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Configurar a transmissão da porta e a porta que
provocam no Roteadores RV160 e RV260 
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Objetivo
 
O objetivo deste artigo é mostrar-lhe como configurar a transmissão da porta e mover a
provocação no Roteadores RV160 e RV260.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware
 

 
RV160 | 1.0.00.13
 
 
RV260 | 1.0.00.13
 
  

Introdução
 
A transmissão da porta e a provocação da porta são as características que permitem que alguns
usuários do Internet tenham o acesso aos recursos específicos em sua rede, ao proteger os
recursos que você quer se manter privado.
 
A transmissão da porta permite o acesso público aos serviços em dispositivos de rede na rede de
área local (LAN) abrindo uma porta ou um intervalo de porta específico para um serviço, tal como
o File Transfer Protocol (FTP). A transmissão da porta abre um intervalo de porta para serviços
tais como os jogos de Internet que usam portos alternados para se comunicar entre o server e o
host LAN.
 
A provocação da porta permite que uma porta especificada ou um intervalo de porta abram para o
tráfego de entrada depois que o usuário envia o tráfego de saída através da porta do disparador.
A provocação da porta permite que o dispositivo monitore dados que parte para números de porta
específicos. O dispositivo recorda o IP address do cliente que enviou os dados de harmonização.
Quando os dados pedidos retornam através do dispositivo, os dados estão enviados ao cliente
apropriado que usa as regras do endereçamento de IP e do mapeamento de porta.
 
Para obter mais informações sobre da transmissão da porta e da porta que provocam, clique aqui.
  
Configurar a transmissão da porta
 
Para configurar a transmissão da porta, siga estas etapas:
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5818-configure-port-forwarding-port-triggering-nat-on-rv34x-serie.html


Etapa 1. Início de uma sessão ao utilitário de configuração da Web. Incorpore o nome de usuário
e senha para o roteador e clique o início de uma sessão. O nome de usuário padrão e a senha
são Cisco.
 

 
Etapa 2. Firewall do clique > transmissão da porta.
 

 
Etapa 3. Na tabela do forwarding da porta, o clique adiciona o ícone ou seleciona a fileira e o
clique edita o ícone) e configura o seguinte:
 

 

Neste artigo, nós estaremos usando o RV260 para configurar a transmissão da porta. A
configuração pode variar segundo o modelo que você se usa.

Permita A verificação permite de permitir a transmissão da porta

Serviço
externo

Selecione um serviço externo da lista de drop-down. (Se um serviço
não está listado, você pode adicionar ou alterar a lista seguindo as
instruções na seção de gerenciamento do serviço)

Serviço
interno

Selecione um serviço interno da lista de drop-down. (Se um serviço não
está listado, você pode adicionar ou alterar a lista seguindo as
instruções na seção de gerenciamento do serviço)

Endereços
IP internos Incorpore os endereços IP internos do server

Relações Selecione a relação da lista de drop-down, para aplicar sobre a
transmissão da porta



 
Para adicionar ou editar uma entrada na lista do serviço, siga estas etapas:
 
Etapa 4. Gerenciamento do serviço do clique.
 

 
Etapa 5. No clique do Gerenciamento do serviço adicionar o ícone ou selecione uma fileira e o
clique edita o ícone.
 
Configurar o seguinte:
 

 
Nome do aplicativo - Nome do serviço ou do aplicativo.
 
 
Protocolo - Protocolo exigido. Refira a documentação para o serviço que você está
hospedando.
 
 
Mova o protocolo Start/ICMP Type/IP - Números de faixa de porta reservados para este
serviço.
 
 
Extremidade da porta - Último número da porta reservado para este serviço.
 
 

 
Para adicionar um serviço, clique sobre o ícone positivo e configurar o nome, o protocolo, o
protocolo da porta Start/ICMP Type/IP e o código da porta End/ICMP.
 



 
Para editar um serviço, selecionar uma fileira e clicar sobre o ícone da edição para configurar
como mostrado os campos abaixo.
 

 

Etapa 6. O clique aplica-se.
 

 
Passo 7. Na tabela do forwarding da porta de Universal Plug and Play (UPnP), clique o ícone do
refrescamento para refrescar os dados. As regras da transmissão da porta para UPnP são
adicionadas dinamicamente pelo aplicativo de UPnP.
 

Neste exemplo, o serviço de FTP é selecionado.



  
Configurar a provocação da porta
 
Para configurar a porta que provoca, siga estas etapas:
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao utilitário de configuração da Web. Incorpore o nome de usuário
e senha para o roteador e clique o início de uma sessão. O nome de usuário padrão e a senha
são Cisco.
 

 

Etapa 2. Firewall do clique > provocação da porta.
 

 
Etapa 3. Para adicionar ou editar um serviço à porta que provoca a tabela, configurar o seguinte:
 
O clique adiciona o ícone (ou selecione a fileira e o clique edita o ícone e incorpora a informação:
 

Neste artigo, nós estaremos usando o RV260 para configurar a provocação da porta. A
configuração pode variar segundo o modelo que você se usa.



 

 
Etapa 4. Clique o Gerenciamento do serviço para adicionar, ou edite uma entrada na lista do
serviço.
 

 
Etapa 5. No Gerenciamento do serviço, o clique adiciona o ícone ou seleciona a fileira e o clique 
edita o ícone.
 
Configurar o seguinte:
 

 
Nome do aplicativo - Nome do serviço ou do aplicativo.
 
 
Protocolo - Protocolo exigido. Refira a documentação para o serviço que você está
hospedando.
 
 
Mova o protocolo Start/ICMP Type/IP - Números de faixa de porta reservados para este
serviço.
 
 
Extremidade da porta - Último número da porta reservado para este serviço.
 

Permita Verifique para permitir a provocação da porta
Nome do
aplicativo Dê entrada com o nome do aplicativo

Provoque
o serviço

Selecione um serviço da lista de drop-down (se um serviço não está
listado, você pode adicionar ou alterar a lista seguindo as instruções na
seção de gerenciamento do serviço)

Serviço
entrante

Selecione um serviço da lista de drop-down (se um serviço não está
listado, você pode adicionar ou alterar a lista seguindo as instruções na
seção de gerenciamento do serviço)

Relações Selecione a relação da lista de drop-down



 
 

Para adicionar um serviço, clique sobre o ícone positivo e configurar o nome, o protocolo, o
protocolo da porta Start/ICMP Type/IP e o código da porta End/ICMP.
 

 
Para editar um serviço, selecionar uma fileira e clicar sobre o ícone da edição para configurar
como mostrado os campos abaixo.
 



 

Etapa 6. O clique aplica-se.
 

 
Você tem agora com sucesso a /porta da transmissão da porta configurada que provoca no
Roteadores RV160 e RV260.
 

Neste exemplo, o serviço de FTP é selecionado.
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