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Configurar configurações de registro em
RV110W 

Objetivo
 

As configurações de registro definem as regras e os destinos de emissor de registro para
Mensagens de Erro, mensagens da violação da autorização, e dados do traço enquanto os
vários eventos são gravados na rede. As configurações de registro podem igualmente
especificar que mensagens de sistema são registrados basearam na facilidade que gerou a
mensagem e seu nível de seriedade.
 
O objetivo deste documento é explicar como configurar configurações de registro no
RV110W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV110W
  

Versão de software
 

v1.2.0.10
  

Configurando configurações de registro no RV110W
 

Etapa1. Na utilidade de configuração de firewall, escolha a administração > registrando >
configurações de registro. O indicador das configurações de registro abre.
 
Etapa 2. No campo de modo do log, verifique a caixa de verificação da possibilidade a fim
começar a fazer umas mudanças mais adicionais.
 

 
Etapa 3. Verifique as caixas de seleção apropriadas na severidade do log para ver se há o
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log local e envie por correio eletrónico o campo abaixo. As opções são definidas como
segue e alistadas por ordem do mais altamente à mais baixa prioridade.
 

Emergência — Um mensagem de registro da emergência é registrado se um dispositivo está
para baixo ou inusável. A mensagem é transmitida normalmente a todos os processos.
Alerta — Um mensagem de registro alerta é registrado se há um mau funcionamento sério do
dispositivo, tal como um caso em que todas as características do dispositivo param de
trabalhar.
Crítico — Um mensagem de registro crítico é registrado se há um mau funcionamento do
dispositivo crítico, tal como duas portas que não funcionam corretamente quando as portas
restante trabalharem muito bem.
Erro — Uma mensagem de log de erros do dispositivo é registrada se há um erro dentro de
um dispositivo, tal como uma porta única que é autônoma.
Aviso — Um mensagem de registro de advertência é registrado se um dispositivo está
funcionando corretamente, mas um problema operacional ocorre.
Notificação — Um mensagem de registro da notificação é registrado se um dispositivo está
funcionando corretamente, mas uma advertência do sistema ocorre.
Informação — Um mensagem informativa em um dispositivo está registrado se uma
circunstância que não seja uma condição de erro existe, mas pode exigir a atenção ou a
manipulação especial.
Debugar — Fornece todas as mensagens do debugging detalhado.
 

Nota: Selecionar as opções da severidade do log colocadas a níveis da baixa prioridade
automaticamente incluirá e verificará todas as opções da severidade do log com os níveis
mais prioritários. Por exemplo, escolher logs do “erro” inclui automaticamente a emergência,
alerta, e crítico entra a adição aos log de erros.
 
Etapa 4. Na tabela de servidor remota do log, o clique adiciona a fileira.
 

 
Uma fileira nova aparece com campos novos e as opções disponíveis. 
 

 
Etapa 5. Sob a coluna remota do server do log, incorpore o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT do server do log que recolherá entra o campo da fileira.
 
Etapa 6. Sob a coluna da severidade do log, verifique a severidade desejada dos logs para
ver se há o server remoto correspondente do log.
 
Passo 7. Sob a coluna da possibilidade, verifique a caixa de verificação para permitir os



ajustes de registro para o server remoto correspondente do log. 
 
Etapa 8. Para editar a informação para o server remoto particular do log, selecione a
entrada verificando sua caixa de verificação correspondente e clique o botão Edit.
 
Etapa 9. Salvaguarda do clique a fim salvar seus ajustes.
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