
Configuração do logging remoto em RV220W e
em RV120W 

Objetivo
 

O telecontrole e o logging local fornecem a informação sobre o ataque de recusa de serviço,
os ataques gerais, as tentativas de login, os pacotes descartado, o logging remoto etc. são
um dos métodos para monitorar arquivos de registro dos host múltiplos. Também, em
alguns casos o usuário pôde querer armazenar entra uma rede segura separada que não
fosse fisicamente acessível, isto é quando o logging remoto entra o uso.
 
Este documento descreve como configurar o telecontrole que entra o RV220W e o
RV120W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV220W 
• RV120W
  

Versão de software
 

• v1.0.4.17
  

Configurar o logging remoto
 
Adicionar um identificador remoto do log
 

Adiciona um identificador remoto do log para trabalhar com o servidor SMTP e configura as
configurações de registro com os email desejados.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > registrando
> configuração do logging remoto. A página de configuração do logging remoto abre:
 



 
Etapa 2. Incorpore um prefixo para adicionar a cada mensagem registrada para uma
identificação mais fácil da fonte da mensagem no campo remoto do identificador do log. O
identificador do log será adicionado ao email e aos mensagens do syslog.
 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação dos logs do email para enviar todos os logs ao
email configurado abaixo.
 
Etapa 4. Dê entrada com o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou o
nome de Internet do server do Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) no campo de endereço
do servidor do email. O roteador conectará a este server para enviar se necessário logs do
email.
 
Etapa 5. Entre no número de porta usado para conectar ao servidor SMTP no campo de
porta S TP.
 
Etapa 6. Incorpore o endereço email que o servidor SMTP se usará para enviar a email no
campo do retorno do endereço email.



Etapa 7. Incorpore o endereço email onde os alertas do log devem ser enviada na emissão
ao campo do email Address(1). Este é o email onde os alertas do log serão enviados.
 
Etapa 8. (opcional) incorpora o endereço email onde os alertas do log devem ser enviada na
emissão ao campo do email Address(2). Este é um email adicional onde os alertas do log
sejam enviados.
 
Etapa 9. (opcional) incorpora o endereço email onde os alertas do log devem ser enviada na
emissão ao campo do email Address(3). Este é um outro email adicional onde os alertas do
log sejam enviados.
 

 
Etapa 10. Escolha o tipo do autenticação desejado da autenticação com lista de drop-down
do servidor SMTP.
 

• Nenhum — Isto desabilita a autenticação.
 
• Planície do início de uma sessão — Isto exige a autenticação de servidor SMTP antes
que aceite conexões. Este é um método comum a entrar a um servidor SMTP. Depois que
o nome de usuário e senha é enviado do cliente ao server, estão combinados a uma corda
codificada base64. O nome de usuário e senha não é enviado como o texto simples sobre
o Internet, ao contrário do MD5.
 
• CRAM-MD5 — Isto exige a autenticação de servidor SMTP antes que aceite conexões.
Na autenticação CRAM-MD5, o server envia primeiramente uma corda do desafio ao
cliente e uma resposta é recebida do cliente como uma corda. Os tipos de Segurança que
este fornece são que nenhuma mistura pode ser duplicada sem sua senha, outro não
podem repetição a mistura, e os observadores não têm uma opção para aprender a senha.
 

Etapa 11. Incorpore o nome de usuário e senha que será usado para a autenticação nos
campos do nome de usuário e senha se a planície do início de uma sessão ou CRAM-MD5
foram escolhidos em etapa 8.
 
Etapa 12. Clique o teste para verificar que a função dos logs do email está configurada
corretamente.
 
Etapa 13. Verifique a resposta a Identd da caixa de verificação do servidor SMTP para
configurar o roteador para responder a um pedido IDENTD do servidor SMTP. O protocolo
identificação é um esquema para verificar o email do remetente (um programa comum do
demônio para proporcionar o serviço identificação que é chamado identd.
  

