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Tanıtım & Teknik
Desteklenen Güvenlik Duvarları ve Modelleri
Fortigte : Syslog + Hotspot
PfSense : Syslog + Hotspot

WatchGuard : Yakında
Sophost : Yakında
PaloAlto : Yakında
CheckPoint : Yakında
Mikrotik : Yakında
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Tanıtım & Teknik
Sistem Gereksinimleri
İşlemci : Minimum 2 çekirdekli otalama bir işlemci.
Bellek : Minimum 4 GB (Önerilen 8 GB)
Disk Alanı : Minimum 120 GB

Sistem tercihleri talep ve kullanıma göre de şekillenebilmektedir.
Örneğin 100 kişiye hizmet veren bir güvenlik cihazı ile 500 kişiye hizmet veren
bir güvenlik cihazı tarafından gönderilen log kayıtları elbet yoğunluk açısından
değişkenlik gösterecektir.
Yine örnklemek gerekirse 100 kişiye hizmet veren bir misafir ağı alt yapısı ile,
5000 kişiye hizmet veren büyük ölçekli bir misafir ağı altyapısı yine yapılacak
işlemler açısından değişkenlik gösterecektir. Böyle bir altyapı ile çalışmanız
durumunda VOYAGER ARYA-IT teknik ekibinden veya sitemizdeki teknik destek
formundan ücretsiz yönerge desteği alabilirsiniz.
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Tanıtım & Teknik
Teknik Özellikler (Syslog)
* Saniyede 20.000 log kaydı alıp işleyebilen Voyager Fortigate (Küçük ve orta
ölçekli) güvenlik cihazları için tasarlanmıştır.
*
Sistemin çalışması esnasında herhangi bir problem ile karşılaştığında (log
alamama, servislerin çalışma durumu, lisans durumu v.b) size mail ile
bilgilendirir.
* Kendisine yönlendirilen logları canlı ve arşiv olmak üzere 2 türde deplama
yapar. Sizin belirlediğiniz log sayıları eşiğe ulaştığı anda gerekli görevi yerine
getirir. Canlı loglar belirli bir eşiğe ulaştığında bu logları sıkıştırarak ve
imzalayarak arşive gönderir. Arşiv log kayıtları tanımladığınız eşiğe ukaştığında ise
bu logları kalıcı olarak siler.
* Sıkıştırdığı ve imzaladığı log dosyaları siz müdehale etmedikçe sisteminizde
durur. (Manuel slime, ftp aktarımından sonra otomatik slime seçeneği v.b.)
Sıkıştırılmış dosya içerisine deki csv formaındaki bu logları istediğiniz zaman
bilgisayarınıza indirip inceleyebilirsiniz.
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SYSLOG & HOSTPOT
GENEL AYARLAR – GENERAL SETTINGS
Device Settings : Bu kısımda kullanmış olduğunuz güvenlik duvarınızın ip
adresiniz, eğer yedeklilik kullanıyorsanız 2 cihazınızın seri numarasını girmeniz
gerekmektedir.

System Network Settings
tanımlayabileceğiniz bölümdür.

:

Cihazınızın

static

network

adresini

Shutdown & Restart System : Voyager sunucusunu yeniden başkatabilir veya
kapatabilirsiniz.
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SYSLOG
GÖSTERGE PANELİ - DASHBOARD
Voyager web arayüzüne ilk girişimizde karşımıza gelen syslog dashboard
ekranımız kısa bilgilendirmeler içermektedir.
Traffic , Dns, Utm ve Events başlıkları altında güvenlik duvarınızdan gelen 4 ana
log kategorisinde o an canlı olarak tutulan log kayıtlarını gösterir.

Voyager Service Status : Voyager servislerinin çalışma durumunu görebilirsiniz.

Voyager Cpu & Memory Usage : Voyager kurulumu gerçekleştirdiğiniz, fiziksel
veya sanal makinenizin ayrılmış kaynak (İşlemci, Bellek) kullanım ekranıdır.
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SYSLOG
GÖSTERGE PANELİ - DASHBOARD
Voyager Disk Usage : Voyager üzerindeki disk kullanım durumunu görebilirsiniz.

Voyager Archive Log Dates : Voyager üzerinde ki arşivlenmiş log zamanlarını
sizlere gösterir.

