
Porta que provoca a instalação em RV120W e
em RV220W 

Objetivos
 

A provocação da porta é uma maneira de enviar dinamicamente portas a um LAN PC por
encomenda. Nesta característica, o gateway recorda o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT do computador que pede dados, de modo que quando os dados
pedidos retornam para trás através do gateway, dirija para trás os dados ao computador
apropriado olhando suas regras do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e
do mapeamento de porta. 
O objetivo deste documento é estabelecer a porta que provoca no RV120W e no RV220W. 
Nota: Você pode criar a porta até 100 que provoca regras.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV120W 
• RV220W
  

Versão de software
 

• v1.0.4.17
  

Adicionar/edite uma regra nova à porta que provoca a tabela
 
Adicionar uma regra nova
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a provocação do Firewall > da
porta. A porta que provoca a página abre:
 
 

 
Os seguintes campos são indicados:



• Nome — Isto indica o nome definido pelo utilizador da regra.
 
• Estado — Isto indica o status atual da regra.
 
• Protocolo — O campo do protocolo indica se os USOS de porta TCP ou protocolo UDP.
 
• Portas de saída — O campo de portas de saída indica os números do número de porta
ou de faixa de porta que provoca esta regra quando um pedido de conexão de saída é
feito. Se a conexão usa somente uma porta, a seguir os campos de StartPort e de EndPort
indicam os mesmos valores.
 
• Portas de recebimento — Indicadores número de porta do campo de portas de
recebimento ou números de faixa de porta usados pelo sistema remoto que recebe o
pedido. Se a conexão recebida usa somente uma porta, a seguir os campos de StartPort e
de EndPort indicam os mesmos valores.
 

Etapa 2. O clique adiciona e adicionar/edita a porta que provoca a página abre:
 

 
 
Etapa 3. Dê entrada com o nome da regra de provocação a ser adicionada no campo de
nome.
 
Etapa 4. Verifique a porta que provoca a caixa de verificação da regra para permitir a regra
nova.
 
Etapa 5. Escolha o protocolo desejado para a regra nova da lista de drop-down do
protocolo:
 

• TCP — O Transmission Control Protocol (TCP) é protocolo orientado por conexão e
sempre que um arquivo/dados é enviado, obterão entregados a menos que a conexão
própria falhar. Não há nenhuma corrupção ao transferir uma mensagem. Este protocolo lê
dados como o “córrego” com o nada que distingue onde um pacote termina e outro
começa. O TCP pode ser precisado nos casos do world wide web, do email e do File



Transfer Protocol (FTP). O TCP é mais seguro e certifica-se de que o pacote está
transmitido corretamente.
 
• UDP — O User Datagram Protocol (UDP) é um protocolo sem conexão e sempre que um
arquivo/dados é enviado, o usuário não sabe se obterão lá ou podem igualmente obter
perdidos na maneira. Corrupções quando os dados de transferência ocorrerem
demasiado. Os pacotes estão enviados individualmente e garantidos para ser inteiros se
chegam no destino, assim que é um pacote por um atendimento lido. O UDP é usado nos
casos do Domain Name System (DNS), os aplicativos ou os filmes da mídia fluente, a Voz
sobre IP (VoIP) e jogos para múltiplos jogadores em linha.
 
• Ambos — Isto permite que você use ambos os protocolos ao mesmo tempo.
 

Etapa 6. Inscreva o número de porta começando da escala provocada no campo de porta
do começo. Inscreva o número de porta do término da escala provocada no campo de porta
da extremidade. O intervalo de porta provocado é as portas usadas pelo tráfego de saída.
 
Passo 7. O intervalo de porta da resposta é as portas usadas pelo tráfego de entrada no
gateway. Inscreva o número de porta começando da escala da resposta no primeiro campo.
Inscreva o número de porta do término da escala da resposta no campo de porta da
extremidade.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique para aplicar mudanças.
  

Edite uma regra
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a provocação do Firewall > da
porta. A porta que provoca a página abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da entrada desejada.
 

 
Etapa 3. O clique edita. Adicionar/edita a porta que provoca a página abre:
 



 
Etapa 4. Dê entrada com o nome da regra de provocação a ser adicionada no campo de
nome.
 
Etapa 5. Verifique a porta que provoca a caixa de verificação da regra para permitir a regra
nova.
 
Etapa 6. Escolha o protocolo desejado para a regra nova da lista de drop-down do
protocolo:
 

• TCP — O Transmission Control Protocol (TCP) é protocolo orientado por conexão e
sempre que um arquivo/dados é enviado, obterão entregados a menos que a conexão
própria falhar. Não há nenhuma corrupção ao transferir uma mensagem. Este protocolo lê
dados como o “córrego” com o nada que distingue onde um pacote termina e outro
começa. O TCP pode ser precisado nos casos do world wide web, do email e do File
Transfer Protocol (FTP). O TCP é mais seguro e certifica-se de que o pacote está
transmitido corretamente.
 
• UDP — O User Datagram Protocol (UDP) é um protocolo sem conexão e sempre que um
arquivo/dados é enviado, o usuário não sabe se obterão lá ou podem igualmente obter
perdidos na maneira. Corrupções quando os dados de transferência ocorrerem
demasiado. Os pacotes estão enviados individualmente e garantidos para ser inteiros se
chegam no destino, assim que é um pacote por um atendimento lido. O UDP é usado nos
casos do Domain Name System (DNS), os aplicativos ou os filmes da mídia fluente, a Voz
sobre IP (VoIP) e jogos para múltiplos jogadores em linha.
 
• Ambos — Isto permite que você use ambos os protocolos ao mesmo tempo.
 

Etapa 7. Inscreva o número de porta começando da escala provocada no campo de porta
do começo. Inscreva o número de porta do término da escala provocada no campo de porta
da extremidade. O intervalo de porta provocado é as portas usadas pelo tráfego de saída.
 
Etapa 8. O intervalo de porta da resposta é as portas usadas pelo tráfego de entrada no
gateway. Inscreva o número de porta começando da escala da resposta no primeiro campo.



Inscreva o número de porta do término da escala da resposta no campo de porta da
extremidade.
 
Etapa 9. Salvaguarda do clique para aplicar mudanças.
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