
Configuração do ajuste do log de sistema em
switch empilhável do Sx500 Series 

Objetivo
 

Um log 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, e igualmente no server remoto do log. 
 
O objetivo deste documento é explicar como permitir ajustes do log de sistema e definir os
eventos do sistema de um nível de seriedade desejado que são ser salvar em RAM e
memória Flash em switch empilhável do Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• v1.2.7.76
  

Configuração de ajustes 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 das configurações de registro abre.
 

 



Etapa 2. No campo de registro, verifique a caixa de verificação da possibilidade para
permitir o logging de mensagem.
 
Etapa 3. No campo do agregador do Syslog, verifique a caixa de verificação da 
possibilidade.  Isto permite mensagens do syslog idênticos e contíguos, e mensagens de
armadilha a ser agregados durante o tempo máximo da agregação e enviados como uma
única mensagem. O Syslog é um padrão usado para logs ou eventos da Mensagem.
 
Etapa 4. No campo máximo do tempo da agregação, incorpore o intervalo de tempo (nos
segundos) para que os mensagens do syslog e as armadilhas precisam de ser agregados.
Você precisa de permitir o agregador do Syslog em etapa 3 de configurar este campo. O
tempo padrão é 300 segundos. A escala é 15 a 3600 segundos.
 
Etapa 5. Verifique as caixas de seleção desejadas do evento do nível de seriedade sob a
placa de registro da memória ram.  Um log é criado em RAM que contenha as 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.
 
• 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 — Fornece a informação detalhada sobre um evento.
 

Etapa 6. Verifique as caixas de seleção desejadas do evento do nível de seriedade sob a
placa de registro da memória Flash. Um log é criado na memória Flash que contém as
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.
 
• 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 — Fornece a informação detalhada sobre um evento.
 

Etapa 7. O clique aplica-se para salvar as mudanças.
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