Log Volumes : Sistem üzerindeki edilmiş canlı log kayıtlarını grafiksel olarak
görebilirsiniz.
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SYSLOG
GÖSTERGE PANELİ - DASHBOARD
Last System Events (Alert) : Sisteme düşen son olay kayıtlarını (Alarm)
görebilirsiniz.
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SYSLOG
LOG GÖSTERİMİ - LOGVIEW
Log View : Sisteme düşen log kayıtlarını izlemenize yarar. Önceden atanmış
filtreler belirleyerek logları canlı takip edebilirsiniz. Ekranda gösterilen logları
kopyalayabilir, excel ve pdf olarak dışarı aktarabilirsiniz.
Sayfabaşı log gösterim miktarı

Sütun Ekleme

Log Yenileme

Canlı & Arşiv Log Değişimi

Filtreleme (Sütuna Özel)
Log Sayfalama

Sayfabaşı log gösterim miktarı : Bulunduğunuz sayfa içerisinde kaç adet log
gösterileceği miktarını seçmenize yarar. 500 satır ile sınırlandırılmıştır.
Sütun Ekleme : Önceden tanımlanmış log hanelerini istediğiniz gibi ekleyip
çıkartabilirsiniz.
Log Yenileme : Cihazınıza kayıt edilen yeni logları görmenizi sağlar. Kayıt
yenilerken bir filtre belirlediyseniz o geçerliliğini korur. Böylelikle herhangi bir
durumu izlemek için kullanabilirsiniz.
Canlı & Arşiv Log Değişimi : Aynı şekilde arşiv loglarınızıda inceleyebilir, filtreleme
yapabilirsiniz.
Filtreleme (Sütuna Özel) : Sötüna özel filtreleme sayesinde loglarınızı istediğiniz
gibi süzebilirsiniz.
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SYSLOG
LOG GÖSTERİMİ - LOGVIEW
Search History : Bu kısımda
yapabilmeniz mümkündür.

loglarınız içerisinde daha detaylı arama

11

SYSLOG
RAPORLAR - REPORTS
Voyager içerisinde önceden hazırlanmış rapor şablonları bulunmaktadır.
Source Traffic Reports : Belirlediğiniz kaynak giriş arayüzü (interface) ve tarihler
arasında size rapor sunar. Kaynak ip adresine tıklayarak raporun detaylarını
görebilirsiniz. (Canlı ve Arşiv logları üzerinde çalışır)
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SYSLOG
RAPORLAR - REPORTS
Destination Traffic Reports : Belirlediğiniz hedef giriş arayüzü (interface) ve
tarihler arasında size rapor sunar. Kaynak ip adresine tıklayarak raporun
detaylarını görebilirsiniz. (Canlı ve Arşiv logları üzerinde çalışır)
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SYSLOG
RAPORLAR - REPORTS
Source User Reports : Belirlediğiniz kaynak ip adresi ve tarihler arasında size
rapor sunar. Rapor webfilter ve application control kayıtlarınıda içerir. Kaynak ip
adresine tıklayarak raporun detaylarını görebilirsiniz. (Canlı ve Arşiv logları
üzerinde çalışır)
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SYSLOG
RAPORLAR - REPORTS
Top 10 Service Reports : Belirlediğiniz tarihler arasında size en çok kullanılan
servislerin bandwidth ve session bazlı top 10 raporunu sunar. Kaynak ip adresine
tıklayarak raporun detaylarını görebilirsiniz. (Canlı ve Arşiv logları üzerinde
çalışır)
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SYSLOG
RAPORLAR - REPORTS
Top 10 Web Reports : Belirlediğiniz tarihler arasında size en çok kullanılan
webfilter bandwidth ve session bazlı top 10 raporunu sunar. Kaynak ip adresine
tıklayarak raporun detaylarını görebilirsiniz. (Canlı ve Arşiv logları üzerinde
çalışır)
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SYSLOG
RAPORLAR - REPORTS
Top 10 Country Reports : Belirlediğiniz tarihler arasında size en çok kullanılan
webfilter bandwidth ve session bazlı top 10 raporunu sunar. Kaynak ip adresine
tıklayarak raporun detaylarını görebilirsiniz. (Canlı ve Arşiv logları üzerinde
çalışır)
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SYSLOG
RAPORLAR - REPORTS
Top 10 Ssl Vpn Reports : Belirlediğiniz tarihler arasında cihazınıza sslvpn ile
bağlanan kullanıcıların bağlantı süresi ve kullanım bazlı top 10 raporunu sunar.
Kaynak ip adresine tıklayarak raporun detaylarını görebilirsiniz. (Canlı ve Arşiv
logları üzerinde çalışır)
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SYSLOG
LOG SAKLAMA ve İMZALAMA - LOG ROTATION
Canlı (Live) loglarınız belirli bir limite ulaştığı zaman sistem tarafından
imzalanarak ve sışıtırılarak saklanır.
Log rotation ekranından bu logları takip edebilir, bilgisayarınıza indirebilir veya
silebilirsiniz.
Ftp sunucusuna aktardığınız loglarınızın durumunu yine bu ekrandan
izleyebilirsiniz. Ftp sunucusunu aktarılan ve silinme onayı verdiğiniz loglar sistem
içerisinden silinir fakat bu ekranda durum olarak görünmeye devam eder.
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SYSLOG
AYARLAR - SETTINGS
Live Log Settings : Sıkıştırmak ve imzalamak için depolanan loglar önce bu
kısımda barındırılır. 4 Kategoriye ayrılmış log kayıtlarınızın bu kısımdaki miktarını
minimum 40.000 maksimum 200.000 olarak sunucunuzun performasına göre
ayarlayabilirsiniz.

