
Configuração do host DMZ no Roteadores
RV180 e RV180W 

Objetivo
 

O DMZ é um exame ou uma rede lógica que seja usada para dar a Segurança ao LAN de
uma organização. Esta é uma rede interna que seja feita disponível a uma rede não
confiável. Os RV180 e os RV180W apoiam um host DMZ, que seja um dispositivo
específico dentro do LAN que será feito disponível aos clientes não confiáveis em WAN.
Estes clientes não confiáveis podem conectar a uma porta no IP de WAN do roteador, e
serão fornecidos com uma conexão ao host DMZ. O host DMZ é usado principalmente para
melhorar a Segurança na rede interna da organização. 
 
Para obter informações sobre das portas individuais da transmissão sem usar um DMZ,
refira por favor a transmissão da porta no Roteadores RV180 e RV180W VPN. 
 
O objetivo deste artigo é mostrar-lhe como permitir um host DMZ no RV180 e no RV180W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV180 
• RV180W
  

Configuração do host DMZ pelo uso do Firewall
 

Etapa1. Use o utilitário de configuração para escolher o Firewall > o host DMZ. A página do 
host DMZ abre. A seção de configuração do host DMZ consiste nos seguintes campos:
 

 
• O DMZ permite — Verifique este campo para permitir a característica do host DMZ. Este
campo é desabilitado à revelia.
 
• Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — O endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT do host no LAN que foi configurado para receber
pacotes através do DMZ.
 

Nota: As necessidades do host LAN DMZ de ser dado um fixo ou um endereço IP estático
para que a característica do host DMZ trabalhe corretamente.
 
Etapa 2. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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