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Configurar ajustes da agregação do log em um
interruptor de Smart do Sx250 Series 
Objetivo
 
Um serviço de SYSLOG aceita 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.
 
A agregação de registro significa que diversos mensagens do syslog do mesmo tipo não
aparecerão na tela cada vez que um exemplo ocorre. Permitir a agregação de registro permite
que você filtre os mensagens de sistema que você receberá por um período de tempo específico.
Recolhe alguns mensagens do syslog do mesmo tipo assim que não aparecerão quando
ocorrem, mas apareceriam um pouco em um intervalo especificado.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar os ajustes da agregação do log em seu
interruptor de Smart do Sx250 Series.
  
Dispositivos aplicáveis
 

SG250 Series
SF250 Series
  

Versão de software
 

2.1.0.63
  

Configurar ajustes da agregação do log
 
Permita ajustes da agregação do log
 
Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web do interruptor escolhe então a 
administração > o log de sistema > as configurações de registro.
 
Nota: Nesta encenação, o interruptor SG250-10P é usado.
 



Etapa 2. Verifique a caixa de verificação do agregador do Syslog da possibilidade para permitir a
agregação dos mensagens do syslog e das armadilhas. Se permitidos, os mensagens do syslog e
as armadilhas idênticos e contíguos são agregados sobre o Máximo especificado Agregação
Tempo e enviados em uma única mensagem. As mensagens agregadas são enviadas na ordem
de sua chegada. Cada mensagem indica o número de vezes que foi agregada.
 

Nota: O agregador do Syslog é desabilitado à revelia.

Etapa 3. (opcional) incorpora um valor aos segundos no campo máximo do tempo da agregação
para especificar um intervalo de quando as mensagens apareceriam. O valor padrão é 300
segundos.



Etapa 4. (opcional) para adicionar um identificador da origem aos mensagens do syslog, escolhe
um identificador do autor das seguintes opções:

Nenhum — Não inclua o identificador da origem nos mensagens do syslog●

Endereço do IPv4 — Inclua o endereço do IPv4 da relação de emissão nos mensagens do
syslog

●

Endereço do IPv6 — Inclua o endereço do IPv6 da relação de emissão nos mensagens do
syslog

●

Definido pelo utilizador — Incorpore uma descrição a ser incluída nos mensagens do syslog●

Nota: Neste exemplo, o endereço do IPv4 é escolhido. O identificador do autor do padrão é
ajustado a nenhuns.

Etapa 5. (opcional) na área de registro da memória ram, verificação ou desmarca para escolher
os níveis de seriedade das mensagens a ser registradas à memória de acesso aleatório (RAM).

Os valores para o nível de seriedade são como segue:

0 — Emergência●

1 — Alerta●

2 — Crítico●

3 — Erro●

4 — Aviso●

5 — Observação●

6 — Informativo●



7 — Debugar●

Etapa 6. (opcional) na área de registro da memória Flash, verificação ou desmarca para escolher
os níveis de seriedade das mensagens a ser registradas à memória Flash. Refira os mesmos
valores definidos na etapa 5 acima.

Etapa 7. O clique aplica-se para salvar mudanças ao arquivo de configuração running.

Etapa 8. Salvaguarda do clique para atualizar o arquivo de configuração de inicialização.

Você deve agora ter configurado os ajustes da agregação do log em seu interruptor de Smart do
Sx250 Series.

Vista ou logs claros de RAM

A página da memória ram indica todas as mensagens que salvar em RAM (esconderijo) em
ordem cronológica. As entradas são armazenadas no log de RAM de acordo com a configuração
na página das configurações de registro.

Etapa1. Para ver logs da memória ram, escolha o estado e as estatísticas > o View Log > a



memória ram.

Etapa 2. (opcional) para permitir ou desabilitar piscar do ícone alerta, clica o botão alerta piscar
do ícone. A configuração padrão é permitida e os indicadores do botão desabilitam piscar alerta
do ícone.

Nota: Na imagem abaixo, piscar alerta do ícone é permitido.



Etapa 3. (opcional) para permitir ou desabilitar o pop-up do log, clica o botão do pop-up do log. A
configuração padrão é permitida e o pop-up do log do desabilitação dos indicadores do botão.

Nota: O ponto inicial de registro atual indica RAM atual que registra ajustes. Clicar o link da
edição trá-lo-á à página das configurações de registro.

A página da memória ram contém os seguintes campos:

Deslocamento predeterminado do log — Número da entrada de registro●

Tempo do log — Tempo em que a mensagem foi gerada●

Severidade do evento de seriedade●

Descrição — Texto de mensagem que descreve o evento●

Etapa 4. (opcional) para cancelar os mensagens de registro, enrola para baixo a página a seguir
clica logs claros. As mensagens são canceladas.



Você deve agora ter visto ou cancelado os mensagens de registro na memória ram de seu Sx250
Series Smart comute.

Vista ou logs claros da memória Flash

A página da memória Flash indica as mensagens que foram armazenadas na memória Flash, em
ordem cronológica. A severidade mínima para registrar é configurada na página das
configurações de registro. Os logs instantâneos permanecem quando o dispositivo é recarregado.
Você pode cancelar os logs manualmente.

Etapa1. Para ver logs da memória Flash, escolha o estado e as estatísticas > o View Log > a
memória Flash.



Nota: O ponto inicial de registro atual indica os ajustes de registro da memória Flash atual. Clicar
o link da edição trá-lo-á à página das configurações de registro.

Esta página contém os seguintes campos:

Deslocamento predeterminado do log — Número da entrada de registro●

Tempo do log — Tempo em que a mensagem foi gerada●

Severidade do evento de seriedade●

Descrição — Texto de mensagem que descreve o evento●

Etapa 2. (opcional) para cancelar os mensagens de registro, enrola para baixo a página a seguir
clica logs claros. As mensagens são canceladas.



Você deve agora ter visto ou cancelado os mensagens de registro na memória Flash de seu
Sx250 Series Smart comute.
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