Archive Log Settings : Arşiv ve rapolama için depolanan loglar daha sonra bu
kısımda barındırılır. 4 Kategoriye ayrılmış log kayıtlarınızın bu kısımdaki miktarını
minimum 8.000.000 maksimum 15.000.000 olarak sunucunuzun performasına
göre ayarlayabilirsiniz.
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SYSLOG
AYARLAR - SETTINGS
Ftp Upload Settings : Sıkıştırılmış ve imzalanmış olan loglarınızı isediğiniz zaman
bir ftp sunucusuna aktarabilirsiniz. Ftp ayaralarını yaptıktan sonra logları
imzalama işleminden hemen sonra otoatik olarak ftp sunucunuza aktarabilirsiniz.

Ftp Auto Update Enable : Enable konumuna getirirseniz. Ftp sunucusuna log
aktarma işlemi başlar. Disable konumunda log aktarma işlemi gerçekleştirmez.
Sunucu bağlantısı başarılı.

Sunucu adres veya port bilgisi yanlış.
Kullanıcı adı veya şifre yanlış.
FTP Log deleleting : Bu seçenek Enable konumunda olursa loglarınız ftp
sunucusuna aktarıldıktan sonra sistemden silinir.
Log Rotation, system logs menüsünden ftp sunucusuna aktarım durumunu
gözlemleyebilirsiniz.
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SYSLOG
AYARLAR - SETTINGS
Delete Archive Logs : Voyager veritabanında bulunan tüm arşiv loglarını
silmenize yarar.
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HOTSPOT
GÖSTERGE PANELİ - DASHBOARD
Voyager hotspot dashboard ekranımızda;
Rakamlarla genel kullanıcı durumu.

Last 7 Days Registered User Counts : Son 7 gün gerçekleştirilen kullanıcı kayıt
sayıları.

Last Registered Users : Son kayıt olan kullanıcılar.

Last 7 Days Authenticated User Counts : Son 7 gün başarılı giriş yapan kullanıcılar
(Grafik)
Last Authenticated Users : En son başarılı bir şekilde giriş yapan kullanıcı listesi.
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HOTSPOT
KULLANICI YÖNETİMİ – USER MANAGEMENT
USERS : Portal üzerinden kayıt olan veya manuel olarak yarattığımız
kullanıcılarımızı takip ettiğimiz ekrandır.

