
A memória entra o Switches controlado 200/300
Series 

Objetivos
 

O Switches controlado 200/300 Series tem a capacidade para gravar um grupo de
mensagens, chamado logs, que dê a informação sobre eventos do sistema. O interruptor
armazena dois grupos de logs locais: uma lista de eventos registrados escritos a RAM, que
é apagada após a repartição, e de um arquivo histórico cíclico escrito à memória Flash, que
salvar em cima da repartição. Além, estes logs podem ser enviados a um servidor de
SYSLOG remoto onde possam facilmente ser vistos e monitorado sob a forma das
armadilhas e dos mensagens do syslog.
 
Este artigo explica como ver log de sistema e como configurar entra o Switches controlado
200/300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• 300 Series SF/SG 200 e SF/SG.
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Logs da memória ram
 

Esta seção explica como alcançar a tabela do log da memória ram, e suas opções
diferentes.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o estado e as estatísticas > o
View Log > a memória ram. A página da memória ram abre:
 

 
A tabela do log de RAM tem estes campos:
 



• Deslocamento predeterminado do log — Número da entrada de registro.
 
• Tempo do log — Data e hora onde o log foi criado.
 
• Severidade do evento de seriedade.
 
• Descrição — Mensagem informativa que descreve o evento registrado.
 

Etapa 2. (opcional) para desabilitar a função alerta do piscamento, piscar do ícone do alerta
do desabilitação do clique.
 
Etapa 3. (opcional) para considerar um número específico de entradas na tabela do log da
memória ram, na lista de drop-down mostrando, escolhe o número de entradas que você
quer ver pela página.
 
Etapa 4. (opcional) para considerar a página seguinte das entradas na tabela do log da
memória ram, clica o botão Next Button.
 
Etapa 5. (opcional) para cancelar entra RAM, logs claros do clique.
  

Logs da memória Flash
 

Esta seção explica como alcançar a tabela do log da memória Flash, e suas opções
diferentes.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o estado e as estatísticas > o
View Log > a memória Flash. A página da memória Flash abre:
 

 
A tabela do log da memória Flash tem estes campos:
 

• Deslocamento predeterminado do log — Número da entrada de registro.
 
• Tempo do log — Data e hora onde o log foi criado.
 
• Severidade do evento de seriedade.
 
• Descrição — Mensagem informativa que descreve o evento registrado.
 



Etapa 2. (opcional) para considerar um número específico de entradas na tabela do log da
memória Flash, na lista de drop-down mostrando, escolhe o número de entradas que você
quer ver pela página.
 
Etapa 3. (opcional) para considerar a página seguinte das entradas na tabela do log da
memória Flash, clica o botão Next Button.
 
Etapa 4. (opcional) para cancelar entra RAM, logs claros do clique.
  

Instalação dos logs
 

Esta seção explica como configurar as opções que diferentes dos logs o 200/300 Series
controlado comuta ofertas.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o log de
sistema > as configurações de registro. A página das configurações de registro abre:
 

 
Etapa 2. No campo de registro, verifique a caixa de verificação da possibilidade para
permitir logs.
 
Etapa 3. (opcional) para permitir o agregador do Syslog, no campo do agregador do Syslog,
verificação a caixa de verificação da possibilidade. Esta característica permite logs idênticos
e sequenciais de indicar como uma única mensagem. O número de vezes que uma
mensagem foi agregada é incluído na informação de mensagem.
 
Etapa 4. Se o agregador do Syslog é permitido, no campo máximo do tempo do
agregador, incorpore o intervalo de tempo aos segundos que as mensagens dos
Syslog estão agregadas.
 
Etapa 5. Sob o registro e a memória Flash da memória ram que registram, verifique as
caixas de seleção que dos eventos você quer o interruptor manter um log. Os seguintes são



os eventos que você pode verificar:
 

• Emergência — O sistema não é útil.
 
• Alerta — Uma ação é precisada. Este evento diz o usuário para executar imediatamente
uma ação específica no dispositivo
 
• Crítico — O sistema está em uma condição crítica. Este evento tem mais importância do
que um evento do erro e precisa-a de ser verificada, se não, o interruptor não poderia
funcionar de todo.
 
