
Configuração do log de sistema em RV215W 
Objetivo
 

Os logs são registros dos eventos de rede. São as ferramentas importantes que são usadas
para compreender como uma rede trabalha. Os logs são igualmente úteis para o
Gerenciamento de redes e a eliminação de erros. O RV215W pode gravar os logs próprio,
enviar os logs a um servidor remoto, ou enviar os logs a um endereço email.
 
Este artigo explica como configurar e ver no RV215W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV215W
  

Versão de software
 

• 1.1.0.5
  

Configuração do log
 
Configurações de registro
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > registrando
> configurações de registro. A página das configurações de registro abre:
 

 
Etapa 2. A verificação permite no campo de modo do log de permitir logs.
 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação que corresponde aos tipos de logs que você quer
receber. Os logs são pedidos basearam na severidade. Quando uma caixa é verificada,
todos os logs que têm a severidade mais elevada estão verificados igualmente. Os
seguintes níveis de seriedade do log estão listados do mais altamente ao mais baixo.
 



• Emergência — O sistema é inusável.
 
• Alerta — A ação é precisada.
 
• Crítico — O sistema está na condição crítica.
 
• Erro — O sistema está na condição de erro.
 
• Aviso — Um aviso de sistema ocorreu.
 
• Notificação — Uma advertência do sistema ocorreu.
 
• Informação — Informação do dispositivo.
 
• Debugar — Fornece a informação detalhada sobre um evento.
 

 
Etapa 4. O clique adiciona a fileira para adicionar um server remoto do log.
 
Etapa 5. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor
remoto que é recolher dados de registro no campo remoto do server do log.
 
Etapa 6. Verifique a caixa de verificação que corresponde aos tipos desejados de logs que
você quer o servidor remoto receber. Os logs são pedidos basearam na severidade.
Quando uma caixa é verificada, todos os logs que têm a severidade mais elevada estão
verificados igualmente.
 
Passo 7. A verificação permite de permitir o server remoto do log.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique.
  

Configurações de registro do email
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > registrando
> ajustes do email. A página dos ajustes do email abre:
 



 
Etapa 2. A verificação permite no campo dos logs do email de configurar e permitir logs do
email.
 
Nota: A severidade mínima dos logs que serão enviados ao email é indicada no campo
mínimo da severidade do log do email. O clique configura a severidade para configurar o
tipo de logs enviados.
 
Etapa 3. Incorpore o endereço do server do Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) que é
associado com o endereço email no campo de endereço do servidor do email.
 
Etapa 4. Entre na porta que é usada com o servidor SMTP no campo de porta de servidor
do email.
 
Etapa 5. Incorpore um endereço email ao campo do retorno do endereço email. O endereço
email do retorno é usado se a emissão aos endereços email não está disponível.
 
Etapa 6. Incorpore um endereço email para que o RV215W envie logs no campo do
endereço email da emissão (1).



Nota: O RV215W pode enviar logs a dois email adicionais. Inscreva estes email na emissão
ao endereço email (2) e envie-os a 3) campos do endereço email (.
 
Passo 7. A verificação permite no campo da criptografia do email (SSL) de cifrar os email. O
secure sockets layer (SSL) é um protocolo criptograficamente que forneça a Segurança de
comunicação com a criptografia dos dados.
 
Etapa 8. Da autenticação com lista de drop-down do servidor SMTP escolha o tipo de
método de autenticação que é exigido pelo servidor SMTP.
 
Etapa 9. Se o servidor SMTP exige a autenticação incorpore o username do email ao
campo do nome de usuário de autenticação do email.
 
Etapa 10. Se o servidor SMTP exige a autenticação incorpore a senha do email ao campo
de senha de autenticação do email.
 
Teste (opcional) do clique de etapa 11. para testar a autenticação configurada do email.
 
Etapa 12. Da lista de drop-down da unidade escolha uma opção que corresponda ao tempo
onde desejado os logs devem ser enviados.
 

• Nunca — Os logs são enviados nunca.
 
• De hora em hora — Os logs são enviados de hora em hora.
 
• Diário — Os logs são enviados diariamente. Do tempo as listas de drop-down escolhem
um momento para que os logs sejam enviados.
 
• Semanal — Os logs são enviados semanalmente. Do dia e do tempo as listas de drop-
down escolhem um dia e uma estadia para que os logs sejam enviados.
 

Etapa 13. Click Save.
  

Logs 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:
 

 
A seguinte informação dos indicadores sobre a tabela do log de sistema.
 

• Deslocamento predeterminado do log — O número do índice do log.
 
• Tempo do log — O tempo onde o log foi gravado.
 



• Severidade do log — O tipo de log
 
• Descrição — Uma breve descrição do log.
 

Etapa 2. Verifique a caixa que corresponde aos tipos de logs que você quer filtrar no filtro:
Registre o campo dos fósforos da severidade. Os logs são pedidos basearam na
severidade. Quando uma caixa é verificada, todos os logs que têm a severidade mais
elevada estão verificados igualmente. Os seguintes níveis de seriedade do log estão
listados do mais altamente ao mais baixo.
 

• Emergência — O sistema é inusável.
 
• Alerta — A ação é precisada.
 
• Crítico — O sistema está na condição crítica.
 
• Erro — O sistema está na condição de erro.
 
• Aviso — Um aviso de sistema ocorreu.
 
• Notificação — Uma advertência do sistema ocorreu.
 
• Informação — Informação do dispositivo.
 
• Debugar — Fornece a informação detalhada sobre um evento.
 

As seguintes opções estão disponíveis para a página dos logs da vista.
 

• Taxa de atualização — Da lista de drop-down da taxa de atualização escolha um
intervalo para que a tabela do log refresque.
 
• Refresque logs — O clique refresca logs para refrescar a tabela do log.
 
• Cancele logs — Clique logs claros para cancelar a tabela do log.
 

 
• Salvar logs — Clique logs da salvaguarda para abrir ou salvar os logs.
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