Configuração da porta que provoca no
Roteadores RV016, RV042, RV042G, e RV082
VPN
Objetivo
A provocação da porta prevê um ambiente mais seguro fechando fora das portas quando
não são dentro uso e são usados igualmente para os aplicativos especiais que podem pedir
uma porta ser por encomenda aberto. A provocação da porta permite que os computadores
atrás de um roteador ativado por NAT alcancem um server especial ou usem um aplicativo
especial no Internet.
O objetivo deste documento é guiar o usuário para estabelecer a porta que provoca no
Roteadores RV016, RV042, RV042G, e RV082 VPN.

Dispositivos aplicáveis
• RV016
• RV042
• RV042G
• RV082

Versão de software
• v4.2.1.02

Provocação da porta
Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de roteador e escolha a instalação > a
transmissão. A página da transmissão abre:

Etapa 2. Dê entrada com o nome do aplicativo no campo de nome do aplicativo.
Etapa 3. Incorpore a escala das portas que provocarão as portas no campo do intervalo de
porta do disparador. Por exemplo, quando os dados são enviados do intervalo de porta do
disparador (1050 - 2000) os dados de entrada são recebidos na escala da porta de
recebimento (2001- 2050).
Etapa 4. Incorpore a escala das portas de recebimento que serão enviadas quando a regra
é provocada no campo da escala da porta de recebimento.
Etapa 5. O clique adiciona para alistar para provocar como necessário tantas como portas.

Etapa 6. (opcional) para suprimir de uma entrada do intervalo de porta da lista do serviço,
para escolher a entrada da porta que provoca a lista e para clicar a supressão.
Etapa 7. (opcional) para atualizar a entrada do intervalo de porta, a escolhê-la da entrada da
porta que provoca a lista, para clicar a atualização, e para editar os campos desejados.
Etapa 8. (opcional) para adicionar uma outra escala nova à lista, clique adiciona novo. Se
você quer adicionar um serviço novo siga etapas 2 a 4.
Etapa 9. Salvaguarda do clique para salvar todos os ajustes de configuração.

