
Configurar a transmissão da porta única no
RV110W 

Objetivo
 

A transmissão da porta deixa-o traçar portas externas em um roteador às portas internas em
máquinas na rede local. Isto deixa os serviços que são dentro da rede interna se tornam
visíveis aos usuários na rede externa. Para os dispositivos de gateway, a porta que envia
igualmente deixa gateways NAT-permitidos traduzir o tráfego limitados para dispositivos
específicos dentro da rede interna.
 
O objetivo deste documento é explicar como configurar a transmissão da porta única no
RV110W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV110W
  

Transmissão da porta única
 

Etapa1. No utilitário de configuração da Web escolha a transmissão do Firewall > da porta
única. A página da transmissão da porta única abre.
 

 
Etapa 2. No campo do aplicativo, dê entrada com o nome do protocolo ou preste-lhe
serviços de manutenção querem configurar a transmissão da porta para.
 
Etapa 3. No campo de porta externa, entre no número de porta que provoca esta regra
quando um pedido de conexão da rede externa é feito.
 
Etapa 4. No campo de porta interna, entre no número de porta usado pelo dispositivo na
rede interna para responder ao pedido que recebe.
 
Etapa 5. Da lista de drop-down do protocolo, escolha um protocolo de transporte:
 

• TCP — Protocolo de transporte que é seguro, mas mais lento do que o UDP.
 



• UDP — O protocolo de transporte que é mais rápido do que o TCP, mas fixa-se menos.
 
• TCP&UDP — Um ou outro protocolo de transporte é aceitado.
 

Etapa 6. No campo do IP address, incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT do host na rede interna a que o tráfego IP específico será enviado.
 
Passo 7. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para permitir a regra.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique.
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