
Configurando o Antivirus no roteador do RV34x
Series 
Objetivo

O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar o Antivirus no Roteadores do
RV34x Series.

Introdução

O Antivirus protege usuários de rede das infecções e do índice do malware recebido nos
email ou nos dados. A versão 3 do Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), do Hypertext
Transfer Protocol (HTTP), do File Transfer Protocol (FTP), do protocolo Post Office Protocol
dos suportes de recurso do Antivirus (POP3) e protocolos do Internet Message Access
Protocol (IMAP).

O motor do Antivirus usa dois componentes importantes: um classificador que saiba onde
olhar, e o base de dados do vírus que conhece o que procurar. O motor classifica o arquivo
pelo tipo um pouco do que confiando na extensão. O motor do vírus procura vírus nos
corpos e acessórios das mensagens recebidas pelo sistema; as ajudas do tipo de arquivo
de um acessório determinam sua exploração.

Para aprender o que o malware é, para verificar para fora este link: O que é malware?.

Para aprender como configurar o guarda-chuva, clique o link: Configurando o guarda-chuva
RV34x de Cisco.

Observação importante: Se o roteador está atualmente sob uma carga de trabalho pesada,
esta pode agravar a edição.

A tabela abaixo dá estatísticas previstas para o desempenho sob várias configurações.
Estes valores devem ser usados como guia, porque o desempenho do mundo real pode
diferir devido a um número de fatores.
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Os seguintes campos são definidos como:

Conexões simultâneas – O número total de conexões simultâneas por exemplo, se você
está transferindo um arquivo de um local, que é uma conexão, fluindo o áudio de Spotify
que será uma outra conexão, fazendo lhe duas conexões simultâneas.

Taxa de conexão – O número de pedidos de conexão por segundo que pode processar.

Taxa de transferência HTTP/FTP – O HTTP e o throughput de FTP são as taxas de
download em MB/sec.

As licenças da Segurança foram atualizadas incluir o Antivirus além do que a filtração do
aplicativo existente e da Web. Uma conta esperta é exigida a fim ter uma licença da
Segurança. Se você já não tem uma conta esperta ativa, a seção 1 deste documento estará
exigida.

Para aprender como configurar o sistema da prevenção de intrusão em RV34x, clique aqui.

Dispositivos aplicáveis

•€€€€€€ RV34x

Versão de software

•€€€€€€ 1.0.03.5
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Estrutura licenciar - Versões de firmware 1.0.3.15 e mais tarde

Movendo-se para a frente, AnyConnect incorrerá uma carga para licenças do cliente
somente.

Para obter informações adicionais sobre de AnyConnect que licencia no Roteadores do
RV340 Series, veja por favor o artigo sobre: AnyConnect que licencia para o Roteadores do

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_Intrusion_Prevention_System_on_the_RV34x_Series_Router.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html


RV340 Series.

Configurando o Antivirus

Etapa1. Se você não registrou no roteador, entre à página de configuração da Web.

Etapa 2. Navegue à Segurança > ao Threat/IPS > ao Antivirus.

Etapa 3. Clique sobre o botão de rádio para permitir a característica do antivirus.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html


Etapa 4. Verifique as caixas de seleção da possibilidade para permitir aplicativos fazer a
varredura nos protocolos. Neste exemplo, nós permitimos todos os protocolos (HTTP, FTP,
S TP, POP3, e IMAP). Selecione então a ação apropriada para ela. As seguintes opções
são definidas como:

•€€€€€€ Log – Selecione esta opção para gerar o log somente (com informação cliente, ID de
assinatura, etc.) quando as ameaças são identificadas. Não impacta a conexão.

•€€€€€€ O log destrói – Selecione esta opção para deixar cair a conexão quando as ameaças
são identificadas e registre a mensagem para o supressão.

Nota: No caso de uma ameaça identificada em um acessório, truncará o arquivo durante o
processo da transferência.

Etapa 5. Se você quer o antivirus ter um tamanho de arquivo requerido a fazer a varredura,
verifique o ponto inicial do tamanho do arquivo da possibilidade. Incorpore então o tamanho
do arquivo de que o antivirus pode fazer a varredura. A escala é do 1-100 MB.



Neste exemplo, o 50 MB foi entrado.

