
A vista entra o VPN Router RV315W 
Objetivo
 

Os logs permitem uma variedade de eventos ser capturados e registrado para a revisão. Os
logs podem ser usados para notificá-lo de quando um evento da importância ocorre no
RV315W. Com o uso da característica dos logs da vista, um administrador pode filtrar
através dos logs específicos do interesse assegurar a funcionalidade da rede adequada. A
página dos logs da vista é usada para ver localmente os logs no RV315W.
 
Este artigo ajuda a explicar como ver localmente os logs no VPN Router RV315W.
 
Os seguintes artigos contêm mais informação para o sistema que entra o RV315W.
 

• Para configurar que logs são gerados no RV315W, refira as facilidades do log no artigo
do VPN Router RV315W.
 
• Para configurar as configurações de registro para o local, o USB, o email, e o
armazenamento do Syslog; refira as configurações de registro no artigo do VPN Router
RV315W.
  

Dispositivo aplicável
 

• RV315W
  

Versão de software
 

• 1.01.03
  

Logs da vista
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de sistema >
os logs > os logs da vista. A página dos logs da vista abre:
 

 

 
Etapa 2. Escolha a facilidade apropriada da lista de drop-down.
 



• Todos — Isto indica todos os logs da facilidade. À revelia, tudo é selecionado.
 
• Logs do núcleo — Isto indica os logs que são parte do código do núcleo. Um núcleo é
parte do sistema operacional que permite o acesso aos recursos de sistema.
 
• Log de sistema — Isto indica logs dos aplicativos do USER-espaço tais como o NTP, a
sessão e o DHCP.
 

 
Etapa 3. (opcional) a filtrar por uma palavra-chave específica, incorpora uma palavra-chave
ao filtro pelo campo de palavra-chave e clica o filtro.
 
Etapa 4. (opcional) para copiar todos os logs ao sistema no uso, transferência do clique 
todos os logs.
 
Etapa 5. (opcional) para suprimir dos logs do dispositivo, clica logs claros.
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