
Systeemmeldingen beheren op de 200/300
Series Managed-switches 

Doel
 

De logbestanden van het systeem geven informatie over de verschillende gebeurtenissen
die voorkomen dat de schakelaar opslaat. De systeemlogbestanden kunnen worden gebruikt
bij een storing in de schakelaar; u kunt de verschillende gebeurtenissen in de logbestanden
bijhouden en zien waar en wanneer de fout optreedt. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u het
systeem beheert voor de 200/300 Series Managed-switches.
  

Toepasselijke apparaten
 

SF200/SG200 en SF/SG300 Series Managed-switches
  

Softwareversie
 

•1.3.0.62
  

Instellen systeemlogboek
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Beheer >
Systeemloginstellingen > Log instellingen. De pagina Instellingen systeemvastlegging wordt
geopend:
 

 
Stap 2. Controleer in het veld Vastlegging of het aanvinkvakje Inschakelen ingeschakeld is



om het systeemloggen in te schakelen.
 
Stap 3. (Optioneel) Controleer in het veld Snel Aggregator het vakje Enable in om
Sportaggregator in te schakelen. Een Syrische aggregator voegt identieke en gelijktijdige
syslg berichten en vallen toe volgens de specifieke Max Aggregation Time waarde en
verstuurt het in één bericht.
 
Stap 4. Als de syslogaggregator is ingeschakeld, specificeert u in het veld Max Aggregation
Time de tijd in seconden die nodig is om de syslogaggregator in te vullen met slogberichten
die als één bericht worden verzonden.
 
Stap 4.  De schakelaar houdt informatie over zijn gebeurtenissen op twee plaatsen bij: in
RAM geheugen, en in Flash geheugen. Controleer bij RAM Memory Logging en Flash
Memory Logging de juiste vakjes:
 

・ Noodtoestand — Het systeem is niet bruikbaar.
 
・ Waarschuwing: er is actie nodig.
 
・ Cruciaal — Het systeem is in kritieke toestand.
 
・ Fout: er is een systeemfout opgetreden.
 
・ Waarschuwing: een huidige of mogelijke systeemtoestand heeft een waarschuwing
gegenereerd.
 
・ Opmerking: het systeem werkt goed, maar er is een systeemmelding gegenereerd.
 
・ Informatica — Algemeen systeem en functionele informatie.
 
・ Debug — Bevat extreem gedetailleerde informatie over systeemgebeurtenissen.
 

Stap 5. Klik op Toepassen.
  

Instellen van externe logservers
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Beheer >
systeemlogbestand > Remote-logservers. De pagina Remote Log Server wordt geopend:
 

 
2. Klik op Add om een externe logserver in te stellen. Het venster Add Remote Log Server 
verschijnt.
 



 
Stap 3. Klik in het veld Definitie server op een van de volgende radioknoppen:
 

・ Op naam — De logserver is gedefinieerd met een naam.
 
・ Door IP-adres: de logserver is gedefinieerd met een IP-adres.
 

Stap 4. Klik in het veld IP-versie op Versie 6 of versie 4 als het type IP-adres van de
logserver.
 
Stap 5. Als versie 6 in Stap 4 als IP-adres is geselecteerd, klikt u in het IPv6-adrestype op
een van de volgende radioknoppen:
 

・ Link Local — Een IPv6-adres dat alleen hosts op één netwerklink identificeert.
 
・ Wereldwijd — een IPv6-adres dat bereikbaar is via andere netwerken.
 

Stap 6. Als de optie Local Interface is geselecteerd als het IPv6-adrestype in Stap 5, kiest u
in de vervolgkeuzelijst Link Local Interface de juiste interface.
 
Stap 7. Voer in het veld IP-adres/naam van de logserver het juiste IP-adres of de naam in
die de logserver identificeert.
 
Stap 8. Kies in de vervolgkeuzelijst Faciliteit de waarde van de voorziening waarvan de
logberichten naar de externe server worden verzonden. De waarde van de voorziening geeft
aan waar het systeemlogbericht vandaan komt.
 
Stap 9. (Optioneel) Voer in het veld Description een omschrijving van de logserver in.
 
Stap 10. Kies in de vervolgkeuzelijst Minimale prioriteit de minimale ernst van de
systeemmeldingen die naar de server worden verzonden. Het ernst-niveau geeft het type
logbericht aan.
 
Stap 1. Klik op Toepassen.
 



 
Stap 12. (Optioneel) Om de instellingen van een externe logserver te bewerken, schakelt u
het aankruisvakje op de externe logserver in en klikt u op Bewerken.
 
Stap 13. (Optioneel) Om de instellingen van een externe logserver te verwijderen, schakelt u
het vakje op de externe logserver in en klikt u op Verwijderen.
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