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A vista entra um Series Router rv 
Objetivo
 

Os logs podem ser configurados em Series Router rv para monitorar a atividade de rede.
Isto permite que o administrador de rede monitore a saúde e o desempenho da rede. A
emergência, o alerta, críticos, erro, aviso, notificação, informação, e eliminação de erros são
os alertas que podem ser registrados pelo roteador. Ver logs de atividade permite que você
determine o desempenho de sua rede duma olhada, e toma a ação apropriada. Os logs
podem ser salvar para propósitos de Troubleshooting, ou sers ao administrador de rede
para sua referência. Podido igualmente ser cancelada para restaurar a tabela do log.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe que como configurar os logs e os ajustes do email para ver
entra Series Router rv.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Série rv
  

Versão de software
 

1.2.1.7 — RV110W
1.0.3.16 — RV130, RV130W
1.0.0.17 — RV132W
1.0.0.21 — RV134W
  

Permita o registro
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração com suporte na internet e escolha a 
administração > registrando > configurações de registro.
 
Nota: As imagens neste artigo são tomadas do roteador RV134W. As opções de menu
podem variar pelo modelo.
 



 
Etapa 2. Nas configurações de registro pagine, verifique a caixa de verificação da 
possibilidade para ver se há o modo de log.
 
Nota: A página das configurações de registro pode olhar diferente em cada modelo do
Series Router rv.
 
Se você está usando o RV132W ou o RV134W:
 

 
Se você está usando o RV130 ou o RV130W:
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Se você está usando o RV110W:
 

 
Etapa 3. Verifique as caixas de seleção para ver se há a severidade desejada do log. Você
pode permitir logs para o seguinte:
 

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.
Notificação — O sistema está funcionando corretamente, mas uma observação do sistema
ocorreu.
Informação — Informação do dispositivo
Debugar — Fornece a informação detalhada sobre um evento.
 

Se você está usando o RV132W ou o RV134W:
 

 



Se você está usando o RV130 ou o RV130W:
 

 
Se você está usando o RV110W, execute as seguintes etapas:
 
Etapa 1. O clique adiciona a fileira.
 

 
Etapa 2. Escolha o serviço do log do menu suspenso. Todas as opções são, núcleo,
sistema, e Sem fio.
 
Nota: Neste exemplo, tudo é escolhido.
 

 
Etapa 3. Dê entrada com o nome do server do log no campo do server do log.
 



 
Etapa 4. Escolha a prioridade do log do menu suspenso. Neste exemplo, tudo é escolhido.
 

 
Verificação (opcional) de etapa 5. o indicador na caixa de verificação do log de eventos para
indicar as prioridades escolhidas do log ao log de eventos.
 

 
Verificação (opcional) de etapa 6. a emissão para enviar por correio eletrónico a caixa de
verificação para enviar os logs através do email.
 



 
Etapa 7. Permita os ajustes verificando a caixa de verificação da possibilidade.
 

 
Etapa 4. Salvaguarda do clique.
 

 
Você deve agora ter permitido o sistema que entra o Series Router rv.
  

Configurar ajustes do email
 

Configurar os ajustes do email para registrar deixa o roteador enviar os logs através do
email. Isto é útil quando você quer ser atualizado no desempenho da rede recebendo
notificações do log através do email. Esta configuração é opcional. Se você quer somente
ver os logs, clique aqui.
 
Etapa 1. Escolha ajustes do email.
 
Nota: As imagens neste artigo são tomadas do RV134W. As opções de menu podem variar
pelo modelo.
 



 
Etapa 2. No email os ajustes paginam, verificam a caixa de verificação da possibilidade 
para ver se há logs de email para receber logs através do email.
 
Se você está usando o RV132W, o RV134W, ou o RV110W:
 



 
Se você está usando o RV130 ou o RV130W:
 

 
O clique (opcional) de etapa 3. configura a severidade para ajustar a severidade mínima do
log do email. Isto é o lugar onde você pode ajustar o roteador que registra para enviar a seu
email. Esta característica está disponível somente no RV130, no RV130W, no RV132W, e
no RV134W.
 



 
Etapa 4. Incorpore o endereço do servidor do email da conta que de email você se
estabeleceu para receber entra o campo de endereço do servidor do email.
 



 
Etapa 5. Incorpore o número de porta de servidor do email ao campo de porta de servidor
do email se seu fornecedor do email exige uma porta especial para o email. Neste exemplo,
a porta padrão para o Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) é usada.
 



 
Etapa 6. Incorpore o endereço email do retorno ao campo do retorno do endereço email.
Esta conta de email recebe os email sistema-gerados quando o roteador não pode enviar
com sucesso os logs ao enviar-ao endereço email.
 



 
Etapa 7. Incorpore a emissão ao endereço email à emissão ao campo do endereço email (1)
a que para enviar logs.
 
Nota: (Opcional) repita esta etapa para a segunda e envie-a em terceiro lugar aos campos
do endereço email como necessários.
 



