
Gerenciamento do serviço de firewall em
RV110W 

Objetivo
 

Um Firewall é ajustado das medidas criadas para proteger uma rede obstruindo o acesso
aos usuários indesejáveis. O uso de um serviço aplica um protocolo a alguma faixa de porta
no Firewall. Este artigo explica como controlar serviços em um Firewall no RV110W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV110W
  

Etapas do procedimento
 

Etapa1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher o Firewall > as configurações
básicas.
 

  
Adicionar ou edite um serviço
 

Um serviço é um protocolo que se aplique a uma faixa de porta. Os serviços tomam
determinadas ações sob protocolos diferentes. Este procedimento mostra como adicionar
um serviço novo ou editar um serviço existente.
 
Etapa 1. Clique adicionam a fileira para adicionar um serviço, ou verificam a caixa de
seleção ao lado de um serviço e o clique edita para editá-lo.



Etapa 2. Na coluna do nome do serviço, dê entrada com um nome para o serviço.
 

 
 
Etapa 3. Do menu suspenso da coluna do protocolo, selecione um protocolo que o serviço
siga.
 

• TCP — O protocolo Protocolo de control de transmisión (TCP) mantém-se a par de
conexões e envia-se mensagens na ordem que são enviadas, mas as mensagens são
enviadas a mais lento do que o UDP.
 
• UDP — O protocolo de datagrama de usuário não se mantém a par de conexões e os
mensagens de dados não podem chegar na ordem que são enviados, mas as mensagens
são enviadas mais rapidamente do que o TCP.
 
• TCP & UDP — Isto usa o TCP e o UDP.
 
• ICMP — O protocolo Protocolo de control de mensajes de Internet (ICMP) é usado
primeiramente enviando Mensagens de Erro e razões do diagnóstico.
 

Etapa 4. Na coluna da porta do começo, inscreva a primeira porta na escala a que o serviço
se aplica.
 

Nota: Este campo não é ativo se você escolhe o ICMP.
 



Etapa 5. Na coluna da porta da extremidade, inscreva a última porta na escala a que o
serviço se aplica.
 

Nota: Este campo não é ativo se você escolhe o ICMP.
 

 
Etapa 6. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento para rejeitá-los.
  

Suprima de um serviço
 

Este procedimento mostra como remover os serviços indesejáveis ou não utilizados.
 
Etapa1. Verifique a caixa de seleção ao lado de um serviço.
 



 
Etapa 2. Supressão do clique para suprimir do serviço.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento para rejeitá-los.
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