
●

●

●

Controle configurações de registro no
Gerenciamento de redes de FindIT 

Objetivo
 

O Gerenciamento de redes de Cisco FindIT fornece as ferramentas que o ajudam facilmente
monitoram, controlam, e configuram seu Cisco 100 aos dispositivos de rede do 500 Series
tais como o Switches, o Roteadores, e os pontos de acesso Wireless (WAP) que usam seu
navegador da Web. Igualmente notifica o sobre o dispositivo e notificações do apoio de
Cisco tais como a Disponibilidade do novo firmware, do status de dispositivo, das
atualizações das configurações de rede, e dos todos os dispositivos conectados que
estiverem já não sob a garantia ou são cobertos por um contrato de suporte.
 
O Gerenciamento de redes de FindIT é um aplicativo distribuído que seja compreendido de
duas componentes ou relações separadas: umas ou várias pontas de prova referidas como
a ponta de prova da rede de FindIT e um único gerente chamaram a gerente de rede de
FindIT.
 
A página de registro dos ajustes da página da gerente de rede e das configurações de
registro de FindIT da rede de FindIT sonda o controle que a informação ambas as
Plataformas reterá nos arquivos de registro pelos módulos de software diferentes. Esta
informação é do interesse preliminar aos engenheiros de suporte que diagnosticam
problemas com Gerenciamento de redes de FindIT que os ajuda a pesquisar defeitos e
fornecer os ajustes apropriados.
 
Este artigo fornece instruções em como controlar as configurações de registro na gerente de
rede de FindIT e na ponta de prova da rede de FindIT.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Gerente de rede de FindIT
Ponta de prova da rede de FindIT
  

Versão de software
 

1.1
  

Controle configurações de registro no Gerenciamento de redes
de FindIT
 
Configurar ajustes de registro na gerente de rede de FindIT
 

Etapa 1. O início de uma sessão à administração GUI de sua gerente de rede de FindIT
escolhe então a administração > ajustes de registro.
 



●

●

●

●

●

●

●

●

 
Etapa 2. Da área de serviços de FindIT, clique um botão de rádio. As opções são:
 

Erro — Mensagens do nível de erro somente.
Advirta — Avisos e erros.
Informação — Mensagens informativa e acima. Esta é a configuração padrão.
Debugar — Todas as mensagens que incluem mensagens de debugging de baixo nível.
 

 
Nota: Neste exemplo, Debug é escolhido.
 
Etapa 3. Para licenças espertas, clique um botão de rádio da área esperta da licença. As
opções são:
 

Erro — Mensagens do nível de erro somente.
Advirta — Avisos e erros.
Informação — Mensagens informativa e acima. Esta é a configuração padrão.
Debugar — Todas as mensagens que incluem mensagens de debugging de baixo nível.
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Nota: Neste exemplo, a informação é escolhida.
 
Etapa 4. Clique um botão de rádio na área dos liberais da 3ª parte. As opções são:
 

Erro — Mensagens do nível de erro somente.
Advirta — Avisos e erros.
Informação — Mensagens informativa e acima. Esta é a configuração padrão.
Debugar — Todas as mensagens que incluem mensagens de debugging de baixo nível.
 

 
Nota: Neste exemplo, o erro é escolhido.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique.
 

 
Etapa 6. (opcional) para retornar as opções aos ajustes de registro do padrão, restauração
do clique.
 
Etapa 7. (opcional) o mensagem de notificação do nível do log do grupo com sucesso
aparecerá. Clique o botão x para fechar a mensagem.
 



 
Os arquivos de registro para a gerente de rede de FindIT podem ser encontrados no
diretório de sistema local de arquivo segundo a máquina virtual usada para a instalação.
 
Neste exemplo abaixo, a máquina virtual usada é VirtualBox e o arquivo de registro salvar
no dobrador de Macintosh HD/Users/Cisco/VirtualBox VM/logs.
 

 
No exemplo abaixo, a máquina virtual usada é a estação de trabalho PRO de VMware e o
arquivo de registro do vmware salvar no C: /Users/Cisco/My documenta o dobrador das 
máquinas FindITManager-1.1.0.20170626 do /virtual.
 

 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes de registro em sua gerente de
rede de FindIT.
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Configurar configurações de registro na ponta de prova da rede de FindIT
 

Etapa 1. O início de uma sessão à administração GUI de sua ponta de prova da rede de
FindIT escolhe então a administração > configurações de registro.
 

 
Etapa 2. Da lista de drop-down do nível do log, escolha o nível de detalhe que deve ser
registrado. As opções são:
 

Erro — Mensagens do nível de erro somente.
Aviso — Avisos e erros.
Informação — Mensagens informativa e acima. Esta é a configuração padrão.
Debugar — Todas as mensagens que incluem mensagens de debugging de baixo nível.
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Nota: Neste exemplo, Debug é escolhido.
 
Etapa 3. Da área do módulo do log, escolha os módulos para que as mensagens devem ser
registradas. As opções são:
 

Tudo — Todos os módulos. Esta é a configuração padrão.
Sistema — Processo do sistema do núcleo não coberto por algum outro módulo
Descoberta — Eventos e descoberta de topologia da descoberta do dispositivo
Monitor — Atividade do painel
NETCONF — Protocolo da configuração de rede (NETCONF) e processos
representacionais da configuração de transferência do estado (RESTCONF)
Configuração de dispositivo — Toda a atividade da configuração de dispositivo
Relatório — Recuperação de dados e correlação para a geração de relatório
Tecnologia da mostra — Levantamento de dados e processamento para a tecnologia da
mostra da rede
A administração — Operações da configuração de prova e do Gerenciamento
Agente call-home — Uma comunicação entre a ponta de prova e o gerente
 

 
Nota: Neste exemplo, tudo é escolhido.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique.
 



 
Etapa 5. (opcional) que as configurações de registro eram mensagem de notificação com
sucesso salvar aparecerá. Clique o botão x para fechar a mensagem.
 

 
Os arquivos de registro da ponta de prova são incluídos no índice da tecnologia da mostra
da rede. Para aprender como capturar a informação do diagnóstico de rede usando a ponta
de prova da rede de FindIT, clique aqui.
 
Você deve agora com sucesso ter configurado as configurações de registro em sua ponta
de prova da rede de FindIT.
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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