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Syslog Yapılandırması

System General menüsü altından Device settings bölümünde güvenlik
duvarınızın Voyager ile haberleştiği ip bilgisini girmeniz gereklidir.

Fortigate üzerinde cli yardımıyla aşağıdaki komutları girerek logları Voyager’a
yönlendirebilirsiniz.

config log syslogd setting
set status enable
set server VOYAGER IP
set port 10514
Set format csv
Set facility local0

Voyager’ın syslog servis durumu yeşil görünüyorsa, artık güvenlik duvarınızdan
yönlendirdiğiniz loglarınızı Voyager üzerinde izleyebilirsiniz.
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Hotspot Yapılandırması

Voyager NAS : Hotspot >> Settings >> Nas Devices manüleri altından öncelikli
olarak bir nas cihazı yapılandırmalısınız.

Nas Name : Fortigate ile haberleşen Fortigate interface ip adresiniz.

Short Name : Fortigate ile haberleşen Fortigate interface ip adresiniz.

Type: Other değerini giriniz.

Ports: 1812

Secret : Fortigate ile güvenli İletişim için bir key belirleyiniz.

Fortigate Radius : User & Device >> Radius Server menusu altından yeni bir
radius server ekleyiniz.

Primary Server : Voyager için tanımladığınız ip adresi.

Secret : Voyager üzerinde belirlediğiniz Secret’I yazınız.
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Hotspot Yapılandırması

Fortigate User Group : User & Device >> User Group menüsü altından bir kullancı
gubu oluşturmanız gerekli. Remote olarak oluşturacağınız bu grup içerisinde
Voyager’I server olarak göstermeniz gerekli.

Fortigate Captive Portal : Fortigate üzerinde hangi interface’I misafirleriniz için
yapılandırmak istiyorsanız ayarlarına girdikten sonra “Adminission Control” 
altındaki “Security Control” kısmını captive portal olarak ayarlayınız.

Authentication Portal : http://”VOYAGER IP”/login/login

User Access : Restricted to Groups olarak seçip, voyager için oluşturduğunuz
user grubu gösteriniz.

Fortigate Firewall Policy Portal : Fortigate üzerinden 3 adet güvenlik kuralı
oluşturmanız gerekli.

1. Kural Misafir networkunuzun, Voyager’a erişmesi için. Kuralı oluştururken
NAT’I enable etmelisiniz. Kuralı oluşturduktan sonra cli arayüzünden bu kural
altına “set captive-portal-exempt enable” komutunu giriniz.

2. Kural Misafirlerinizin dns erişimi için. Dns erişimini sağlayacağınız kural
üzerinde de en son “set captive-portal-exempt enable” komutunu giriniz.

3. Kural ise misafirleriniz internete çıkabilmesi için oluşturacağımız kural. Bu 
kuralda Voyager için oluşturduğunuz kullanıcı grubunu eklemeniz gerekldir.
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Hotspot Yapılandırması

Portal Settgins : Voyager üzerinde Portal Settgins menüsü altındaki Portal
General ayarlarında Portal Gateway adres olarak Voyager’ın gateway adresini
girmeniz gerekmektedir. (Not Voyager’ın ip adresi değil kullandığı gateway
adresi”)

Artık misafirleriniz Voyager’da onlar için ayrılmış sayfalara ulaşabilir durumda
olacaklardır.

Kullanım için en az bir portak ektif ettiğinizden emin olunuz.
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