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Configurar o server remoto do log em um
interruptor 

Objetivo
 

Um serviço do log de sistema (Syslog) aceita simplesmente mensagens, e armazena-as nos
arquivos ou imprime-os de acordo com um arquivo de configuração simples. Este formulário
do registro está o melhor disponível para dispositivos Cisco porque pode fornecer o
armazenamento a longo prazo protegido para logs. Isto é útil no Troubleshooting rotineiro e
na manipulação do incidente.
 
Os logs salvar na memória local do dispositivo e podem igualmente ser enviados sobre a
rede a um server remoto do log. Entra o saque remoto do server do log como um backup e
são muito útil para o log que funde e registram a análise.
 
Este artigo fornece instruções em como você pode configurar o server remoto do log em seu
interruptor.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx250 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4.5.02 - Sx500 Series do  do 
2.2.0.66 - Sx250 Series, SG350 Series, série Sx350X, série Sx550X
  

Configurar o server remoto do log
 
Configurar o server remoto básico do log
 

Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet e escolha a administração > o log de
sistema > server remotos do log.
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Etapa 2. Escolha uma opção dos botões de rádio da definição do server.
 

 
As opções são:
 

Por nome - o  do  indica que o server remoto do log está identificado pelo nome.
Pelo IP address - o  do  indica que o server remoto do log está identificado por seu IP
address.
Deficiente - server remoto do log da inutilização do  do .
 

Nota: Neste exemplo, pelo IP address é escolhido.
 
Etapa 3. Dê entrada com o endereço IP do servidor ou o nome no endereço IP do
servidor/campo de nome.
 
Nota: Neste exemplo, um IP address é incorporado.
 

 
Etapa 4. O clique aplica-se.
 
Você deve agora ter configurado as configurações básicas para o server remoto do log em
seu interruptor.



Configurar server remoto avançado do log
 

Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet e escolha avançado na lista de drop-down
do modo de exibição.
 

 
Etapa 2. Escolha a administração > o log de sistema > server remotos do log.
 

 
Etapa 3. (opcional) escolhe a interface de origem cujo o endereço IPv4 será usado como o
endereço da fonte IPv4 dos mensagens do syslog enviados aos servidores de SYSLOG.
 
Nota: Se a auto opção é escolhida, o sistema toma o endereço IP de origem do IP address
definido na interface enviada. Este é o valor padrão.
 

 
Nota: Neste exemplo, o VLAN1 é escolhido.
 
Etapa 4. (opcional) escolhe a interface de origem cujo o endereço do IPv6 será usado como
o endereço do IPv6 da fonte dos mensagens do syslog enviados aos servidores de
SYSLOG.
 
Nota: Se a auto opção é escolhida, o sistema toma o endereço IP de origem do IP address
definido na interface enviada. Este é o valor padrão.
 



 
Nota: Neste exemplo, o automóvel é escolhido.
 
Etapa 5. Salvaguarda de Applyto do clique os ajustes de configuração.
 

 
Etapa 6. Na área de tabela de servidor remota do log, o clique adiciona.
 

 
Etapa 7. Escolha um botão de rádio da definição do receptor.
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Por nome - o  do  indica que o server remoto do log está identificado pelo nome.
Pelo IP address - o  do  indica que o server remoto do log está identificado por seu IP
address.
 

Nota: Neste exemplo, pelo IP address é escolhido.
 
Etapa 8. Escolha uma versão IP.
 

Versão 6 - o  do  denota o tipo de endereço do IPv6.
Versão 4 - o  do  denota o tipo de endereço IPv4.
 

Etapa 9. (opcional) se o tipo do IP address da versão 6 é escolhido em etapa 8, clica o tipo
de endereço desejado do IPv6.
 

Local da relação - o  do  denota o endereço do IPv6 identifica excepcionalmente anfitriões em
uma relação de rede única.
Global - o  do  denota o endereço do IPv6 é um unicast global que seja visível e alcançável
de outras redes.
 

Etapa 10. (opcional) se o tipo de endereço local do IPv6 da relação é escolhido na etapa 9,
escolhe a interface local da relação da lista de drop-down da interface local da relação.
 

 
Etapa 11. Dê entrada com o IP address ou o nome do server remoto do log baseado em sua
escolha no campo de definição do server no endereço IP do servidor/campo de nome do log
.
 



 
Etapa 12. Inscreva o número de porta UDP no campo de porta UDP a que os mensagens
de registro são enviados. O padrão é 514.
 
Etapa 13. Escolha o valor desejado da facilidade que descreve os mensagens de registro
que são enviados ao server. A facilidade é um nome de código que seja usado para
identificar os alvos remotos do servidor de SYSLOG. O 0 local a 7 local estão disponível na
lista de drop-down da facilidade. Somente um valor da facilidade pode ser atribuído a um
server. Se um segundo código de facilidade é atribuído, o primeiro valor da facilidade está
cancelado. O padrão é 7 local.
 

 
Etapa 14. Incorpore a descrição definida pelo utilizador do server remoto do log ao campo
de descrição.
 

 
Etapa 15. Escolha o nível de seriedade mínimo dos mensagens de registro que devem ser
enviada ao servidor remoto. O ajuste do valor padrão é informativo.
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A lista de drop-down mínima da severidade tem os seguintes níveis de severidade de
evento que estão listados da severidade a mais alta à mais baixa severidade.
 

Emergência - o sistema do  do  não é útil.
Alerta - A ação é precisada.
Crítico - o sistema do  do  está em uma condição crítica.
Erro - o sistema do  do  está na condição de erro.
Aviso - o aviso de sistema do  do  ocorreu.
Observação - o sistema do  do  está funcionando corretamente, mas uma observação do
sistema ocorreu.
Informativo - informação do dispositivo do  do .
 

Etapa 16. O clique aplica-se para salvar os ajustes de configuração.
 

 
Etapa 17. Fim do clique. A área de tabela de servidor remota do log deve indicar o server
novo.
 
Etapa 18. Salvaguarda (opcional) do clique para atualizar o arquivo de configuração de
inicialização.
 



 
Você deve agora ter configurado as configurações de servidor remotas avançadas do log
em seu interruptor.
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