
Controle o sistema entra o Switches controlado
200/300 Series 

Objetivo
 

Os log de sistema dão a informação sobre os eventos diferentes que ocorre que o
interruptor salvar. Os log de sistema podem ser usados em caso de uma falha no
interruptor; você pode seguir para baixo os eventos diferentes nos logs e ver onde e quando
a falha ocorre. Este artigo explica como controlar o sistema entra o Switches controlado
200/300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Switches controlado 300 Series SF/SG 200 e SF/SG
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Instalação do log de sistema
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o log de
sistema > as configurações de registro. A página dos ajustes dos log de sistema abre:
 

 
Etapa 2. No campo de registro, verifique a caixa de verificação da possibilidade para
permitir log de sistema.
 



Etapa 3. (opcional) no campo do agregador do Syslog, verifica a caixa de verificação da 
possibilidade para permitir o agregador do Syslog. Um agregador do Syslog adiciona
mensagens do syslog e armadilhas idênticos e contíguos de acordo com o valor do tempo
máximo específico da agregação e envia-as em uma única mensagem.
 
Etapa 4. Se o agregador do Syslog é permitido, no campo máximo do tempo da agregação,
incorpore o tempo aos segundos onde o agregador do Syslog acumulará os mensagens do
syslog a ser enviados como uma única mensagem.
 
Etapa 4.  O interruptor mantém a informação sobre seus eventos em dois lugares: na
memória ram, e na memória Flash. Sob o registro e a memória Flash da memória ram que
registram, verifique as caixas de seleção apropriadas respectivamente:
 

• Emergência — O sistema não é útil.
 
• Alerta — A ação é precisada.
 
• O sistema crítico está na condição crítica.
 
• Erro — Um erro de sistema ocorreu.
 
• Aviso — Uma condição de sistema atual ou potencial gerou um aviso.
 
• Observação — O sistema está funcionando corretamente, mas uma advertência do
sistema foi gerada.
 
• Informativo — Sistema geral e informação funcional.
 
• Debugar — Fornece extremamente a informação detalhada sobre eventos do sistema.
 

Etapa 5. O clique aplica-se.
  

Instalação remota dos server do log
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o log de
sistema > server remotos do log. A página do servidor remota do log abre:
 

 
2. O clique adiciona para estabelecer um server remoto do log. A janela de servidor remota
do log adicionar aparece.
 



 
Etapa 3. No campo de definição do server, clique um dos seguintes botões de rádio:
 

• Por nome — O server do log é definido com um nome.
 
• Pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — O server do log é definido
com um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
 

Etapa 4. No campo da versão IP, na versão 6 ou na versão 4 do clique como o tipo de
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do server do log.
 
Etapa 5. Se a versão 6 é escolhida como o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT em etapa 4, no tipo de endereço do IPv6, clique um dos seguintes botões de rádio:
 

• Local do link — Um endereço do IPv6 que identifique somente anfitriões em um link de
rede única.
 
• Global — um endereço do IPv6 que seja alcançável de outras redes.
 

Etapa 6. Se o Local do link é escolhido como o tipo de endereço do IPv6 na etapa 5, na lista
de drop-down da interface local do link, escolha a relação apropriada.
 
Passo 7. No endereço IP do servidor/campo de nome do log, dê entrada com o endereço IP
de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou o nome apropriado que identificam o server do
log.
 
Etapa 8. Na lista de drop-down da facilidade, escolha o valor da facilidade de que os
mensagens de registro são enviados ao servidor remoto. O valor da facilidade indica de
onde o mensagem de Log de sistema originou.
 
Etapa 9. (opcional) no campo de descrição, incorpora uma descrição do server do log.
 
Etapa 10. Na lista de drop-down mínima da severidade, escolha o nível de seriedade
mínimo dos mensagens de Log de sistema que são enviados ao server. O nível de
seriedade indica o tipo de mensagem de registro.



Etapa 11. O clique aplica-se.
 

 
Etapa 12. (Opcional) para editar os ajustes de um server remoto do log, para verificar a
caixa de verificação do server e do clique remotos do log edite.
 
Etapa 13. (Opcional) para suprimir dos ajustes de um server remoto do log, para verificar a
caixa de verificação do server remoto do log e para clicar a supressão.
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