Add User : Sistem üzerinde manual olarak kullanıcı ekleyebilirsiniz. (Otomaik
kullanıcı tanıma sisteminin aktif olması için mac adresi hanesini doğru olarak
girmeniz gereklidir.)
Delete Users : Sistemden toplu olarak kullanıcı siler.
Edit : Kullanıcı bilgilerini düzenler. (Kullanıcının kaç kez ve hangi tarihlerde giriş
yaptığını da görebilirsiniz.)
Del : Satırda bulunan kullanıcıyı siler.
Disable : Kullanıcının bir sonra oturumda giriş yapmasını engeller. (Giriş
ekranında kullanıcının karşısına devre dışı bırakıldığına dair mesaj görünür.)
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HOTSPOT
KULLANICI YÖNETİMİ – USER MANAGEMENT
USERS EXPIRING : Bitim tarihi yaklaşan hesapları bu kısımdan görebilirsiniz.
Expiring sütununda hesabın bitimine ne kadar süre kaldığını göstermektedir.
USER GROUPS : Burada yaratacağınız kullanıcı gruplarına güvenlik cihazınız
üzerinden farklı yetkiler verebilirsiniz.
USERS ONE TIME : Belirli bir süre için grup kullanıcıları (Voucer) oluşturabilirsiniz.
Bir seferde oluşturabileceğiniz maksimum kullanıcı sayısı 50 ile sınırlandırılmıştır.
Daha sonra bu kullanıcılar otomaik olarak sistem üzerinden silinir.
MAC ADDRESS BLOCK : Bu kısma eklediğiniz mac adresleri, misafir giriş sayfasını
kesinlikle göremezler.
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HOTSPOT
SETTINGS – AYARLAR
EMAIL GATEWAYS : Kullanıcı kayıt portalları, sistem mesajları, yönetici onayı gibi
kısımların çalışabilmesi için gereklidir. Voyager’I yapılandırırken 1 adet email
gateway eklemeniz önerilir.
NAS DEVICES : Voyager ve güvenlik duvarınız arasında İletişim sağlayarak, misafir
kullanıcılarınızın sisteme girişleri sırasında köprü görevi görür.
SMS GATEWAYS : Eğer Sms doğrulamalı portal kullanacak iseniz bir adet sms
yapmak zorundasınız. Aksi halde sistem çalışmayacak, kayıt olmak isteyen
kullanıcılarınız hata mesajı ile karşılaşacaktır.
APPROVED ADMINS : Portal doğrulama üzerinde yönetici onayı kullanmak
istiyosanız, kullanıcılarınızı onaylamak için bu kısımda yetki vereceğiniz kullanıcı
bilgilerini girmeniz gerekir. Her yönetici 3 adet eposta adresi ile sınırlandırılmıştır.
Bu kısıma ekleyeceğiniz yöneticiler, misafirlerinizin kayıt esnasında seçim olarak
karşısına çıkacaktır.
DISCLAIMER MESSAGE : Misafirlerinize sunmuş olduğunuz portal kayıt ekranında
şartlarınızı sunabileceğiniz 2 adet elektronik feragat bulunmaktadır. Voyager
local sayfası dışında, bunu bir link olarak başka bir http sayfasına yönlendirebilir
veya direk work,pdf dökümanlarını sunabilirsiniz.
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HOTSPOT
PORTAL SETTINGS – PORTAL AYARLARI
PORTAL GENERAL :
Auto Login Settings : Otomatik giriş, misafirlerinizin kayıt olduktan sonra veya
güvenlik duvarı kullanıcı zaman aşımından sonra giriş sayfasına
yönlendirildiklerinde karşılarına çıkan kullanıcı adı ve şifre hanelerini otomaik
olarak gelmesine yarar.
Auto Login : Enable seçeneği Sistemi devreye alır.
Auto Username : True seçeneği kullanıcı adını otomaik olarak getirir.
Auto Password : True seçeneği kullanıcı şifresini otomaik olarak getirir.
Auto Login Tirgger : Enable seçeneği Auto login trigger’a verdiğiniz
süre değeri doğrultusunda kullanıcı otomatik olarak giriş yapar.
Portal Background : Portal sayfalarınızın arka plan görüntüsünü
değiştirebilirsiniz. Önerilen boyutlar Genişlik 1920, yükseklik 1080 pikseldir. Png,
jpeg formatında resim doyalarınız 2 mb boyutu geçmemelidir.
Portal Logo : Portal sayfalarızda üst tarafta görünen logoyu değiştirebilirsiniz.
Önerilen boyutlar genişlik 160, yükseklik 60 pikseldir. Png, jpeg formatında resim
doyalarınız 2 mb boyutu geçmemelidir.
Portal Gateway Adress : Voyager yapılandırma yardımcısında gösterildiği üzere,
voyager’ın bulunduğu networkteki çıkış noktasını yazmanız gereklidir.

Login Design : Voyager portal sayfalarında kullanılan button, input, font renkeri
v.s. öğelerin css tasarımlarını değiştirmekte kullanabilirsiniz.
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HOTSPOT
PORTAL SETTINGS – PORTAL AYARLARI
PORTAL LANGUAGE :
Voyager içerisinde bulunan 7 dil seçeneğini istediğiniz gibi kendinize
uyarlayabilirsiniz. Sadece türkçe dil seçeneği ilk kurulumdaki ayarlara
döndürülebilir.

