
Configuração do servidor remota do log no
Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

Um log é um grupo de mensagens que descrevem eventos do sistema. Estes logs podem
ser muito úteis durante o Troubleshooting. Os logs salvar na memória local do dispositivo e
igualmente podem ser encaminhados sobre a rede a um server remoto do log. Entra o
saque remoto do server do log como um backup e são útil durante o log que funde e
registram a análise. Este artigo explica como adicionar e configurar o server remoto do log
no interruptor ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.32
  

Server remoto do log do IPv4
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de switch e escolha a administração > o log de
sistema > server remotos do log. A página remota dos server do log abre:
 

 
 
A tabela de servidor remota do log indica a informação seguinte.
 

• Server do log — O endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor
SNTP.
 
• Porta UDP — O número de porta UDP através de que os mensagens de registro são
enviados.
 
• Facilidade — O número da facilidade atribuído ao server remoto do log.
 
• Descrição — A descrição do server remoto do log.
 
• Severidade mínima — O nível de seriedade do mensagem de registro. 
 

Etapa 2. O clique adiciona. A janela de servidor remota do log adicionar aparece.
 



 
 
Etapa 3. Clique o botão de rádio de acordo com o método desejado por que o server é
identificado no campo de definição do server.
 

• Pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Indica que o server remoto
do log está identificado por seu endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
 
• Por nome — Indica que o server remoto do log está identificado por nome.
 

 
Nota: O IP versão 6, interface local do link do anúncio do tipo de endereço do IPv6 no caso
acima não pode ser configurado porque o interruptor não tem nenhuma relação configurada
com um endereço do IPv6.
 
Etapa 4. Clique o botão de rádio desejado da versão IP.



• Versão 6 — Denota o tipo de endereço do IPv6.
 
• Versão 4 — Denota o tipo de endereço do IPv4.
 

Etapa 5. (opcional) se o tipo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da
versão 6 é escolhido, clica o tipo de endereço desejado do IPv6.
 

• Local do link — O endereço do IPv6 identifica excepcionalmente anfitriões em um link de
rede única.
 
• Global — O endereço do IPv6 é um unicast global que seja visível e alcançável de outras
redes.
 

Etapa 6. (opcional) se o tipo de endereço local do IPv6 do link é escolhido, escolhe a
interface local do link da lista de drop-down da interface local do link.
 

 
 
Etapa 7. De acordo com a definição do server, dê entrada com o endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT ou o nome do server remoto do log no endereço IP do
servidor/campo de nome do log.
 



 
Etapa 8. Inscreva o número de porta UDP no campo de porta UPD a que os mensagens de
registro são enviados. O padrão é 514.
 

 
Etapa 9. Escolha o valor desejado da facilidade que descreve os mensagens de registro
dessa facilidade ao server. O Local 0 a 7 local está disponível na lista de drop-down da
facilidade. Somente um valor da facilidade pode ser atribuído a um server.
 



 
 
Etapa 10. Incorpore a descrição do server ao campo de descrição.
 

 
Etapa 11. Escolha o nível de seriedade mínimo dos mensagens de registro que devem ser
enviada ao servidor remoto. 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 não é útil e o sistema precisaria a atenção imediata.
 



• Alerta — A ação é precisada.
 
• O sistema crítico está em uma condição crítica.
 
• Erro — O sistema está na condição de erro.
 
• O aviso de sistema de alarme ocorreu.
 
• Observação — O sistema está funcionando corretamente, mas uma advertência do
sistema ocorreu.
 
• Informativo — Informação do dispositivo.
 
• Debugar — A informação detalhada sobre um evento é dada para fora.
 

Etapa 12. Clique em Apply. A página remota dos server do log abre outra vez e indica o
server novo.
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