
Alcance a configuração das regras em RV120W
e em RV220W 

Objetivo
 

As regras do acesso permitem que a configuração das regras aumente a Segurança. O
Access Control Lists (ACLs) é as lista que obstruem ou permitem o tráfego da emissão a e
dos usuários determinados. As regras do acesso podem ser configuradas para ser de fato
todo o tempo ou ser baseadas em programações definidas.
 
Este artigo explica como configurar regras do acesso no RV120W e no RV220W. 
Nota: Um máximo de 100 regras do acesso pode ser criado.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV120W 
• RV220W
  

Versão de software
 

• v1.0.4.17
  

Alcance a configuração das regras
 
Configuração das normas para uma regra do acesso
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha regras do Firewall > do acesso
. A página das regras do acesso abre:
 

 
Etapa 2. Clique o botão de rádio que corresponde à política de saída desejada do padrão no
campo da política. A política de saída do padrão determina se o tráfego de saída é permitido



ou negado. É usada sempre que não há nenhuma regra do acesso ou política do acesso ao
Internet configurada a um IP address de um usuário.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique.
  

Adicionar uma regra do acesso
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha regras do Firewall > do acesso
. A página das regras do acesso abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona a fileira para adicionar uma regra nova do acesso. A página da 
regra do acesso adicionar abre:
 



 
Etapa 2. Escolha o tipo de regra criar da lista de drop-down do tipo de conexão:
 

• De partida (LAN > WAN) — Esta regra afeta os pacotes que vêm do LAN seguro e vão a
WAN inseguro.
 
• De entrada (WAN > LAN) — Esta regra afeta os pacotes que vêm de WAN inseguro e
vão a um LAN seguro.
 
• Inter VLAN (VLAN > VLAN) — Esta regra afeta os pacotes que vêm de um VLAN
inseguro e vão a um outro VLAN. Um VLAN é o conceito de dividir uma rede física de
modo que os domínios de transmissão distintos possam ser criados. 
Nota: Somente o RV220W tem a característica do inter VLAN (VLAN > VLAN).
 

Etapa 3. (opcional) se o inter VLAN (VLAN > VLAN) foi escolhido em etapa 2 como o tipo de
conexão, escolhe o nome da fonte VLAN da lista de drop-down do nome da fonte VLAN.
 
Etapa 4. (opcional) se o inter VLAN (VLAN > VLAN) foi escolhido em etapa 2 como o tipo de
conexão, escolhe o nome do VLAN destino da lista de drop-down do nome do VLAN
destino.



Etapa 5. Escolha a ação que deve ser aplicada à regra da lista de drop-down da ação:
 

• Sempre bloco — Obstrui sempre pacotes.
 
• Reserve sempre — Permite sempre pacotes.
 
• Bloco pela programação — Obstrui os pacotes baseados em uma programação
especificada.
 
• Permita pela programação — Permite os pacotes baseados em uma programação
especificada.
 

Etapa 6. Escolha uma programação aplicar-se à regra da lista de drop-down da
programação.
 
Etapa 7. Escolha um serviço permitir ou obstruir da lista de drop-down dos serviços.
 
Note: Para uns detalhes mais adicionais em como configurar a programação ou configurar
serviços satisfazem referem o artigo criam ou editam programações em RV120W & em
RV220W. Clique configuram a programação ou configuram serviços para configurar
programações na página do Gerenciamento do serviço.
 
Etapa 8. Escolha os endereços IP de origem a que a regra obstrui ou permite o pacote da
lista de drop-down IP da fonte:
 

• Alguns — A regra aplica-se a todos os endereços IP de origem.
 
• Único endereço — Permite que você incorpore um único IP address a que a regra se
aplica no campo do começo.
 
• Escala de endereço — Permite que você incorpore uma escala dos IP address a que a
regra se aplica nos campos do começo e do revestimento.
 

Etapa 9. (opcional) se de partida (LAN > WAN) foi escolhido em etapa 2 como o tipo de
conexão, escolhe os endereços IP de destino a que a regra obstrui ou permite o pacote da
lista de drop-down do IP de destino:
 

• Alguns — A regra aplica-se a todos os endereços IP de destino.
 
