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Controle os log de sistema (Syslog) em um
roteador do RV34x Series 

Objetivo
 

Os eventos do sistema são as atividades que podem exigir a atenção e as ações
necessárias ser tomado para executar lisamente o sistema e para impedir falhas. Estes
eventos são gravados como logs. Os log de sistema (Syslog) permitem o administrador de
manter-se a par dos eventos particulares que ocorrem no dispositivo.
 
As configurações de registro definem as regras e os destinos de emissor de registro para
mensagens, notificações, e a outra informação enquanto os vários eventos são gravados na
rede. Esta característica notifica pessoais responsáveis de modo que a ação necessária
seja tomada quando um evento ocorre. Os logs podem igualmente ser-lhes enviados
através dos alertas do email.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como controlar os ajustes do log de sistema e exportar as
configurações de registro em um roteador do RV34x Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV34x Series
  

Versão de software
 

1.0.01.16
  

Controle Syslog em um roteador do RV34x Series
 
Controle Syslog
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do roteador e escolha estatísticas > logs da
vista.
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Etapa 2. Na área da categoria sob os logs filtrados por, verifique a caixa de verificação que
necessária da categoria do log você quer ver. As categorias são:
 

Tudo — Verifica todas as categorias.
Núcleo — Logs da vista relativos ao núcleo.
Sistema — Veja os logs relativos ao sistema.
Firewall — Veja os logs relativos ao Firewall.
Vista de rede os logs relativos à rede.
VPN — Veja os logs relativos ao Virtual Private Network (VPN).
SSLVPN — Veja os logs relativos ao secure sockets layer (SSL) VPN.
Licença — Veja os logs relativos à licença.
Filtro da Web — Veja os logs relativos ao filtro da Web.
Controle de aplicativo — Veja os logs relativos ao controle de aplicativo.
Usuários — Veja os logs relativos aos usuários.
3G/4G — Veja os logs relativos ao 3G/4G ou à rede móvel.
 

Emergência — Este é sistema do nível 0. é inusável. Esta é normalmente transmissão a
todos os processos. A definição do Syslog é LOG_EMERG.
Alerta — Esta é ação imediata do nível 1. necessária. A definição do Syslog é LOG_ALERT.
Crítico — Esta é condições crítica do nível 2., tais como um erro de dispositivo duro. A

Nota: Neste exemplo, o núcleo, a rede de sistema, a licença, e o filtro da Web são verificados.
 

 
Etapa 3. Na área da severidade, verifique as gravidades necessárias do log para ver. As opções
são:
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definição do Syslog é LOG_CRIT.
Erro — Esta é condições de erro do nível 3. A definição do Syslog é LOG_ERR.
Aviso — Esta é condições de advertência do nível 4. A definição do Syslog é
LOG_WARNING.
Notificação — Esta é Normal mas condição significativa do nível 5. A definição do Syslog é
LOG_NOTICE.
Informação — Este é mensagens informativa do nível 6. somente. A definição do Syslog é
LOG_INFO. Uma circunstância que não sejam uma condição de erro, mas que pode exigir a
manipulação especial.
Debugar — Este é mensagens de debugging do nível 7. contém a informação normalmente
do uso somente ao debugar um programa. A definição do Syslog é LOG_DEBUG
 

Nota: Neste exemplo, a emergência, o alerta, críticos, erro, e advertência são verificados.
 

 
Etapa 4. (opcional) no campo de palavra-chave, incorpora uma palavra-chave para refinar
mais sua busca. Pode ser uma data ou um evento na rede.
 
Nota: Neste exemplo, o começo é usado como a palavra-chave.
 

 
Etapa 5. Clique sobre logs da mostra. A tabela indica o tempo do log, a severidade do log, a
categoria, e a descrição. As definições são como segue:
 

Tempo do log — O tempo que o mensagem do syslog esteve feito. Isto indica a data no
formato YYYY-MM-DD e no tempo no formato militar.
Severidade do log — Severidade do mensagem do syslog.
Categoria — A origem do mensagem do syslog.
Descrição — O mensagem principal do Syslog.
 



 
Etapa 6. (opcional) para indicar menos ou mais entra uma única página, clica sobre o menu
suspenso no encabeçamento da tabela do log. As opções são 50 pés, 100, e 150.
 
Nota: Neste exemplo, os 50 pés são escolhidos.
 

 
Etapa 7. (opcional) para ver primeiramente mais logs, clique, precedente, seguinte, ou 
último para lançar através das páginas do log.
 

 
Clique (opcional) de etapa 8. o botão Refresh Button para refrescar a página para permitir
que você ver mais novo e os logs os mais recentes.
 



 
Etapa 9. (opcional) para cancelar ou apagar os logs da tabela, clica sobre logs claros.
 

 
Você deve agora com sucesso ter visto entra um roteador do RV34x Series.
  

Logs da exportação
 

Etapa 1. (opcional) para exportar e transferir os logs a um PC ou a um computador, clica
sobre logs da exportação ao PC. Uma transferência começará em seu navegador.
 

 
Nota: Uma vez a transferência terminou, PNF de um indicador informa até que a
transferência era um sucesso. Clique sobre perto de continuam.
 

 
Etapa 2. (opcional) para exportar logs para um barramento serial universal (USB), clica
sobre logs da exportação ao USB. Um indicador estalará até escolhe que o USB os logs
exportados salvar.
 

 
Etapa 3. Clique sobre um botão de rádio para determinar onde os logs salvar.
 
Nota: Neste exemplo, USB1 é escolhido.
 



 
Etapa 4. Clique sobre a exportação.
 

 
Nota: Uma vez a exportação terminou, PNF de um indicador informa até que a transferência
era um sucesso. Clique sobre perto de continuam.
 

 
Você deve agora com sucesso ter exportado entra um roteador do RV34x Series.
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