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Introdução

Este original descreve como configurar a política alternativa do log de evento do sistema (SEL) no
gerente do Cisco Unified Computing System (UCS) e como trabalha.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Conhecimento do software de gerenciador UCS●

Gerenciamento das políticas no UCS●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Gerente 2.0 UCS (x) - 4.0(x)●

Interconexão 6200 da tela - 6400 Series●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

A política alternativa SEL suporta automaticamente o log SEL quando determinadas
circunstâncias são estadas conformes.  As circunstâncias disponíveis são:



Log completamente - Diferente de outros logs, o log SEL não faz automaticamente
derrubamento. Quando os logs SEL se enchem acima, nenhum log novo está capturado até
que esteja cancelado manualmente. Um mensagem informativa em um server da lâmina
alerta esta mensagem, “capacidade de registro é muito baixo”. A fim evitar a perda de toda a
informação importante configurar uma política SEL automaticamente ao backup e cancele o
SEL quando a capacidade do log está completa.

1.

Na mudança da associação - Os logs SEL podem ser mantidos separados para perfis
diferentes do serviço. Quando os perfis do serviço (SP) são mudados, o log SEL está
suportado e cancelado opcionalmente para o novo.

2.

Em claro - Uma cópia de todos os logs SEL pode ser mantida quando esta opção é
selecionada. O sistema suporta toda a informação que tenha antes que a opção clara esteja
selecionada.

3.

Temporizador - Selecione esta opção para o semanário/diário/de hora em hora o backup.4.
Você pode selecionar todo o número destes e quando alguns deles são encontrados, o log SEL
suporta. 

Configurar

A fim configurar a política alternativa SEL, navegue a CUCM, então:

Etapa1. No painel de navegação, selecione o equipamento.
Etapa 2. Selecione o nó do equipamento.
Etapa 3. Na placa do trabalho, selecione a aba das políticas.
Etapa 4. Selecione a secundário-aba da política SEL.

Aqui você pode encontrar um exemplo de uma política do log SEL segundo as indicações da
imagem:



Definição dos parâmetros:

Protocolo: O tipo de transferência de arquivo a usar-se para o backup SEL.

Hostname (ou IP address): O lugar do servidor remoto. Se você não tem o DNS configurado no
UCS, assegure para usar o IP address.

Trajeto remoto: O trajeto ao dobrador no server onde os backup são armazenados.

Intervalo alternativo: O intervalo a usar-se se a opção do temporizador é usada.

Formato: ASCII de modo que os seres humanos possam o ler, binário se você tem uma
necessidade específica.

Cancele no backup: A menos que você tiver uma necessidade específica, este deve ser verificado
como a política SEL é uma de poucas maneiras que os logs SEL são estejam cancelados
automaticamente. O sinal de adição, toda a informação que for cancelada é suportado ao server
de antemão.

Usuário: Username para o server.

Senha: Senha para o server.



Ação: Circunstâncias sob que a política SEL executa.

Uma vez que a configuração está pronta, a política SEL toma o efeito imediatamente. Os logs
SEL são alternativos ao server uma vez que as ações selecionadas são encontradas.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.

Informações Relacionadas

Guia do monitoramento de sistema do Cisco UCS Manager●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/System-Monitoring/3-1/b_UCSM_GUI_System_Monitoring_Guide_3_1/b_UCSM_GUI_System_Monitoring_Guide_3_1_chapter_01001.html#task_412247AC919545FFA93CECAA01D67CC1
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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