
Alcance a configuração das regras em RV215W 
Objetivo
 

O RV215W permite a configuração de regras do acesso aumentar a Segurança. Este
Access Control Lists (ACLs) é as lista que obstruem ou permitem o tráfego da emissão a e
dos usuários determinados. Podem ser configurados para ser de fato todo o tempo ou ser
baseados em programações definidas.
 
Este artigo explica como configurar regras do acesso no RV215W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV215W
  

Versão de software
 

• 1.1.0.5
  

Alcance regras
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha regras do Firewall > do acesso
. A página das regras do acesso abre:
 

 
Etapa 2. Clique o botão de rádio que corresponde à política de saída desejada do padrão no
campo da política. A política de saída do padrão determina se o tráfego de saída é permitido
ou negado. É usada sempre que não há nenhuma regra do acesso ou política do acesso à
internet configurada a um IP address de um usuário.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique.
  

Adicionar a regra do acesso
 

Etapa 1. O clique adiciona a fileira para adicionar uma regra nova do acesso. A página da
regra do acesso adicionar abre:
 



 
Etapa 2. Da lista de drop-down do tipo de conexão escolha o tipo de regra criar.
 

• De partida (LAN > WAN) — A regra afeta os pacotes que vêm do LAN seguro e vão a
WAN inseguro.
 
• De entrada (WAN > LAN) — A regra afeta os pacotes que vêm de WAN inseguro e vão
fixar o LAN.
 
• De entrada (WAN > DMZ) — A regra afeta os pacotes que vêm de WAN inseguro e vão
ao DMZ. Um DMZ é um segmento de rede que separe o LAN de WAN para fornecer uma
camada adicionada de Segurança.
 

Etapa 3. Da lista de drop-down da ação escolha a ação que deve ser aplicada à regra.
 

• Sempre bloco — Obstrui sempre pacotes.
 
• Reserve sempre — Permite sempre pacotes.
 
• Bloco pela programação — Obstrui os pacotes baseados em uma programação
especificada.
 
• Permita pela programação — Permite os pacotes baseados em uma programação
especificada.
 

Etapa 4. Da lista de drop-down da programação escolha uma programação aplicar-se à
regra.
 



Etapa 5. Da lista de drop-down dos serviços escolha um serviço reservar ou obstruir.
 
Nota: O clique configura serviços para configurar programações na página do 
Gerenciamento do serviço.
 
Etapa 6. Da lista de drop-down IP da fonte escolha os endereços IP de origem a que a regra
obstrui ou permite pacotes.
 

• Alguns — A regra aplica-se a todos os endereços IP de origem.
 
• Único endereço — Incorpore um único IP address a que a regra se aplica no campo do
começo.
 
• Escala de endereço — Incorpore uma escala dos IP address a que a regra se aplica nos
campos do começo e do revestimento.
 

Etapa 7. Da lista de drop-down do IP de destino escolha os endereços IP de destino a que a
regra obstrui ou permite pacotes.
 

• Alguns — A regra aplica-se a todos os endereços IP de destino.
 
• Único endereço — Incorpore um único IP address a que a regra se aplica no campo do
começo.
 
• Escala de endereço — Incorpore uma escala dos IP address a que a regra se aplica nos
campos do começo e do revestimento.
 

Etapa 8. Da lista de drop-down do log escolha uma opção do log. Os logs são os registros
gerados do sistema que são usados para o Gerenciamento de segurança.
 

• Nunca — Logs das inutilizações.
 
• Sempre — O RV215W cria um log sempre que um pacote combina a regra.
 

Etapa 9. Da lista de drop-down da prioridade de QoS escolha uma prioridade para os
pacotes IP de partida da regra. A prioridade uma é a mais baixa quando a prioridade quatro
for a mais alta. Os pacotes em umas filas mais prioritárias serão enviados antes daqueles
nas filas de baixa prioridade.
 
Etapa 10. A verificação permite no campo de estado da regra de permitir a regra.
 
Etapa 11. Salvaguarda do clique.
  

Requisite novamente regras do acesso
 

A característica da requisição é uma opção importante no RV215W. A ordem em que o
acesso ordena é indicada na tabela da regra do acesso indica a ordem em que as regras
são aplicadas. A primeira regra na tabela é a primeira regra a ser aplicada.
 



 
Etapa 1. O clique requisita novamente para requisitar novamente as regras do acesso.
 
Etapa 2. Verifique a caixa da regra que do acesso você quer requisitar novamente.
 

 
Etapa 3. Da lista de drop-down escolha uma posição que você quer mover a regra
especificada para.
 
Etapa 4. Movimento do clique a requisitar novamente a regra. A regra move-se para a
posição especificada na tabela.
 
Nota: Para cima e para baixo os botões Arrow Button pode igualmente ser usado para
requisitar novamente as regras do acesso.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique.
  

Configuração de gerenciamento da programação
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Gerenciamento do Firewall >
da programação. A página do Gerenciamento da programação abre:
 



 
Etapa 2. O clique adiciona a fileira para adicionar uma programação nova. Adicionar/edita
programações que a página abre:
 



 
Etapa 3. Dê entrada com um nome para a programação no campo de nome.
 
Etapa 4. Da lista de drop-down programada dos dias escolha os dias onde a programação é
ativa.
 

• Todos os dias — A programação é ativa para cada dia da semana.
 
• Dias específicos — Verifique as caixas de seleção dos dias para ver se há a
programação para ser ativo.
 

Etapa 5. Da lista de drop-down programada do Time Of Day escolha o tempo onde a
programação é ativa.



• Todas as vezes — A programação é ativa em todas as horas do dia.
 
• Horas específicas — Desde o início a lista de drop-down do tempo e do tempo do fim
escolhe o tempo onde a programação começa e o tempo a programação termina.
 

Etapa 6. Salvaguarda do clique.
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