
Configuração dos log de sistema em RV220W e
em RV120W 

Objetivo
 

Os mensagens de registro são os eventos do subsistema que ocorrem durante o
funcionamento do dispositivo running. O dispositivo salvar estas mensagens no arquivo de
system.log. O dispositivo determina que mensagens de subsistema a registrar por seu nível
de registro configurado. O nível de registro designa esse a emergência dos log do
dispositivo, o alerta, o crítico, erro, e mensagens de advertência para o subsistema. Os GS
igualmente registram a notificação, informativo, e os mensagens de debugging.
 
Com a ajuda dos logs, um usuário pode determinar o tipo de tráfego que entra ao LAN, e
alerta o usuário quando alguém no LAN tenta alcançar um endereço MACILENTO
obstruído. Os logs igualmente ajudam com identificação de varreduras da porta, de ataques,
e de inícios de uma sessão administrativos.
 
Este documento explica como ver entra o RV220W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV220W 
• RV120W
  

Versão de software
 

• v1.0.4.17
  

Configuração dos log de sistema
 
Log de sistema da vista
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha logs do estado > da vista. A
página dos logs da vista abre:
 



 
 
Etapa 2. Escolha a política de registro apropriada da lista de drop-down:
 

• Padrão — Mostra o mensagem de registro do padrão de acordo com a política padrão
definida.
 

Nota: Políticas a não ser que necessidade do padrão de ser configurado manualmente.
 

 
Etapa 3. Escolha a opção apropriada da lista de drop-down da severidade:
 

• Emergência — Escolha isto encontrar logs quando o sistema é inusável com um estado
da emergência. Como uma condição “urgente” que afete apps/server/locais múltiplos.
Toda a tecnologia será notificada quando esta acontece.
 
• Alerta — Escolha isto encontrar logs quando a ação imediata foi precisada. Isto precisa
de ser corrigido imediatamente notifica consequentemente o pessoal. Um exemplo deste
seria a perda de uma conexão do ISP principal.
 
• Crítico — Escolha isto encontrar logs quando o dispositivo estava na condição crítica.
Estes logs podem ser fixados imediatamente mas estes logs indicam a falha principal do
sistema. Um exemplo deste seria a perda da conexão ISP alternativa. Estes logs são



dirigidos a nível global.
 
• Erro — Escolha isto encontrar logs referir-se condições de erro. Estes logs indicam um
próximo problema grave, mas estão em uma categoria que não exija a atenção imediata.
Estes mensagens de registro podem ser descritos como falhas NON-urgentes e precisar
de ser retransmitido aos colaboradores ou aos admins. Cada log de erros precisa de ser
tomado de dentro de um tempo concedido.
 
• Aviso — Escolha isto encontrar logs com condições de advertência. Esta é uma aviso
dos problemas potenciais, mas não uma resposta a um aviso real. É um aviso que indique
que um componente ou um aplicativo não estão em um estado ideal. Estas mensagens
são um não erro, mas indicação que um erro ocorrerá se a ação não é tomada, como
quando o sistema de arquivos é 85% completo.
 
• Notificação — Escolha isto encontrar os logs que são normais mas ter condições
significativas. Estes logs não são como condições de erro. O grupo da solução a estes
mensagens de registro é resumi-los em um email e enviar por correio eletrónico seus
admins ou colaboradores para manchar um problema potencial, mas uma ação imediata
não é exigida.
 
• Informação — Escolha isto encontrar os logs que têm mensagens informativa somente.
Estes mensagens de registro contêm a informação NON-crítica para o admin e podem
mais ser colhidos relatando edições.
 
• Debugar — Escolha isto encontrar os logs que têm mensagens de debugging somente.
Estes logs são úteis aos colaboradores para debugar o aplicativo, mas a não útil entre
operações.
 

 
Etapa 4. Clique a mostra para obter os registros apropriados dos logs da severidade.
 
Etapa 5. Escolha as opções apropriadas do log da parte inferior da página:
 

• Refresque logs — Refresca os logs e reinicia a captura de logs de então.
 
• Cancele logs — Cancela todos os logs.
 
• Envie logs — Envia logs ao endereço email configurado.
  

Adicionar uma política de registro
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha logs do estado > da vista. A
página dos logs da vista abre:
 



 
Etapa 2. O clique configura a política de registro e a página de registro da tabela da política 
abre:
 

 
Etapa 3. O clique adiciona e adicionar/edita a página de registro da configuração das
normas abre:
 



 
Etapa 4. Dê entrada com o nome desejado da política no campo de nome da política.
 
Etapa 5. Verifique a caixa de verificação dos logs do IPSec VPN para permitir logs do IPSec
VPN. Estes logs são relacionados às negociações de IPSec e relacionados aos logs do
espaço do usuário.
 
Etapa 6. Configurar apropriadamente a política como necessária da tabela da caixa de
verificação:
 

• ProtectLink — Os logs de Protectlink são um serviço hospedado que integram o anti-
Spam poderoso, o filtro satisfeito URL e a reputação da Web para obstruir autônomo,
misturar-ameaça, e ataques do específico de cliente. Estas características não permitem
que o índice indesejável passe através do roteador.
 
• Núcleo — Os logs do núcleo são aqueles que são parte de um código do núcleo (por
exemplo, Firewall).
 
• Sistema — Os log de sistema são aqueles que são aplicativos parte de um USER-espaço
(por exemplo, NTP e DHCP).
 
• Sem fio — Os logs wireless são aqueles que são relacionadas à conexão e às
negociações wirless.
 

Etapa 7. Salvaguarda do clique para armazenar a política adicionada.
  

Edite uma política de registro
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha logs do estado > da vista. A
página dos logs da vista abre:
 



 
Etapa 2. O clique configura a política de registro e a página de registro da tabela da política 
abre:
 

 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação junto à política que você deseja editar.
 

 
Etapa 4. O clique edita e adicionar/edita a página de registro da configuração das normas 
abre:
 



 
Etapa 5. Edite a política como desejado e clique a salvaguarda para armazenar as
mudanças feitas.
 

• ProtectLink — Os logs de Protectlink são um serviço hospedado que integram o anti-
Spam poderoso, o filtro satisfeito URL e a reputação da Web para obstruir autônomo,
misturar-ameaça, e ataques do específico de cliente. Estas características impedem índice
indesejável para passar através do roteador.
 
• Núcleo — Os logs do núcleo são aqueles que são parte de um código do núcleo (por
exemplo, Firewall).
 
• Sistema — Os log de sistema são aqueles que são aplicativos parte de um USER-espaço
(por exemplo, NTP e DHCP).
 
• Sem fio — Os logs wireless são aqueles que são relacionadas à conexão e às
negociações wirless.
  

Suprima de uma política de registro
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha logs do estado > da vista. A
página dos logs da vista abre:
 



 
Etapa 2. O clique configura a política de registro e a página de registro da tabela da política 
abre:
 

 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação junto à política que você deseja suprimir.
 

 
Etapa 4. A supressão do clique e uma janela de aviso aparecem:
 



 
Etapa 5. Clique a APROVAÇÃO para continuar e suprimir da política.
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