
Adicionar a porta que provoca regras em RV180
e em RV180W 

Objetivos
 

A provocação da porta é uma maneira de enviar dinamicamente portas a um LAN PC por
encomenda. Com esta 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 os dados de volta ao computador
olhando suas regras do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e do
mapeamento de porta. O objetivo deste documento é setup a porta que provoca no
Roteadores RV180 e RV180W
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV180 
• RV180W
  

Porta que provoca a instalação para RV120W
 

Etapa 1. Alcance o dispositivo com a utilidade com base na Web e escolha então a 
provocação do Firewall > da porta. A porta que provoca a página abre.
 

 
• Nome — O campo de nome indica nome definido pelo utilizador da regra.
 
• Estado — O campo de estado indica o status atual da regra.
 
• O campo do protocolo de protocolo indica se os USOS de porta TCP ou protocolo UDP.
 
• Portas de saída — O campo de portas de saída indica 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 da porta do começo e de porta
da extremidade 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 da porta do
começo e de porta da extremidade indicam os mesmos valores.



Passo 7. Para adicionar uma regra nova, o clique adiciona para abrir adicionar/edita a porta
que provoca a página.
  

Adicionar uma regra nova à porta que provoca a tabela
 

 
Etapa 1. Dê entrada com seu nome do aplicativo no campo de nome.
 
Etapa 2. Verifique a porta que provoca a caixa de seleção da regra para permitir a regra
nova.
 
Etapa 3. Escolha o protocolo para a regra nova da lista de drop-down do protocolo.
 
Etapa 4. O intervalo de porta provocado é as portas usadas pelo tráfego de saída. No
primeiro campo, entre no número de porta começando da escala provocada. No segundo
campo, entre no número de porta do término da escala provocada.
 
Etapa 5. O intervalo de porta da resposta é as portas usadas pelo tráfego de entrada no
gateway. No primeiro campo, entre no número de porta começando da escala da resposta.
No segundo campo, entre no número de porta do término da escala da resposta.
 
Salvaguarda do clique de etapa 6. para salvar os ajustes.
  

Edite uma regra da porta que provoca a tabela
 

Etapa1. Verifique uma regra na porta que provoca a tabela da regra para editar os campos.
 
Etapa 2. O clique edita para abrir adicionar/edita a porta que provoca a página para editar
uma regra selecionada.
 



 
Etapa 3. Edite a regra e clique então a salvaguarda para salvar os ajustes.
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