Etapa 6. Na seção de base de dados do vírus, a última atualização mostra a data e hora da
última assinatura actualizado. A versão de arquivo mostra à versão da assinatura qual está
sendo usado.

Etapa 7. Clique o botão Apply Button para salvar suas mudanças.

Pressionar aplica-se salvar somente sua configuração à configuração running. Você
precisará de copiar sua configuração running à configuração de inicialização se você quer
manter sua configuração entre repartições.

Etapa 8. Clique o ícone de disco flexível (da salvaguarda) na parte superior da página. Isto
reorientá-lo-á ao gerenciamento de configuração para copiar sua configuração running à
configuração de inicialização.

Etapa 9. No gerenciamento de configuração, enrole para baixo a seção de configuração da
cópia/salvaguarda. Assegure-se de que a fonte seja configuração running e o destino seja
configuração de inicialização. Clique em Apply. Isto copiará o arquivo de configuração
running ao arquivo de configuração de inicialização para reter a configuração entre
repartições.



Estado Threat/IPS

Etapa 1. Navegue à Segurança > ao Threat/IPS > ao estado.

Etapa 2. Na página do estado, você pode ver as ameaças feitas a varredura e detectadas
da data do sistema e da época, e ataques da aba selecionada. À revelia, você pode ver o
estado da aba total.



Etapa 3. Na lista de drop-down sob a aba total, você pode selecionar para durar 24 horas,
semana, ou mês para indicar os eventos.

Etapa 4. Clique a aba do vírus. Na aba do vírus, indicará o seguinte:

•€€€€€€ Os clientes 10 superiores afetaram – a lista de endereços do Mac que são afetados.

•€€€€€€ Os vírus 10 superiores detectaram – a lista de ameaças detectadas.

Nota: Você pode pairar seu rato sobre a carta de torta para mais detalhes.



Atualizando definições do Antivirus

Você pode atualizar o base de dados do Antivirus manualmente ou automaticamente. As
etapas 1-2 mostrar-lhe-ão como atualizar manualmente o base de dados do Antivirus
quando as etapas 3-6 lhe mostrarão como atualizar automaticamente o base de dados do
Antivirus.

Melhor prática: Recomenda-se atualizar automaticamente as assinaturas de segurança
numa base semanal.

Etapa1. Para atualizar manualmente o base de dados do Antivirus, navegue ao
administração > gerenciamento de arquivo.



Etapa 2. Enrole para baixo a seção manual da elevação na página do gerenciamento de
arquivos. Escolha o arquivo de assinatura para o tipo de arquivo e o cisco.com para a
elevação de. Pressione então a elevação. Isto transferirá a assinatura de segurança a mais
atrasada e instalá-la-á.

Etapa 3. Para atualizar automaticamente o base de dados do Antivirus, navegue à
configuração de sistema > atualizações automáticas.



Etapa 4. A página automática das atualizações abre. Você tem a opção da verificação
atualiza em um semanário ou em um mensal. Você pode mandar o roteador notificar
através do email ou da Web UI. Neste exemplo, nós estaremos selecionando para verificar
cada semana.

Nota: Recomenda-se atualizar automaticamente assinaturas de segurança numa base
semanal.

Etapa 5. Enrole para baixo a seção automática da atualização e procure o campo da
assinatura de segurança. Na lista de drop-down da atualização da assinatura de segurança,
selecione o tempo que você quer atualizar automaticamente. Neste exemplo, nós estaremos
selecionando imediatamente.

Etapa 6. O clique aplica-se para salvar as mudanças ao arquivo de configuração running.

Nota: Recorde clicar o ícone de disco flexível na parte superior para navegar à página do
gerenciamento de configuração para copiar seu arquivo de configuração running ao arquivo
de configuração de inicialização. Isto ajudará a reter suas configurações entre repartições.



Conclusão

Você deve agora ter configurado o Antivirus em seu roteador do RV34x Series.

Para a informação adicional, verifique para fora os seguintes recursos.

•€€€€€€ A comunidade do roteador: A comunidade do apoio de empresa de pequeno porte
de Cisco

•€€€€€€ FAQ sobre o RV34x Series: Roteador FAQ do RV34x Series

https://community.cisco.com/t5/small-business-routers/bd-p/5951-discussions-small-business-routers
https://community.cisco.com/t5/small-business-routers/bd-p/5951-discussions-small-business-routers
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