
A memória flash de sistema entra o Switches
controlado série ESW2 350G 

Objetivo
 

A ordem cronológica das mensagens que foram armazenadas na memória Flash é indicada
na página da memória Flash. Estes logs instantâneos são retidos mesmo quando o
interruptor é recarregado. Os eventos do sistema que salvar nos logs são usados quando
uma configuração falha e o dispositivo precisam de ser pesquisados defeitos. Este
documento descreve como ver e para cancelar a memória Flash entra o Switches
controlado série ESW2 350G. Para permitir logs da memória Flash refira os ajustes do log
de sistema do artigo no interruptor ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G-52
 
• ESW2-350G-52DC
  

Versão de software
 

• 1.2.9.44
  

Logs da memória Flash
 

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 consiste nos seguintes campos:
 

• Deslocamento predeterminado do log — Indica o número da entrada de registro.
 
• Tempo do log — Indica o tempo onde a mensagem foi gerada.
 
• Severidade — Indica a severidade do evento. Os seguintes são os tipos diferentes de
níveis de seriedade:
 

 – Emergência — O mais de nível elevado da severidade que é registrada quando um
dispositivo para baixo ou não funcionar corretamente.
 
 – Alerta — Isto ocorre quando um dispositivo funciona mal ou suas características estão



para baixo.
 
 – Crítico — Isto ocorre quando há uma questão particular com alguma funcionalidade do
dispositivo.
 
 – Erro — Isto ocorre quando há um erro no dispositivo
 
 – Advertindo — Isto ocorre quando lá um problema operacional ocorre mas o dispositivo
ainda está funcionando corretamente.
 
 – Observação — Isto ocorre quando uma advertência do sistema ocorre.
 
 – Informativo — Isto ocorre quando a informação em relação ao dispositivo é dada.
 
 – Debugar — Este evento é registrado para fornecer todos os mensagens de debugging
e é a maioria de nível intensivo do log da memória.
 

• Descrição — Fornece informação sobre o evento registrado.
 

 
Etapa 2. (opcional) para cancelar os logs precedentes clica o botão claro dos logs.
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