
Ajustes do log de sistema no interruptor ESW2-
550X 

Objetivo
 

Um log de sistema é um grupo de mensagens que descreva eventos do sistema. Cada
evento do sistema tem níveis de seriedade diferentes. Os logs podem ser salvar localmente
em RAM, memória Flash do dispositivo.
 
Nota: Consulte a configuração do servidor remota do log do artigo para salvar remotamente
os logs.
 
Este artigo explica como salvar localmente os logs no interruptor controlado
empilhável ESW2-550X.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-550X 
• ESW2-550X-DC
  

Versão de software
 

• v1.2.9.44
  

Ajustes do log de sistema
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de switch e escolha a administração > o log de
sistema > as configurações de registro. A página das configurações de registro abre:
 



 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo de registro para permitir
o logging de mensagem.
 
Etapa 3. A opção do agregador do Syslog é usada se os mensagens do syslog idênticos e
contíguos e os mensagens de armadilha devem ser agregada durante um período de tempo
e ser enviada como uma única mensagem. Verifique a caixa de verificação da possibilidade
no campo do agregador do Syslog para permitir a característica.
 
Nota: Se o agregador do Syslog é permitido, continua com etapa 4, a etapa outra 5 da faixa
clara.
 
Etapa 4. Incorpore o intervalo de tempo que os mensagens do syslog e as armadilhas são
agregados no campo máximo do tempo da agregação.
 
Os logs podem ser salvar no seguinte local de memória no sistema.
 

• RAM — É uma memória volátil e é muito rapidamente.
 
• Flash — É uma memória permanente e é lento quando comparado a RAM.
 

Etapa 5. Verifique as caixas de seleção desejadas do evento do nível de seriedade sob
RAM e a área de registro da memória Flash. Um log é criado em RAM e no flash que
contém mensagens dos eventos verificados. Os seguintes são os níveis de severidade de
evento que estão listados da severidade a mais alta à mais baixa severidade.
 

• Emergência — O sistema não é útil. Exemplo: Em uma situação do pânico onde os
servidores múltiplos estejam para baixo, um log com nível de seriedade da emergência
ajuda a notificar imediatamente a pessoa técnica.
 
• Alerta — A ação é precisada. Exemplo: Perda de conexão do ISP principal.
 
• O sistema crítico está em uma condição crítica. Exemplo: Perda de conexão ISP



alternativa.
 
• Erro — O sistema está na condição de erro. Exemplo: Não - falhas urgentes onde as
falhas precisam de ser endereçadas pelo colaborador ou pelos administradores.
 
• Aviso — Um aviso de sistema ocorreu. Exemplo: O sistema de arquivos é 95% completo.
 
• Observação — O sistema está funcionando corretamente, mas uma advertência do
sistema ocorreu. Exemplo: Eventos que ocorrem raramente.
 
• Informativo — Informação do dispositivo. Exemplo: Informação para a taxa de
transferência de medição.
 
• Debugar — Fornece a informação detalhada sobre um evento. Exemplo: Informação para
os eventos em onde a edição ocorreu.
 

Etapa 6. O clique aplica-se.
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