 
Etapa 8. (opcional) para usar um método de criptografia do email, verifica a caixa de
verificação da possibilidade para ver se há a criptografia de email (SSL/TLS). Permitindo
esta característica cifra os email usando a Segurança da camada do secure sockets layer
(SSL) /Transport (TLS) para a segurança adicional.
 
Nota: Neste exemplo, a criptografia é desabilitada.
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Etapa 9. Escolha a autenticação com o servidor SMTP do menu suspenso se seu mail
server S TP exige a autenticação antes de aceitar conexões.
 
As opções são:
 

Nenhum — Nenhuma autenticação com servidor SMTP é permitida.
INÍCIO DE UMA SESSÃO — Os usos entram credenciais como a autenticação com o
servidor SMTP.
PLANÍCIE — A autenticação é enviada no texto simples.
CRAM-MD5 — O mecanismo da autenticação da resposta de desafio (COMPRIMIR) é
baseado no Hash-Based Message Authentication Code (HMAC). Isto é usado tipicamente no
software do email como a autenticação.
 

Nota: Neste exemplo, nenhum é escolhido.
 



 
Etapa 10. (opcional) incorpora o nome de usuário de autenticação do email ao campo do 
nome de usuário de autenticação do email. Esta etapa aplica-se somente se o INÍCIO DE
UMA SESSÃO, a PLANÍCIE, ou CRAM-MD5 são escolhidos na etapa 9.
 



 
Etapa 11. (opcional) incorpora a senha de autenticação do email ao campo de senha de
autenticação do email. Esta etapa aplica-se somente se o INÍCIO DE UMA SESSÃO, a
PLANÍCIE, ou CRAM-MD5 são escolhidos na etapa 9.
 



 
Etapa 12. (Opcional) para testar a autenticação do email, teste do clique. Esta etapa aplica-
se somente se o INÍCIO DE UMA SESSÃO, a PLANÍCIE, ou CRAM-MD5 são escolhidos na
etapa 9.
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Etapa 13. Para ajustar uma programação de enviar logs do email, clique a seta da gota-para
baixo para a unidade sob os logs do email da emissão pela área da programação e escolha
então o intervalo para que os logs sejam enviados ao email especificado.
 

Nunca — Nenhum log será enviado.
De hora em hora — Os logs serão enviados cada hora.
Diário — Os logs serão enviados por correio eletrónico numa base diária.
Semanal — Os logs serão enviados por correio eletrónico no dia e na época especificados da
semana.
 

Nota: Neste exemplo, é escolhido nunca. Se o semanário foi escolhido, a opção para
escolher um dia enviar os logs estaria disponível na área do dia.
 

 
Etapa 14. (Opcional) escolha o Time Of Day em que os logs devem ser enviada do menu
suspenso. Neste exemplo, os logs serão enviados a cada 12AM.
 
Etapa 15. (Opcional) para permitir alertas do email, verifique o alerta do email da 
possibilidade quando caixa de verificação up/down MACILENTO sob a área do alerta do
email. Isto deixa a alerta de roteador você quando a conexão do Wide Area Network (WAN)
vai para baixo e levanta-a. Esta opção está disponível somente no RV132W e no RV134W.
 



 
Etapa 16. (Opcional) verifique a caixa de verificação da possibilidade para ver se há o alerta
de email quando VPN up/down. Isto alerta-o através do email quando o Virtual Private
Network (VPN) vai para baixo e vem apoio. Esta opção está disponível somente no
RV132W e no RV134W.
 

 
Etapa 17. Click Save.
 

 
Você deve agora ter configurado os ajustes do email de seu Series Router rv.
  

Logs da vista
 

Etapa 1. Estado do clique e estatísticas > logs da vista.
 



 
Nota: Se você está usando o RV130, o RV130W, ou o RV110W, logs do estado do clique >
da vista.
 

 
Filtro (opcional) de etapa 2. os logs verificando as caixas de seleção apropriadas sob
fósforos da severidade do log.
 
Nota: Neste exemplo, os logs para todos os alertas são vistos.
 
Se você está usando o RV132W ou o RV134W:
 



 
Se você está usando o RV130 ou o RV130W:
 

 
Se você está usando o RV110W:
 



 
Etapa 3. O clique vai. Se você está usando o RV110W, continue pisar 5.
 

 
Etapa 4. Para mudar o número de entradas indicadas pela página, clique o menu suspenso
e escolha um número. As opções são 20, 50 e 100.
 



 
O clique (opcional) de etapa 5. refresca logs para refrescar a tabela do log de sistema.
 

 
Logs claros do clique (opcional) de etapa 6. para cancelar a tabela do log de sistema.
 



 
Logs (opcionais) da salvaguarda do clique de etapa 7. para salvar as entradas de log de
sistema.
 

 
Etapa 8. Clique o  e  botão para enrolar entre páginas.  O botão toma-o à primeira
página dos logs, quando  o botão o tomar à última página dos logs. Alternativamente,
você pode saltar a uma página específica incorporando um número  ao campo.
 
Você deve agora com sucesso ter permitido o logging do sistema e visto o sistema entra um
Series Router rv.
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