
Configuratie van Remote-vastlegging op
RV220W en RV120W 

Doel
 

Afstandsbediening en lokale vastlegging geeft informatie over het voorkomen van
servicaanvallen, algemene aanvallen, loginpoging, geworpen pakketten, enz. Remote
logging is een van de methoden om logbestanden van meerdere hosts te bewaken. Ook zou
de gebruiker in sommige gevallen logbestanden op een afzonderlijk beveiligd netwerk willen
opslaan dat niet fysiek toegankelijk is, dit is wanneer de afstandsbediening in gebruik wordt
genomen.
 
Dit document beschrijft hoe u de afstandsbediening van computers kunt configureren op de
RV220W en RV120W.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ RV220W 
・ RV120W
  

Softwareversie
 

・ v1.0.4.17
  

Remote-vastlegging configureren
 
Voeg een Remote Log Identifier toe
 

Voert een externe logidentificator toe om met de MTP-server te werken en vormt de
loginstellingen met de gewenste e-mails.
 
Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Beheer > Vastlegging >
Configuratie van afstandsbediening. De pagina Configuration voor Remote Logging wordt
geopend:
 



 
Stap 2. Voer een voorvoegsel in om aan elk gelogd bericht toe te voegen zodat de bron van
het bericht gemakkelijker kan worden geïdentificeerd in het veld Identificatiecode van het
Remote Log.De log identificator wordt aan zowel e-mail als in de SYS-berichten toegevoegd.
 
Stap 3. Controleer het aanvinkvakje E-mail om alle bestanden naar de onderstaande e-mail
te sturen.
 
Stap 4. Voer het IP-adres of de Internet-naam van de Simple Mail Transfer Protocol (MGT)
server in het veld Adres e-mailserver. De router zal met deze server verbinden om indien
nodig e-maillogs te verzenden.
 
Stap 5. Voer het poortnummer in dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de MTP-
server in het veld MTP-poort.
 
Stap 6. Voer het e-mailadres in dat de MTP-server gebruikt om e-mails te verzenden in het
veld E-mailadres terugsturen.
 



Stap 7. Voer het e-mailadres in waar de log-waarschuwingen moeten worden verzonden in
het veld Verzenden naar e-mailadres(1). Dit is de e-mail waarin log-signaleringen worden
verzonden.
 
Stap 8. (Optioneel) Voer het e-mailadres in waar de log-waarschuwingen moeten worden
verzonden in het veld Verzenden naar e-mailadres(2). Dit is een extra e-mail waarin log-
waarschuwingen worden verstuurd.
 
Stap 9. (Optioneel) Voer het e-mailadres in waar de log-waarschuwingen moeten worden
verzonden in het veld Verzenden naar e-mailadres(3). Dit is nog een e-mail waarin log-
waarschuwingen worden verstuurd.
 

 
Stap 10. Kies het gewenste verificatietype uit de vervolgkeuzelijst MGCP-server.
 

・ Geen — Dit schakelt authenticatie uit.
 
・ Login Plain — Dit vereist een MTP-serververificatie voordat er verbindingen worden
geaccepteerd. Dit is een veel gebruikte methode om in te loggen op een MTP-server.
Nadat de gebruikersnaam en het wachtwoord van de client naar de server zijn verzonden,
worden ze gecombineerd naar een basis64 gecodeerde string. De gebruikersnaam en het
wachtwoord worden niet als onbewerkte tekst via het internet verzonden, in tegenstelling
tot MD5.
 
・ CRAM-MD5 — Dit vereist een MTP-serververificatie voordat deze verbindingen
accepteert. In CRAM-MD5 verificatie verstuurt de server eerst een challenge string naar de
client en wordt een reactie ontvangen van de client als string. Dit biedt verschillende
soorten beveiliging: er kan geen hash worden gedupliceerd zonder het wachtwoord,
anderen kunnen de hash niet opnieuw spelen en de waarnemers hebben geen optie om
het wachtwoord te leren.
 

Stap 1. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in die voor verificatie in de velden
Gebruikersnaam en Wachtwoord moeten worden gebruikt als Login Plain of CRAM-MD5 in
Stap 8 is geselecteerd.
 
Stap 12. Klik op Test om te controleren of de functie voor e-mailbestanden correct is
ingesteld.
 
Stap 13. Controleer het aanvinkvakje Antwoorden op de knop van de controle van de server 
van de server van de MGT om de router te configureren om op een IDENTD-verzoek van de
server van de MGT te reageren. Het Protocol van Ident is een regeling om de e-mail van de
afzender te verifiëren (een gemeenschappelijk daemon-programma om de klantendienst te
verlenen, dat identd wordt genoemd.
  

Vastlegging e-mails verzenden volgens schema



Configureert het schema zodat de logbestanden op bepaalde tijdstippen van de dag/week
per e-mail worden verzonden. Logingbeleid kan naar wens worden ingesteld om met de
tijden van planning te werken.
 
Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Beheer > Vastlegging >
Configuratie van afstandsbediening. De pagina Configuration voor Remote Logging wordt
geopend:
 

 

 
Stap 2. Kies de gewenste eenheid in de vervolgkeuzelijst Eenheid voor de frequentie van e-
mailbestanden.
 
Stap 3. (Optioneel) Als u in Stap 2 voor het week kiezen hebt gekozen, kiest u de gewenste



dag uit de vervolgkeuzelijst Dag voor de frequentie van e-maillogbestanden.
 
Stap 4. (optioneel) Als in Stap 2 voor het week- of het Dagelijks programma is gekozen, kiest
u het gewenste tijdstip van de dag uit de vervolgkeuzelijst Tijd voor de specifieke tijd (uur)
van de e-mailbestanden die moeten worden verzonden.
 
Stap 5. Klik op Logging Policy configureren en de pagina Vastlegging beleid wordt geopend:
 

 
Stap 6. Klik op Add en de pagina Add / Processing Logging Policy Configuration opent:
 

 
Stap 7. Voer de gewenste beleidsnaam in het veld Naam beleid in.
 



Stap 8. Controleer het aanvinkvakje IPsec VPN om de logbestanden tijdens IPsec-
onderhandelingen mogelijk te maken. Deze houden verband met de logbestanden van de
gebruikersruimte.
 
Stap 9. Controleer het juiste aankruisvakje in de configuratietabel met variabele ernst:
 

・ Noodtoestand — Dit stuurt logbestanden op wanneer het systeem niet meer bruikbaar is
in een noodtoestand. Zoals een "dringende" toestand die meerdere apps/servers/sites
beïnvloedt. Alle technologie zal op de hoogte worden gesteld als dit gebeurt.
 
・ Waarschuwing: dit stuurt logboeken op wanneer onmiddellijke actie nodig is. Dit dient
onmiddellijk te worden gecorrigeerd, zodat het personeel op de hoogte moet worden
gebracht. Een voorbeeld hiervan is het verlies van een primaire ISP-verbinding.
 
・ Kritisch — Dit stuurt logboeken wanneer het apparaat in kritieke toestand verkeerde.
Deze stammen kunnen meteen worden aangepast, maar deze stammen wijzen op primaire
storing van het systeem. Een voorbeeld hiervan is het verlies van de back-up ISP-
verbinding. Deze weblogs zijn gericht op mondiaal niveau.
 
・ Fout — Hiermee worden logbestanden verzonden die betrekking hebben op
foutomstandigheden. Deze boomstammen wijzen op een ernstig probleem, maar zitten in
een categorie waar niet onmiddellijk aandacht aan nodig is. Deze logberichten kunnen
worden omschreven als niet-dringende tekortkomingen en moeten worden doorgestuurd
aan ontwikkelaars of admins. Elk foutenlogboek moet binnen een bepaalde tijd worden
opgevolgd.
 
・ Waarschuwing — Hiermee worden de logbestanden verzonden met
waarschuwingsvoorwaarden. Dit is een kopje voor een potentieel probleem, maar geen
antwoord op een echt probleem. Het is een waarschuwing die aangeeft dat een component
of toepassing niet in een ideale toestand is. Deze berichten zijn geen fout, maar een
indicatie dat er een fout optreedt als er geen actie wordt ondernomen, zoals wanneer het
bestandssysteem 85% vol is.
 
・ Meldingen — Hierdoor worden logboeken verzonden die normaal zijn, maar die
belangrijke voorwaarden hebben. Deze logboeken lijken niet op foutomstandigheden. De
oplossing die aan deze logberichten wordt gegeven is om ze samen te vatten in een e-mail
en je directeuren of ontwikkelaars te e-mailen om een potentieel probleem te onderkennen,
maar er is geen onmiddellijke actie nodig.
 
・ Informatie — Hiermee worden logbestanden verzonden die alleen informatieve
berichten bevatten. Deze logberichten bevatten niet-kritische informatie voor de beheerder
en kunnen verder worden geoogst voor documentatieproblemen.
 
・ Debugging — Dit stuurt logboeken die alleen debugging berichten. Deze logs zijn
handig voor ontwikkelaars om de toepassing te debug, maar niet bruikbaar tijdens
bewerkingen.
 

Stap 10. Klik op Opslaan om wijzigingen toe te passen.
  

SLB-server
 

Als u wilt dat de router de logbestanden naar een Syrische server stuurt, moet u het
volgende configureren. U kunt maximaal 8 Syslog-servers configureren.
 
Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Beheer > Vastlegging >



Configuratie van afstandsbediening. De pagina Configuration voor Remote Logging wordt
geopend:
 

 
Stap 2. Controleer het aanvinkvakje Sourceserver om het systeembeleid in te schakelen.
 
Stap 3. Voer de naam van de server in het veld Sourcefserver 1 in.
 
Stap 4. Kies het beleid in de vervolgkeuzelijst Vastleggingsbeleid. De opties zijn afkomstig
van het beleid dat op de pagina Vastlegging beleid is toegevoegd.
 
Stap 5. Klik op Opslaan om de instellingen toe te passen.
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