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Estado do log da memória ram em switch
empilhável do Sx500 Series 

Objetivo
 

A página da memória ram indica todas as mensagens que salvar em RAM (esconderijo) em
ordem cronológica. Os logs da memória ram estão retidos somente até que as repartições
do sistema. Os logs são o grupo de eventos do sistema armazenados no dispositivo. A
memória ram registra cada evento que acontece no dispositivo, tal como o ins básico do log.
Os logs são úteis pesquisar defeitos o dispositivo caso que algumas das configurações
falham. Este original explica como ver o estado do log da memória ram em switch
empilhável do Sx500 Series.
 
Consulte o artigo autorizado configuração do ajuste do log de sistema em switch empilhável
do Sx500 Series para obter informações sobre de como configurar ajustes do log de
sistema.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

1.3.0.62
  

Estado do log da memória ram da vista
 

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 página da memória ram indica a tabela do log da memória ram que tem estes campos:
 
Os seguintes são os níveis de severidade de evento que estão listados da severidade a
mais alta à mais baixa severidade.
 

Deslocamento predeterminado do log — Indica o número da entrada de registro em uma
sequência.
Tempo do log — Indica o tempo em que a mensagem foi criada.
Severidade — Indica a severidade do evento. Consulte a informação da severidade abaixo
para mais informação.



●

●

●

●

●

●

●

●

●

Descrição — Indica a informação sobre o evento que gerou o log.
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 observação do sistema
ocorreu.
Informativo — Informação do dispositivo.
Debugar — Fornece a informação detalhada sobre um evento.
 

Etapa 2. (opcional) para cancelar os logs recentes da memória, clica logs claros.
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