
Configurar configurações básicas do Firewall em
RV110W 

Objetivo
 

Um Firewall é um sistema de segurança que os monitores e controlem o fluxo de entrante e
do tráfego de saída à rede usando regras de Segurança configuradas. O Firewall serve
como uma barreira entre confiada, fixa a rede interna e redes não confiável externos.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar configurações básicas do
Firewall no RV110W. 
 
Nota: Para ajustes da configuração avançada (tais como a possibilidade ou a desabilitação
de serviços específicos no Firewall), refira o Gerenciamento do serviço de firewall em
RV110W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV110W
  

Configuração de firewall básica
 

Etapa1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher o Firewall > as configurações
básicas. A página das configurações básicas publica-se: 

ukp.aspx?vw=1&articleid=2413
ukp.aspx?vw=1&articleid=2413


 
Etapa 2. No campo do Firewall, verifique a caixa de verificação da possibilidade para
permitir configurações de firewall.
 

 
Etapa 3. No campo da proteção de DOS, verifique a caixa de verificação da possibilidade 
para proteger sua rede do ataque de recusa de serviço (DOS).
 



 
Etapa 4. No campo MACILENTO do pedido do bloco, verifique a caixa de verificação da 
possibilidade para negar solicitações de ping ao RV110W das redes externas.
 

 
Etapa 5. No campo do acesso à Web, verifique a caixa de verificação HTTP e/ou a caixa de
verificação HTTPS para permitir o tráfego destes protocolos. O HTTPS é uma versão do
HTTP que cifra pacotes para a segurança aumentada.
 

 
Etapa 6. No campo do Gerenciamento remoto, verifique a caixa de verificação da 
possibilidade para permitir ajustes do Gerenciamento remoto.
 



 
Nota: Se você escolhe não permitir o Gerenciamento remoto, salte a etapa 11.
 
Passo 7. No campo do Acesso remoto, escolha o tipo de acesso à Web usado para
conectar ao Firewall clicando o botão de rádio HTTP ou o botão de rádio HTTPS. O HTTPS
cifra pacotes para a maior Segurança.
 

 
Etapa 8. No campo da upgrade remoto, verifique a caixa de verificação da possibilidade 
para permitir que o firmware RV110W seja promovido remotamente.
 



 
Etapa 9. No campo de endereço IP remoto permitido, clique todo o botão de rádio do 
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para permitir upgrades remoto ao
roteador de qualquer IP, ou clique o botão de rádio abaixo para incorporar uma escala dos
endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT que são permitidos promover
remotamente o roteador nos campos à direita.
 

 
Etapa 10. No campo de porta de gerenciamento remoto, incorpore a porta ou a faixa de
porta em que é permitido ao Gerenciamento remoto.
 

 
Etapa 11. Na transmissão do Multicast do IPv4: (Proxy de IGMP) coloque, verifique a caixa
de verificação da possibilidade para permitir a transmissão do Multicast para o IPv4.
 



 
Etapa 12. Na transmissão do Multicast IPv6: (Proxy de IGMP) coloque, verifique a caixa de
verificação da possibilidade para permitir a transmissão do Multicast para o IPv6. 
 

 
Nota: Você pode somente permitir esta opção se o dispositivo é configurado para se operar
em um modo do IPv6 na página dos trabalhos em rede > do modo IP.
 
Etapa 13. No campo de UPnP, verifique a caixa de verificação da possibilidade para permitir
Universal Plug and Play (UPnP) que permite a descoberta automática dos dispositivos que
podem conectar ao roteador.
 



 
Nota: Se você escolhe não permitir UPnP, salte a etapa 16.
 
Etapa 14. No usuário reservar para configurar o campo, verifique a caixa de verificação da 
possibilidade para permitir que os usuários ajustem as regras O. do mapeamento de porta.
 

 
Etapa 15. Nos usuários reservar para desabilitar o campo do acesso ao Internet, verifique a
caixa de verificação da possibilidade para permitir que os usuários desabilitem o acesso ao
Internet.
 



 
Etapa 16. No bloco as Javas colocam, verificam a caixa de verificação da possibilidade se
você gostaria de obstruir Java applets. Clique seguinte o auto botão de rádio para obstruir
Javas em todas as portas, ou para clicar o botão de rádio manual para inscrever o número
de porta no campo de porta em que para obstruir Javas.
 

 
Etapa 17. No bloco os Cookie colocam, verificam a caixa de verificação da possibilidade se
você gostaria de obstruir Cookie. Clique seguinte o auto botão de rádio para obstruir Cookie
em todas as portas, ou para clicar o botão de rádio manual para inscrever o número de
porta no campo de porta em que para obstruir Cookie.
 



 
Etapa 18. No campo de ActiveX do bloco, verifique a caixa de verificação da possibilidade 
se você gostaria de obstruir o índice de ActiveX. Clique seguinte o auto botão de rádio para
obstruir o índice de ActiveX em todas as portas, ou para clicar o botão de rádio manual 
para inscrever o número de porta no campo de porta em que para obstruir ActiveX satisfaça.
 

 
Etapa 19. No campo do proxy do bloco, verifique a caixa de verificação da possibilidade 
para obstruir servidores proxy. Clique seguinte o auto botão de rádio para obstruir
servidores proxy em todas as portas, ou para clicar o botão de rádio manual para inscrever
o número de porta no campo de porta em que para obstruir servidores proxy.
 



 
Etapa 20. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento para rejeitá-los.
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