
O Firewall entra o VPN Router RV315W 
Objetivo
 

Um log é um grupo de mensagens que descreva eventos do sistema. Os logs fornecem um
administrador um alerta quando uma característica é não se opera corretamente, que
permita que o administrador tome a ação. Um dos logs que o RV315W pode gerar é um log
do Firewall. Um Firewall constrói uma ponte entre uma rede interna segura e uma rede
externa incerta e controla a análise de tráfego de rede entrante e que parte dos pacotes de
dados. Este artigo explica como configurar o Firewall entra o VPN Router RV315W.
 
Os seguintes artigos contêm mais informação para o sistema que entra o RV315W.
 

• Para ver localmente os logs no RV315W, refira a vista entra o artigo do VPN Router
RV315W.
 
• Para configurar que logs são gerados no RV315W, refira as facilidades do log no artigo
do VPN Router RV315W.
 
• Para configurar as configurações de registro para o local, o USB, o email, e o
armazenamento do Syslog; refira as configurações de registro no artigo do VPN Router
RV315W.
  

Dispositivo aplicável
 

• RV315W
  

Versão de software
 

• 1.01.03
  

Logs do Firewall
 

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

 
Etapa 2. No campo dos logs do Firewall, clique o botão de rádio da possibilidade para
permitir que o RV315W gerencia logs do Firewall.
 
Etapa 3. Da lista de drop-down da severidade do log, escolha o nível da severidade dos log
gerado RV315W. A lista é pedida da severidade a mais alta à mais baixa severidade:



• Emergência — Gerencie um log quando o Firewall no dispositivo tem uma emergência
porque um ataque ocorreu.
 
• Crítico — Gerencie um log quando o Firewall no dispositivo está em uma condição crítica
porque um ataque ocorreu.
 
• Erro — Gerencie um log quando o Firewall no dispositivo tem um erro.
 
• Aviso — Gerencie um log quando o Firewall no dispositivo detectou um problema
possível.
 
• Notificação — Envia um log quando o Firewall no dispositivo tem uma notificação do
estado.
 
• Informação — Envia um log sobre o estado do Firewall no dispositivo.
 
• Debugar — Gerencie um início de uma sessão o dispositivo para analisar e resolver os
problemas potenciais que o Firewall pode ter.
 

Nota: Quando o nível da severidade é escolhido da lista de drop-down, o administrador
recebe o log que é gerado para esse evento mais os eventos que têm a severidade mais
elevada na lista. Por exemplo, quando o erro é escolhido, o RV315W cria logs para o erro,
crítico, e a emergência.
 
Etapa 4. Verifique a caixa de verificação da categoria do log que o RV315W tenha que criar
um log da área da categoria do log. Há duas categorias possíveis:
 

• SPI — Incorpore a quantidade de eventos que têm que ser gravados pelo log para cada
categoria do log SPI. A relação do pacote de sistema (SPI) é usada para enviar pacotes
através de um canal específico. Esta distribuição usa quadros e relações diferentes.
 
• Ataque DoS — Incorpore a quantidade de eventos que têm que ser gravados pelo log
para cada categoria do log do ataque DoS. A recusa de serviço (DOS) é usada para
proteger uma rede de uma recusa distribuída do ataque do serviço (DDoS). Os ataques de
ddis são significados inundar uma rede ao ponto onde os recursos da rede se tornam não
disponíveis.
 

Etapa 5. Salvaguarda do clique.
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