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O que é o Visualizador de eventos e as informações que ele me
disse?What is Event Viewer and what information does it tell me?
Uma das maiores frustrações sobre a tentativa de solucionar os problemas do computador é que a causa
dos erros ofensivos são muitas vezes difíceis de identificar. Mau funcionamento do computador e erros,
por vezes, parecem surgir do nada e sem motivo aparente. Um minuto seu computador está funcionando
perfeitamente bem, no minuto seguinte ele está levando uma eternidade para arrancar ou programas não
estão funcionando sem problemas.
Felizmente, Microsoft Windows vem equipado com um programa útil que é pouco conhecida entre muitos
usuários do Windows. Visualizador de Eventos registra cada evento que ocorre no seu computador a
partir do primeiro momento que você carregá-lo para cima. Eventos registrados incluem os relacionados
com os programas instalados no computador, o desempenho do sistema e segurança.

“Uma variedade de informação é coletada com o Visualizador de Eventos”

Visualizador de eventos é frequentemente utilizado por profissionais de TI, técnicos de informática e
programadores. No entanto, os usuários do Windows também podem usá-lo para ter uma idéia de o que
seu computador tem vindo a fazer sob a superfície. Em muitos casos, o Visualizador de Eventos irá
fornecer-lhe com o evento e erro subseqüente, que levou a um mau funcionamento do seu computador
ou mau desempenho.
Visualizador de eventos está disponível em todas as versões recentes do Windows, porém os passos
para abrir o programa de variar um pouco com cada versão:
No Windows XP, siga este caminho:
Menu Iniciar
Painel de comando
Desempenho e manutenção
Ferramentas Administrativas

Gerenciamento do Computador
No Windows Vista, use o seguinte caminho:
Menu Iniciar
Painel de comando
Sistema e Manutenção
Ferramentas Administrativas
Visualizador de Eventos
No Windows 7, siga este caminho:
Menu Iniciar
Painel de comando
Sistema e Segurança
Ferramentas Administrativas
Visualizador de Eventos
No Windows 8, siga este caminho:
Pressione a tecla Windows e “W” ao mesmo tempo
Isso fará com que uma caixa de pesquisa, digite “EV” ou “vista evento” na caixa
Clique em “Exibir logs de eventos”

“Acessando o Visualizador de Eventos do Windows 8?

Quando você abre o Visualizador de eventos, você pode ser oprimido pela quantidade de eventos e
mensagens de erro listadas. Lembre-se, o programa tem sido o registro de eventos, desde o tempo que o
computador foi iniciado pela primeira vez. Para muitos computadores, o que significa tem havido milhares
de eventos e erros.

“Um monte de informações coletadas é de primeiro boot com o Visualizador de Eventos”

No Windows 7, e, especialmente, no Windows 8, a interface tornou-se mais amigável. A interface de três
painéis permite visualizar eventos de alto nível na Visão e na secção Resumo, ou cavar mais fundo e
analisar eventos específicos.

“O layout do Visualizador de eventos no Windows 8 é consideravelmente mais limpo do que as versões mais antigas”

Vista e XP têm interfaces menos refinados e fornecem uma enxurrada de informações.

“Visualizador de eventos em versões mais antigas do Windows, como o XP é muito mais difícil de navegar”

Alguns dos erros e eventos pode parecer enigmática ou crítica. Especialistas da Microsoft aconselha os
usuários a se preocupar apenas com erros e eventos se o seu computador tem um problema específico.
Na maioria das vezes não é necessário se preocupar com a resolução de cada erro que está na lista.
Dada a quantidade de informação apresentada no Visualizador de eventos, você pode não ser capaz de
determinar imediatamente que os erros se relacionam com o seu problema. Os títulos dos erros ou

eventos pode não ser clara, ou pode ser simplesmente demais para classificar. Visualizador de eventos
também exibe a data ea hora em que o evento aconteceu. É útil pensar sobre quando o problema
começou e depois de olhar para os erros que ocorreram nesse intervalo de tempo. Isso vai estreitar o
foco para um punhado de erros, em vez de forçá-lo a vasculhar todos eles, um por um.
Você pode achar erros e eventos que você suspeita estão relacionados com o seu problema, no entanto,
os nomes dos erros no programa pode não dar-lhe uma compreensão clara do que aconteceu. Tente
conectar os erros no campo de pesquisa do Blog ReviverSoft ou se você tem um BSOD, então confira o
Helper ReviverSoft Blue Screen. Se você não tiver um pouco de sorte lá, tente postar uma pergunta sobre
Respostas ReviverSoft ou você também pode tentar seu mecanismo de busca preferido, pois é muito
provável que outras pessoas tiveram os mesmos erros e você vai ser capaz de encontrar informações
sobre como o problema foi resolvido.
Visualizador de eventos é útil quando você está tentando resolver um problema e é uma valiosa
ferramenta a ser usada para obter insights sobre as operações do seu computador. Ele pode ajudá-lo a
resolver os problemas de forma rápida e fácil, proporcionando um ponto de partida para a solução de
problemas os seus próprios problemas.
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