
O Firewall registra a configuração no RV120W e
no RV220W 

Objetivos
 

Os logs do Firewall são importantes para reconhecer ataques, pesquisar defeitos regras do
Firewall, e observar a atividade não usual em sua rede. O objetivo deste documento é
configurar o Firewall entra os dispositivos RV120W e RV220W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV120W 
• RV220W
  

Procedimentos Passo a Passo
 
Configurações de sessão
 

Etapa1. Usando o utilitário de configuração, escolha logs do Firewall de Administration>
Logging>. A página dos logs do Firewall abre.
 

 
Etapa 2. Distribuir logs é usada para configurar opções de registro para cada segmento de
rede.
 

• Pacotes aceitados — Verifique a caixa de verificação aceitada dos pacotes para registrar
os pacotes que foram transferidos com sucesso através do segmento de rede. Por
exemplo, se aceite pacotes da rede de área local (LAN) ao Wide Area Network (WAN) é
permitido e lá é uma regra do Firewall para permitir o tráfego do telnet do LAN, a seguir
sempre que um LAN PC tenta fazer uma conexão Telnet, aqueles pacotes serão aceitados



e a mensagem será registrada.
 
• Pacotes descartado — Verifique a caixa de verificação dos pacotes descartado para
registrar os pacotes que foram obstruídos da transferência através do segmento de rede.
Por exemplo, se os pacotes da gota do LAN a WAN são permitidos e há uma regra do
Firewall para obstruir o tráfego do telnet do LAN, a seguir sempre que um LAN PC tenta
fazer uma conexão Telnet, aqueles pacotes serão deixados cair e uma mensagem será
registrada.
 

Nota: Certifique-se que a opção do log está ajustada para permitir estas regras do Firewall.
 
Etapa 3. Os log de sistema são usados para escolher o tipo de eventos do sistema a ser
registrados.
 

• Todo o tráfego de unicast — Verifique esta caixa de verificação para registrar todos os
pacotes do unicast enviados ao roteador.
 
• Todos transmitem/tráfegos multicast — Verifique esta caixa de verificação para registrar
toda a transmissão ou pacotes de transmissão múltipla enviada ao roteador.
 

Etapa 4. Outros log de eventos são usados para registrar depois dos eventos
 

• Filtro do MAC de origem — Verifique a caixa de verificação do filtro do MAC de origem
para registrar todo o combinado pacotes devido à filtração do MAC de origem.
 
• A caixa de verificação do limite da largura de banda da verificação de limite da largura de
banda para registrar pacotes deixou cair devido ao limite de largura de banda.
 

Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar todos os ajustes.
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