiednie dostosowywanie ustawieñ routerów (koszty tras i priorytety). Ruch mo¿e byæ niezale¿nie 
           mierzony w obu kierunkach.
         - pomiaru ruchu generowanego przez poszczególnych u¿ytkowników bez u¿ywania prze³¹czników zarz¹dzalnych i wizyt w domach.
         - badania mo¿liwoœci dalszej rozbudowy ze wzglêdu na niewykorzystan¹ przepustowoœæ sieci istniej¹cej (rozbudowa z zachowaniem 
           jakoœci transmisji).
         - wykrywania urz¹dzeñ generuj¹cych b³êdne i nadmiarowe (niepotrzebne) pakiety.
         - wykrywania “martwych ³¹czy”.
         - wykrywania kolizji pakietów.
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