
Configuração de serviço personalizado em
RV120W e RV220W 

Objetivo
 

A configuração de serviço personalizado permite a criação de serviços personalizados com
base nos quais as regras de firewall podem ser definidas. Quando um novo serviço
personalizado é criado, ele aparece na lista de serviços disponíveis. Esses serviços também
podem ser usados para SNMP.
 
O objetivo deste documento é criar, editar e excluir serviços personalizados no RV120W e
RV220W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV120W 
RV220W
  

Versão de software
 

•v1.0.4.17
  

Adicionar/Editar/Excluir um serviço personalizado
 
Adicionar um serviço personalizado
 

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Firewall > Advanced
Settings > Custom Services. A página Serviços personalizados é aberta:
 

 
Etapa 2. Clique em Add para criar um novo serviço personalizado, a janela Add / Edit
Custom Services Configuration é exibida:
 



 
 
Etapa 3. Insira um nome de serviço para fins de identificação e gerenciamento no campo 
Nome.
 

 
Etapa 4. Escolha um protocolo da camada 3 que o serviço usará na lista suspensa Tipo:
 

TCP — O Transmission Control Protocol (TCP) é um protocolo orientado a conexão e
sempre que um arquivo/dados é enviado, ele é entregue a menos que a própria conexão
falhe. Não há corrupção enquanto uma mensagem é transferida. Esse protocolo lê os
dados como "fluxo" sem que nada faça a distinção de onde um pacote termina e outro
começa. O TCP pode ser necessário em casos de World Wide Web, e-mail e FTP. O TCP
é mais confiável e garante que o pacote seja 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 ele vai chegar lá ou se também pode se
perder no caminho. Corrupções durante a transferência de data também ocorrem. Os
pacotes são enviados individualmente e são garantidos como inteiros se chegarem ao
destino, portanto, é um pacote por uma chamada de leitura. O UDP é usado em casos de
DNS (Domain Name System), aplicativos de transmissão de mídia ou filmes, VoIP (Voice
over IP) e jogos on-line de vários jogadores. O UDP é um protocolo mais rápido que o
TCP.
 
ICMP — O Internet Control Message Protocol (ICMP) é um dos protocolos principais do IP
Suite. É usado pelos sistemas operacionais dos computadores para enviar mensagens
que indicam erro, por exemplo, que um serviço solicitado não está disponível ou que um
host ou roteador não pôde ser alcançado. O ICMP também pode ser usado para
retransmitir mensagens de consulta.
 
ICMPv6 — Internet Control Message Protocol versão 6 (ICMPv6) é a implementação do
ICMP para redes definidas por IPv6. O ICMPv6 é parte integrante do IPv6, é usado para
executar relatórios de erros, funções de diagnóstico e uma estrutura para implementar
alterações futuras.



Outros — Outro é usado para definir outro protocolo que não está presente na lista
suspensa e será usado por meio de seu número de protocolo.
 

Etapa 5. Se ICMP for escolhido na Etapa 4, insira o número do tipo ICMP no campo Tipo de
ICMP. O tipo ICMP é um valor numérico que pode estar entre 0 e 40.
 
Etapa 6. Se TCP ou UDP for escolhido na Etapa 4, insira a primeira porta TCP ou UDP no
intervalo que o serviço usa no campo Start Port.
 
Passo 7. Se TCP ou UDP for escolhido na Etapa 4, insira a última porta TCP ou UDP no
intervalo que o serviço usa no campo Finish Port.
 
Note: Se usar apenas uma porta, a porta inicial e a porta final serão do mesmo valor.
 
Etapa 8. Se Other for escolhido na Etapa 4, insira o número do protocolo no campo 
Protocol Number (Número do protocolo). O número do protocolo é um valor numérico que
pode estar entre 0 e 254.
 
Etapa 9. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações. 
 
  

Editar um serviço personalizado
 

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Firewall > Advanced
Settings > Custom Services. A página Serviços personalizados é aberta:
 

 
Etapa 2. Marque a caixa de seleção do serviço que deseja editar.
 

 
Etapa 3. Clique em Editar para editar um serviço personalizado, a página Adicionar/Editar
configuração de serviços personalizados será aberta:
 



 
Etapa 4. Insira um nome de serviço para fins de identificação e gerenciamento no campo 
Nome.
 
Etapa 5. Escolha um protocolo da camada 3 que o serviço usará na lista suspensa Tipo:
 

TCP — O Transmission Control Protocol (TCP) é um protocolo orientado a conexão e
sempre que um arquivo/dados é enviado, ele é entregue a menos que a própria conexão
falhe. Não há corrupção enquanto uma mensagem é transferida. Esse protocolo lê os
dados como "fluxo" sem que nada faça a distinção de onde um pacote termina e outro
começa. O TCP pode ser necessário em casos de World Wide Web, e-mail e FTP. O TCP
é mais confiável e garante que o pacote seja 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 ele vai chegar lá ou se também pode se
perder no caminho. Corrupções durante a transferência de data também ocorrem. Os
pacotes são enviados individualmente e são garantidos como inteiros se chegarem ao
destino, portanto, é um pacote por uma chamada de leitura. O UDP é usado em casos de
DNS (Domain Name System), aplicativos de transmissão de mídia ou filmes, VoIP (Voice
over IP) e jogos on-line de vários jogadores. O UDP é um protocolo mais rápido que o
TCP.
 
ICMP — O Internet Control Message Protocol (ICMP) é um dos protocolos principais do IP
Suite. É usado pelos sistemas operacionais dos computadores para enviar mensagens
que indicam erro, por exemplo, que um serviço solicitado não está disponível ou que um
host ou roteador não pôde ser alcançado. O ICMP também pode ser usado para
retransmitir mensagens de consulta.
 
ICMPv6 — Internet Control Message Protocol versão 6 (ICMPv6) é a implementação do
ICMP para redes definidas por IPv6. O ICMPv6 é parte integrante do IPv6, é usado para
executar relatórios de erros, funções de diagnóstico e uma estrutura para implementar
alterações futuras.
 
Outros — Outro é usado para definir outro protocolo que não está presente na lista
suspensa e será usado por meio de seu número de protocolo.
 

Etapa 6. Se ICMP for escolhido na Etapa 4, insira o número do tipo ICMP no campo Tipo
ICMP. O tipo ICMP é um valor numérico que pode estar entre 0 e 40.



Passo 7. Se TCP ou UDP for escolhido na Etapa 4, insira a primeira porta TCP ou UDP no
intervalo que o serviço usa no campo Start Port.
 
Etapa 8. Se TCP ou UDP for escolhido na Etapa 4, insira a última porta TCP ou UDP no
intervalo que o serviço usa no campo Finish Port.
 
Etapa 9. Se Other for escolhido na Etapa 4, insira o número do protocolo no campo 
Protocol Number (Número do protocolo). O número do protocolo é um valor numérico que
pode estar entre 0 e 254.
 
Etapa 10. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações. 
 
  

Excluir um serviço personalizado
 

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Firewall > Advanced
Settings > Custom Services. A página Serviços personalizados é aberta:
 

 
Etapa 2. Marque a caixa de seleção do serviço que deseja excluir.
 

 
Etapa 3. Clique em Excluir e o serviço desejado será excluído.
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