• Único endereço — Permite que você incorpore um único IP address a que a regra se
aplica no campo do começo.
 
• Escala de endereço — Permite que você incorpore uma escala dos IP address a que a
regra se aplica nos campos do começo e do revestimento.
 

Etapa 10. (opcional) se de partida (LAN > WAN) foi escolhido em etapa 2 como o tipo de
conexão, verifica o uso esta caixa de verificação do IP address SNAT incorporar um IP
address SNAT para a regra.
 
Etapa 11. Incorpore o IP address SNAT ao campo do IP address SNAT. A tradução de
endereço de rede do stateful (SNAT) fornece um mecanismo seguro para para traduzir
endereços internos, não-roteável em endereços roteável. Como os fluxos de tráfego fora de
um centro de dados, o gateway e o endereço de origem dos pacotes IP são traduzidos e
comutados ao gateway router ascendente apropriado.
 
Etapa 12. (Opcional) se de entrada (WAN > LAN) foi escolhido em etapa 2 como o tipo de



conexão, incorpore o endereço da tradução da rede de destino à emissão ao campo do
servidor local (IP do DNAT). O DNAT é uma técnica para para mudar transparentemente a
caminho o IP address do destino de um pacote e para executar a função inversa para
alguns responde. Todo o roteador situado entre dois valores-limite pode executar esta
transformação do pacote.
 
Etapa 13. (Opcional) se de entrada (WAN > LAN) foi escolhido em etapa 2 como o tipo de
conexão, verifique o uso a outra caixa de verificação MACILENTO do IP address (do
Internet) incorporar um IP address MACILENTO diferente para a regra.
 
Etapa 14. Incorpore o endereço IP de WAN ao campo MACILENTO do IP de destino (do
Internet).
 
Etapa 15. Escolha o estado da regra da lista de drop-down do estado da regra.
 
Etapa 16. Click Save.
  

Edite regras de um acesso
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha regras do Firewall > do acesso
. A página das regras do acesso abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da entrada que desejada você quer editar.
 



 
Etapa 3. O clique edita a regra para editar a regra do acesso selecionada. Adicionar/edita a
página de configuração da regra do acesso abre:
 

 



Etapa 4. Faça as mudanças desejadas e clique a salvaguarda.
  

Permita/inutilização uma regra do acesso
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha regras do Firewall > do acesso
. A página das regras do acesso abre:
 

 
Etapa 2. Clique a entrada que desejada você quer permitir ou desabilitar.
 

 
Etapa 3. O clique permite ou desabilita como desejado à regra selecionada.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique.
  

Suprima de uma regra do acesso
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha regras do Firewall > do acesso
. A página das regras do acesso abre:
 



 
 Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da entrada que desejada você quer suprimir.
 

 
Etapa 3. Supressão do clique. Um indicador aparece.
 

 
Etapa 4. A APROVAÇÃO do clique e as regras desejadas do acesso serão suprimidas.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique.
  

Requisite novamente uma regra do acesso
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha regras do Firewall > do acesso
. A página das regras do acesso abre:
 



 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da entrada que desejada você quer requisitar
novamente. 
 

 
Etapa 3. O clique requisita novamente. Neste processo, o roteador compara um pacote
contra todas as regras na tabela, procura-o de cima para baixo, e aplica-o a política para a
primeira regra que a combina. Ao fazer isto, ignora todas as regras subsequentes (mesmo
se uma regra mais atrasada é um fósforo melhor). Assim, você deve colocar regras
específicas acima de mais regras gerais assegurar-se de que aquelas regras não estejam
ignoradas.
 

 
 Etapa 4. Verifique a caixa de verificação da entrada que desejada você quer se mover.
(Neste caso nós temos um total de duas regras do acesso, assim que nós temos uma opção



de apenas uma regra a ser movidos).
 

 
Etapa 5. Incorpore a prioridade ou o número da requisição ao movimento colocar.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique.
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