• Erro — O sistema está na condição de erro. O interruptor funciona sob um erro, e diz ao
usuário onde o erro foi originado.
 
• Aviso — Um aviso de sistema ocorreu. uma alteração de sistema, se o hardware ou o
software, ocorrido e alguns dos componentes de switch não puderam trabalhar
corretamente.
 
• Observação — O sistema está funcionando corretamente, mas uma advertência do
sistema ocorreu.
 
• Informativo — Esta informação da mostra do evento somente sobre as atividades no
dispositivo.
 
• Debugar — Informação detalhada das mostras sobre um evento. Este evento manterá
constantemente a informação sobre tudo o desempenho do interruptor.
 

6. O clique aplica-se para salvar sua configuração.
  

Server remotos do log
 

Esta seção explica como adicionar um server remoto do log ao Switches controlado 200/300
Series.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web 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 mostra todos os servidores de SYSLOG configurados
atualmente e inclui estes campos:
 

• Server do log — O endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou o Domain
Name do servidor de SYSLOG.
 
• Porta UDP — A porta do servidor de SYSLOG UDP a onde os logs são enviados.
 
• Facilidade — O valor que identifica o dispositivo de que os logs são originados.
 



• Descrição — Uma descrição do servidor de SYSLOG.
 
• Severidade mínima — O nível de seriedade mínimo exigido para que os logs sejam
enviados ao server.
 

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

 
Etapa 3. No campo de definição do server, clique pelo endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT para incorporar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT do server, ou a clicá-lo por nome para dar entrada com o nome do server.
 
Etapa 4. No campo da versão IP, na versão 6 ou na versão 4 do clique para incorporar o
endereço IP do servidor.
 
Etapa 5. Se a versão 6 é escolhida, no campo do tipo de endereço do IPv6, link do clique 
local ou global. Um endereço local do IPv6 do link identifica excepcionalmente o host em um
link de rede única, quando um endereço global do IPv6 for visível e alcançável de outras
redes.
 
Etapa 6. Se o tipo de endereço do IPv6 escolhido é Local do link, escolha a interface local
apropriada do link na lista de drop-down da interface local do link.
 
Passo 7. No endereço IP do servidor/campo de nome do log, incorpore o endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do server remoto do log.
 
Etapa 8. No campo de porta UDP, entre na porta UDP a que os logs serão enviados ao
servidor remoto.
 
Etapa 9. Na lista de drop-down da facilidade, escolha o valor da facilidade de que os log de
sistema são enviados ao servidor remoto.
 
Etapa 10. (opcional) para incorporar uma descrição sobre o server remoto do log, ao campo
de descrição, incorpora a descrição desejada.
 



Etapa 11. Na lista de drop-down mínima da severidade, escolha o nível mínimo dos
mensagens de Log de sistema que estão indo ser enviados ao servidor remoto.
 
Etapa 12. O clique aplica-se para salvar sua configuração.
 
Nota: Para editar ou suprimir de um server remoto do log, refira a seção editam um server
remoto do log.
  

Edite um server remoto do log
 

Esta seção explica como editar um server remoto 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 remota dos server do log abre:
 

 
Etapa 2. Para editar uma configuração do servidor remota do log, verifique a caixa de
verificação do servidor remoto que você deseja editar.
 
Etapa 3. O clique edita. A janela de servidor remota do log da edição aparece.
 

 
Etapa 4. Na lista de drop-down do endereço IP do servidor do log, escolha um endereço IP
de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT disponível.
 
Etapa 5. No campo de porta UDP, mude o número de porta UDP ao valor desejado.
 
Etapa 6. Na lista de drop-down da facilidade, mude o valor da facilidade ao valor desejado.
 
Passo 7. No campo de descrição, mude sua descrição atual à descrição desejada.
 
Etapa 8. Na lista de drop-down mínima da severidade, mude o nível de seriedade ao nível
desejado.
 
Etapa 9. O clique aplica-se para salvar sua configuração.
 



Etapa 10. (opcional) para suprimir do servidor remoto, para verificar a caixa de verificação
do servidor remoto que você deseja suprimir e clicar da supressão.
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