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Introdução

O Admin preliminar GUI inclui um painel sumário do sistema que mostre o CPU, a memória e o
stats da latência da autenticação pela hora durante as últimas 24 horas.

Estes dados são conduzidos pelos mensagens do syslog gerados por cada nó no
desenvolvimento e entregados aos Nós da monitoração os minutos cada 5.

Os Nós da monitoração recolhem estes números médios minúsculos da utilização de recurso 5
que é calculado a média então sobre a hora para o indicador no painel do sumário do sistema.

A configuração que governam esta (e que igualmente o deixou enviar para fora estes dados à
coleção externo do Syslog) está sob a administração > categorias > estatística de sistema de
registro > de registro



Com a caixa de seleção do logging local permitida, isto indica que cada nó lhe registrará o Syslog
localmente é arquivo localStore/iseLocalStore.log junto com a emissão de uma cópia aos Nós da
monitoração e de todo o outro alvo do logging remoto selecionados nesta configuração. 
LogCollector é o nome padrão para o nó preliminar da monitoração.  Se seu desenvolvimento tem
2 Nós de monitoração você igualmente esperaria ver LogCollector2 alistado como um alvo
selecionado aqui.  À lista de verificação dos alvos, a administração > registrando > alvos do
logging remoto.

Verificação e Troubleshooting:

Você esperaria ver cada nó no desenvolvimento que envia a estas mensagens para fora os
minutos cada 5 e igualmente que registra os localmente.

No nó você pode ser executado:

# aplicativo de registro localStore/iseLocalStore.log da mostra | mim OBSERVAÇÃO "70000”

Para rever se o nó está gerando certamente estes Syslog.

Com o coletor DEBUG no nó da monitoração, você deve igualmente ver estas mensagens que
estão sendo recolhidas através de:

# aplicativo de registro collector.log da mostra | mim OBSERVAÇÃO "70000”

nos Nós da monitoração.

Desde que o alvo de registro não ocnfigured para uma comunicação segura, uma captura de
pacote de informação deve igualmente revelar se o nó está mandando dados aos Nós da
monitoração.  A comunicação do padrão está na porta 20514 UDP.



Dados a recolher:

Permita o coletor debuga sob a administração > registrando > debugam Nós da configuração > da
monitoração do log.

Capturas de pacote de informação no nó da monitoração e no nó para que os alarmes não
disponíveis do estado de saúde estão sendo gerados.
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