Envie logs do email pela programação
 

Configura a programação tais que os logs estão enviados por correio eletrónico em horas
específicas do dia/semana. A política de registro pode ser configurada como desejado



trabalhar com os tempos da programação.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > registrando
> configuração do logging remoto. A página de configuração do logging remoto abre:
 

 

 
Etapa 2. Escolha a unidade desejada da lista de drop-down da unidade para a frequência de
logs do email.
 
Etapa 3. (opcional) se o semanário foi escolhido em etapa 2, escolhe o dia desejado da lista
de drop-down do dia para a frequência de logs do email.
 
Etapa 4. (opcional) se semanal ou diário foi escolhido em etapa 2, escolhe a hora desejada
do dia da lista de drop-down do tempo pelas horas específicas (hora) de logs do email ser



enviado.
 
Etapa 5. O clique configura a política de registro e a página de registro das políticas abre:
 

 
Etapa 6. O clique adiciona e adicionar/edita a página de registro da configuração das
normas abre:
 

 
Etapa 7. Dê entrada com o nome preferido da política no campo de nome da política.
 
Etapa 8. Verifique a caixa de verificação dos logs do IPSec VPN para permitir os logs
relativos às negociações de IPSec. Estes são relacionados aos logs do espaço do usuário.
 



Etapa 9. Verifique a caixa de verificação apropriada na tabela de configurações variável da
severidade:
 

• Emergência — Isto envia logs quando o sistema é inusável com um estado da
emergência. Como uma condição “urgente” que afete apps/server/locais múltiplos. Toda a
tecnologia será notificada quando esta acontece.
 
• Alerta — Isto envia logs quando a ação imediata é precisada. Isto precisa de ser corrigido
imediatamente notifica consequentemente o pessoal. Um exemplo deste seria a perda de
uma conexão do ISP principal.
 
• Crítico — Isto envia logs quando o dispositivo estava na condição crítica. Estes logs
podem ser fixados imediatamente mas estes logs indicam a falha principal do sistema. Um
exemplo deste seria a perda da conexão ISP alternativa. Estes logs são dirigidos a nível
global.
 
• Erro — Isto envia os logs que se referem condições de erro. Estes logs indicam um
problema grave, mas estão em uma categoria que não exija a atenção imediata. Estes
mensagens de registro podem ser descritos como falhas NON-urgentes e precisar de ser
retransmitido aos colaboradores ou aos admins. Cada log de erros precisa de ser tomado
de dentro de um tempo concedido.
 
• Aviso — Isto envia logs com condições de advertência. Isto é as cabeças acima para um
problema potencial, mas não uma resposta a um problema real. É um aviso que indique
que um componente ou um aplicativo não estão em um estado ideal. Estas mensagens
são um não erro, mas uma indicação que um erro ocorrerá se a ação não é tomada, como
quando o sistema de arquivos é 85% completo.
 
• Notificação — Isto envia os logs que são normais mas tem condições significativas. Estes
logs não são como condições de erro. O grupo da solução a estes mensagens de registro
é resumi-los em um email e enviar por correio eletrónico seus admins ou colaboradores
para manchar um problema potencial, mas uma ação imediata não é exigida.
 
• Informação — Isto envia os logs que têm mensagens informativa somente. Estes
mensagens de registro contêm a informação NON-crítica para o admin e podem mais ser
colhidos para edições da documentação.
 
• Debugar — Isto envia os logs que têm mensagens de debugging somente. Estes logs
são úteis aos colaboradores debugar o aplicativo, mas não útil entre operações.
 

Etapa 10. Salvaguarda do clique para aplicar mudanças.
  

Servidor de SYSLOG
 

Se você quer o roteador enviar logs a um servidor de SYSLOG, configurar o seguinte. Você
pode configurar até 8 servidores de SYSLOG.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > registrando
> configuração do logging remoto. A página de configuração do logging remoto abre:
 



 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação do servidor de SYSLOG para permitir a política do
Syslog.
 
Etapa 3. Dê entrada com o nome do servidor no campo do servidor de SYSLOG 1.
 
Etapa 4. Escolha a política da lista de drop-down de registro da política. As opções são das
políticas adicionadas na página de registro das políticas.
 
Salvaguarda do clique de Steo 5. para aplicar ajustes.
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