
Configuração do log de sistema na série do VPN
Router RV320 e RV325 

Objetivo
 

Os log de sistema são registros dos eventos de rede. Os logs são uma ferramenta
importante que seja usada para compreender como uma rede se opera. São úteis para o
Troubleshooting do Gerenciamento de redes e da rede.
 
Este artigo explica como configurar os tipos de logs a ser gravados, como ver entra a série
do VPN Router RV32x, e como enviar os logs a um receptor com SMS, a um server do log
de sistema, ou a um receptor através do email.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV320 Dual VPN Router MACILENTO 
• VPN Router MACILENTO duplo do gigabit RV325
  

Versão de software
 

• v1.1.0.09
  

Configuração do log de sistema
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o log > o log de sistema. A
página do log de sistema abre:
 



 
 
Refira as seguintes seções para obter informações sobre da página do log de sistema.
 

• Log de sistema por SMS — Como enviar os log de sistema a um telefone com SMS.
 
• O sistema entra server do log de sistema — Como enviar os log de sistema a um server
do log de sistema.
 
• Logs de sistema de e-mail — Como enviar os log de sistema a um endereço email.
 
• Configurações de registro — Como configurar o tipo de mensagem que salvar ao log.
 
• Log de sistema da vista — Como ver o sistema entra o dispositivo.
 
• Tabela que parte do log da vista — Como ver os log de sistema que se relacionam
somente aos pacotes de saída.
 
• Tabela entrante do log da vista — Como ver os log de sistema que se relacionam
somente aos pacotes recebidos.
 

  
Log de sistema por SMS
 



 
Etapa1. A verificação permite no campo de SMS de enviar log de sistema a um cliente
através das mensagens curtos do serviço de mensagem (SMS).
 
Etapa 2. Verifique as caixas de seleção dos porta usb a que o modem 3G USB é conectado.
 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação no campo do seletor Number1 e entre no número
de telefone a que as mensagens são enviadas.
 
Nota: Clique o teste para testar a conexão ao número de discagem 1. Se o número
configurado não recebe o mensagem de teste, certifique-se que o número de telefone está
inscrito corretamente no campo do seletor Number1.
 
A verificação (opcional) de etapa 4. a caixa de verificação no campo do seletor Number2 e
entra no número de telefone a que as mensagens são enviadas.
 
Nota: Clique o teste para testar a conexão ao número de discagem 2. Se o número
configurado não recebe o mensagem de teste, certifique-se que o número de telefone está
inscrito corretamente no campo do seletor Number2.
 
Etapa 5. Verifique as caixas de seleção dos eventos que provocarão um log a ser enviado.
 

• Link acima — Uma conexão ao RV320 foi trazida acima.
 
• Link para baixo — Uma conexão ao RV320 foi derrubada.
 
• Autenticação falhada — Uma autenticação falhou.
 
• Inicialização do sistema — O roteador é carreg acima.
 

Etapa 6. Salvaguarda do clique. Os log de sistema com SMS sãos.
 

  
O sistema entrado server do log de sistema
 

 
Etapa1. A verificação permite no campo Syslog1 de enviar log de sistema a um server do
log de sistema.



Etapa 2. Incorpore o hostname ou o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
do server do log de sistema ao campo do servidor de SYSLOG 1.
 
Etapa 3. (opcional) para enviar logs a um outro server do log de sistema, verificação 
permite no campo Syslog2.
 
Etapa 4. Se a caixa de verificação é verificada dentro o campo Syslog2, incorpore o
hostname ou o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do server do log de
sistema ao campo do servidor de SYSLOG 2.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique. Os log de sistema através dos server do log de sistema são
configurados.
 

  
Logs de sistema de e-mail
 

 
 
Etapa1. A verificação permite no campo do email de enviar log de sistema a um receptor
através do email.
 
Etapa 2. Incorpore o Domain Name ou o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT do mail server ao campo do mail server.
 
Etapa 3. Escolha o tipo de autenticação que o mail server usa no campo da autenticação.
 

• Nenhum — O mail server não usa nenhuma autenticação.
 
• Planície do início de uma sessão — O mail server usa a autenticação que está em um
formato em texto simples.
 
• TLS — O mail server usa o Transport Layer Security (TLS) para permitir que o cliente e
servidor troque a informação da autenticação firmemente.
 
• SSL — O mail server usa o secure sockets layer (SSL) para permitir que o cliente e
servidor troque a informação da autenticação firmemente.
 

Etapa 4. Entre na porta do Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) que o mail server usa no



campo de porta S TP. O S TP é um protocolo que permita email ser transmitido sobre redes
IP.
 

 
Etapa 5. Incorpore o username do remetente do email ao campo de nome de usuário.
 
Etapa 6. Incorpore a senha do remetente do email ao campo de senha.
 
Etapa 7. Incorpore o endereço email do receptor de e-mail ao email da emissão a 1 campo.
 
Etapa 8. (opcional) incorpora um endereço email adicional em que para enviar email do log
no email da emissão ao campo 2.
 
Etapa 9. Incorpore o número de entradas de registro que devem ser feitas antes que o log
esteja enviado ao receptor de e-mail no campo do comprimento da fila do log.
 
Etapa 10. Incorpore o intervalo em que o dispositivo envia o log ao email no campo do ponto
inicial do tempo do log.
 
