
Adicionar políticas de registro no Roteadores
RV180 e RV180W 

Objetivos
 

Os registros de segurança a nível do sistema e do Kernal incluem sua própria configuração
de registro e gerenciem as mensagens que permitem que você siga para baixo ameaças de
segurança e atividade em uma rede. Há muitos tipos de informação que o usuário pode
obter de uma revisão de vários mensagens de Log de sistema. Estes logs podem ser
enviados por correio eletrónico ou enviado a um servidor configurado.
 
O objetivo deste documento é explicar como configurar adiciona políticas de registro em
RV180 e em RV180W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV180 
• RV180W
  

Etapas do procedimento
 

Etapa1. Use a utilidade de configuração de roteador para escolher a administração >
políticas de registro > de registro. A página de registro das políticas abre.
 

 
Etapa 2. Nas políticas de registro pagine, clique adicionam.
 

 



Etapa 3. Adicionar/edite a página de registro da configuração das normas, dê entrada com o
 nome da política usado para a finalidade do Gerenciamento e da identificação.
 

 
A verificação (opcional) de etapa 4. o IPSec VPN registra a caixa para permitir logs do
IPSec VPN.
 

 
Etapa 5. Verifique a caixa para ver se há os eventos que podem ser registrados. Selecione
da lista o nível da severidade que é útil para registrar. Para cada evento, selecione a fonte
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de que o log de sistema seja gerado dentro. As escolhas disponíveis são: Sistema, núcleo,
ou ambos.
 

 
Emergência — O sistema é inusável.
Alerta — A ação imediata é precisada.
Crítico — Condições crítica.
Erro — Condições de erro.
Aviso — Condições de advertência.
Notificação — Normal mas condições significativas.
Informação — Mensagens de informação somente.
Debugar — Mensagens de debugging somente.
 

Etapa 6. Salvaguarda do clique.
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