
Firewallconfiguratie op de RV120W en RV220W 
Doelstellingen
 

Firewalllogbestanden zijn belangrijk voor het herkennen van aanvallen, het oplossen van
firewallregels en het opmerken van de ongebruikelijke activiteit op uw netwerk. Het doel van
dit document is het configureren van firewalls op de RV120W- en RV220W-apparaten.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ RV120W 
・ RV220W
  

Stapsgewijze procedures
 
Sessieinstellingen
 

Stap 1. Kies het hulpprogramma Configuration, voor het beheer> Vastlegging>
firewallvastlegging. De pagina Firewall Logs wordt geopend.
 

 
Stap 2. Routing logs wordt gebruikt om houtkapopties voor elk netwerksegment te
configureren.
 

・ Accepted Packets - Controleer de optie geaccepteerde pakketten op logpakketten die
met succes via het netwerksegment zijn overgedragen. Als bijvoorbeeld pakketten
aanvaarden van Local Area Network (LAN) naar Wide Area Network (WAN) wordt
ingeschakeld en er een firewallregel is om telnet-verkeer van LAN toe te staan, dan worden
deze pakketten aanvaard wanneer een LAN-pc probeert een telnet-verbinding te maken,
en wordt een bericht aangemeld.
 



・ Verdroogde pakketten - Controleer de uitgevallen vakjes aan logpakketten die werden
geblokkeerd van de overdracht door het netwerksegment. Als bijvoorbeeld pakketpakketten
van LAN naar WAN zijn ingeschakeld en er een firewallregel is om telnetverkeer van LAN
te blokkeren, worden deze pakketten automatisch verwijderd wanneer een LAN-pc
probeert een telefoonverbinding te maken, en wordt een bericht vastgelegd.
 

Opmerking: Zorg ervoor dat de logoptie is ingesteld om deze firewallregels toe te staan.
 
Stap 3. De systeemlogbestanden worden gebruikt om het type systeemgebeurtenissen te
kiezen dat moet worden geregistreerd.
 

・ Al Unicast verkeer — Controleer deze optie om alle pakketten die naar de router zijn
verzonden te loggen.
 
・ Alle broadcast/multicast verkeer - Controleer deze selectieknop om alle uitzendingen of
multicast-pakketten die naar de router zijn verzonden te loggen.
 

Stap 4. Andere knoppen voor evenementen worden gebruikt om de volgende
gebeurtenissen te loggen
 

・ Bron-MAC-filter - Controleer het aanvinkvakje van bron-MAC-filter om alle pakketten te
loggen die zijn afgesloten door bronMAC-filtering.
 
・ Bandbreedtelimiet - Controleer het vakje voor bandbreedte aan logpakketten die zijn
gevallen vanwege bandbreedte-limieten.
 

Stap 5. Klik op Opslaan om alle instellingen op te slaan.
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