Etapa 11. Verifique a caixa de primeira verificação do campo da alerta de tempo real para
enviar imediatamente um email quando alguém, que esteve obstruído ou filtrado, tenta
alcançar o roteador.
 
Etapa 12. Verifique a segunda caixa de verificação do campo da alerta de tempo real para
enviar imediatamente um email quando um hacker tenta alcançar o roteador com um ataque
de recusa de serviço (DOS).
 
Nota: Log do email do clique agora para enviar imediatamente o log.
 
Etapa 13. Click Save. Os log de sistema através do email são configurados.
 

  
Configurações de registro
 



 
Etapa1. Verifique as caixas de seleção dos eventos que provocarão uma entrada de
registro.
 

• Alerte o log — Estes logs são criados quando um ataque ou o ataque tentado ocorreram.
 

– Inundação do Syn — O pedido SYN é recebido mais rapidamente do que o roteador
pode os processar.
 
– Falsificação de IP — O RV320 recebeu pacotes IP com endereços IP de origem
forjados.
 
– Tentativa de login desautorizada — Uma tentativa rejeitada de entrar à rede falhou.
 
– Ping de desativação — Um sibilo de um tamanho anormal foi enviado a uma relação na
tentativa de causar um crash o dispositivo de destino.
 
– Armas nucleares da vitória — O ataque de recusa de serviço distribuído remoto (DDoS)
conhecido como WinNuke, foi enviado a uma relação na tentativa de causar um crash o
dispositivo de destino.
 

• Log geral — Estes logs são criados quando as ações da rede geral ocorrem.
 

– Negue políticas — O acesso foi negado a um usuário baseado nas políticas
configuradas do roteador.
 
– Início de uma sessão autorizado — Um usuário foi autorizado alcançar a rede.
 
– Mensagens de erro de sistema — Um erro de sistema ocorreu.
 
– Permita políticas — O acesso foi concedido a um usuário baseado nas políticas
configuradas do roteador.
 
– Núcleo — Inclua todos os mensagens de núcleo no log. O núcleo é o primeiro parte do
sistema operacional esse cargas na memória na bota acima. Os mensagens de núcleo
são os logs que são associados com o núcleo.
 
– Alterações de configuração — A configuração de roteador foi alterada.
 
– IPSEC & PPTP VPN — Uma negociação do IPSEC & PPTP VPN, a conexão, ou a
desconexão ocorreram.
 
– SSL VPN — Uma negociação, a conexão, ou a desconexão SSL VPN ocorreram.
 
– Rede — Uma conexão física foi feita ou perdida nas relações de WAN ou DMZ.
 



Etapa 2. Salvaguarda do clique. As configurações de registro são configuradas.
 
Nota: Clique claramente o log para cancelar o log atual.
 

  
Veja o log de sistema
 

 
Etapa 1. Clique o log de sistema da vista para ver a tabela do log de sistema. O indicador da
 tabela do log de sistema aparece.
 

 
Etapa 2. (opcional) da lista de drop-down escolhe o tipo de logs ver.
 

• Todos registram — Inclui todos os mensagens de registro.
 
• Log de sistema — Inclui somente os mensagens de erro de sistema.
 
• Log do Firewall/DoS — Inclui somente os logs alertas.
 
• Log VPN — Inclui somente o IPsec & logs PPTP VPN e SSL VPN.
 
• Log da rede — Inclui somente os logs da rede.
 
• Log do núcleo — Inclui somente mensagens de núcleo.
 
• Log de usuário — Inclui somente negam políticas, permitem políticas, o início de uma
sessão autorizado e os logs da alteração de configuração
 
• Log SSL — Inclui somente logs SSL VPN.
 

A tabela do log de sistema indica a informação seguinte.
 

• Tempo — O tempo onde o log foi criado.
 
• Tipo de evento — O tipo de log.
 



• Informação de mensagem que corresponde ao log. Isto inclui o tipo de política, do
endereço IP de origem e do endereço MAC de origem.
 

Nota: O clique refresca para refrescar a tabela do log.
 

  
Tabela que parte do log da vista
 

 
Etapa 1. Clique tabela que parte do log para ver a tabela do log que se relaciona somente
aos pacotes de saída. O indicador que parte da tabela do log aparece.
 

 
A tabela que parte do log indica a informação seguinte.
 

• Tempo — O tempo onde o log foi criado.
 
• Tipo de evento — O tipo de log.
 
• Informação de mensagem que corresponde ao log. Isto inclui o tipo de política, do
endereço IP de origem e do endereço MAC de origem.
 

Nota: O clique refresca para refrescar a tabela do log.
 

  
Tabela entrante do log da vista
 



 
Etapa 1. Clique a tabela entrante do log para ver a tabela do log que se relaciona somente
aos pacotes recebidos. O indicador entrante da tabela do log aparece.
 

 
A tabela entrante do log indica a informação seguinte.
 

• Tempo — O tempo onde o log foi criado.
 
• Tipo de evento — O tipo de log.
 
• Informação de mensagem que corresponde ao log. Isto inclui o tipo de política, do
endereço IP de origem e do endereço MAC de origem.
 

Nota: O clique refresca para refrescar a tabela do log.
 


	Configuração do log de sistema na série do VPN Router RV320 e RV325
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Configuração do log de sistema
	Log de sistema por SMS
	O sistema entrado server do log de sistema
	Logs de sistema de e-mail
	Configurações de registro
	Veja o log de sistema
	Tabela que parte do log da vista
	Tabela entrante do log da vista