Edit butonunu kullanarak istediğiniz dil seçeneğini değiştirebilrsiniz.
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HOTSPOT
PORTAL SETTINGS – PORTAL AYARLARI
Language Display Settings : Görünmesini istediğiniz dil seçeneğini enable
durumuna getirmeniz yeterlidir.
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HOTSPOT
PORTAL SETTINGS – PORTAL AYARLARI
SMS PORTAL :
SMS Portalı kullanabilmek için öncelikle bir sms gateway tanımlamış olmanız
gereklidir.
Login Settings : Enable konumunda kullanıcılarınız artık sms portal kayıt
ekranında görmeye başlar.
Login Approve Settings : Eğer sms portal ile birlikte yönetici onayı kullanmak
istiyorsanız “SMS Admin Approve” durumunu enable konumuna getirmeniz
gereklidir. Siz onay verdikten sonra kullanıcıya bilgileri sms olarak iletilir.
Login Fields : Kayıt esnasında feragat sözleşmelerini göstermek istiyorsanız bu
seçeneği “Enable” konuma getirmenz gereklidir. Checked seçeneğini “True”
olarak aktif ederseniz, sözleşme misafirlerinizin karşısına işaretli olarak
gelecektir.
Login Auth. Settings (Default User Expire Time ) : Misafirlerinizin kayıt sürelerini
belirleyebileceğiniz bölümdür. 1,7,14,30,60 ve 90 gün ile sınırlandırılmıştır.
Login Auth. Settings (Default Admin Approve Time ) : Bu seçenek yönetici onayı
kullanmanız durumunda devreye girer. Kullanıcının ne kadar süre ile onay
sürecinde bekleyeceğini belirtebilrsiniz. Bu süre içerisinde onaylamadığınız
kullanıcı sistemden silinir.
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HOTSPOT
PORTAL SETTINGS – PORTAL AYARLARI
EMAIL PORTAL :
EMAIL Portalı kullanabilmek için öncelikle bir email gateway tanımlamış olmanız
gereklidir.
Login Settings : Enable konumunda kullanıcılarınız artık sms portal kayıt
ekranında görmeye başlar.
Login Approve Settings : Eğer email portal ile birlikte yönetici onayı kullanmak
istiyorsanız “EMAIL Admin Approve” durumunu enable konumuna getirmeniz
gereklidir. Siz onay verdikten sonra kullanıcıya bilgileri email olarak iletilir.
Login Fields : Kayıt esnasında feragat sözleşmelerini göstermek istiyorsanız bu
seçeneği “Enable” konuma getirmenz gereklidir. Checked seçeneğini “True”
olarak aktif ederseniz, sözleşme misafirlerinizin karşısına işaretli olarak
gelecektir.
Login Auth. Settings (Default User Expire Time ) : Misafirlerinizin kayıt sürelerini
belirleyebileceğiniz bölümdür. 1,7,14,30,60 ve 90 gün ile sınırlandırılmıştır.
Login Auth. Settings (Default Admin Approve Time ) : Bu seçenek yönetici onayı
kullanmanız durumunda devreye girer. Kullanıcının ne kadar süre ile onay
sürecinde bekleyeceğini belirtebilrsiniz. Bu süre içerisinde onaylamadığınız
kullanıcı sistemden silinir.
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HOTSPOT
PORTAL SETTINGS – PORTAL AYARLARI
TCKN PORTAL :
Login Settings : Enable konumunda kullanıcılarınız artık sms portal kayıt
ekranında görmeye başlar.
Login Approve Settings : Eğer TCKN portal ile birlikte yönetici onayı kullanmak
istiyorsanız öncelikle bir email gateway tanımlamış olmanız gereklidir. Sonra
“TCKN Admin Approve” durumunu enable konumuna getirmeniz gereklidir. Siz
onay verdikten sonra kullanıcıya bilgileri isteğe göre email veya sms olarak iletilir.
Login Fields - Email Field : Enable konumunda kayıt formunda bulunan email
hanesine müdehale etmenizi sağlayacaktır.
Login Fields - Mandatory Field (Email) : “True” konumuna getirdiğinizde email
girişini zorunlu kılar.
Login Fields - Email Notification : “Enable” konumuna getirdiğinizde giriş bilgileri
email aracılığı ile misafirinize gönderilir.
Login Fields - Mobile Field : Enable konumunda kayıt formunda bulunan cep
telefonu hanesine müdehale etmenizi sağlayacaktır.
Login Fields - Mandatory Field (Mobile) : “True” konumuna getirdiğinizde cep
telefonu girişini zorunlu kılar.
Login Fields - Sms Notification : “Enable” konumuna getirdiğinizde giriş bilgileri
sms aracılığı ile misafirinize gönderilir.

Login Auth. Settings (Default User Expire Time ) : Misafirlerinizin kayıt sürelerini
belirleyebileceğiniz bölümdür. 1,7,14,30,60 ve 90 gün ile sınırlandırılmıştır.
Login Auth. Settings (Default Admin Approve Time ) : Bu seçenek yönetici onayı
kullanmanız durumunda devreye girer. Kullanıcının ne kadar süre ile onay
sürecinde bekleyeceğini belirtebilrsiniz. Bu süre içerisinde onaylamadığınız
kullanıcı sistemden silinir.
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