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Transmissão da porta e porta que provocam na
série do VPN Router RV320 e RV325 
Objetivo
 
A transmissão da porta é uma tecnologia que seja usada para reorientar os pacotes que são
enviados através de uma rede. Isto assegura-se de que os pacotes tenham um trajeto claro ao
destino pretendido, que permite umas velocidades mais rápidas da transferência e uma mais
baixa latência. A série do VPN Router RV32x apoia a transmissão do intervalo de porta e a
provocação da porta. A transmissão do intervalo de porta é uma transmissão da porta estática
que abra uma faixa de porta específica. Isto aumenta o risco de segurança porque as portas
configuradas estão sempre abertas. A provocação da porta é transmissão da porta dinâmica.
Quando um dispositivo que esteja conectado ao roteador abre uma porta do disparador definida
na regra do disparador, as portas de recebimento configuradas estão abertas. Uma vez que as
portas do disparador são enviadas já não, as portas de recebimento estão fechadas. A porta que
provoca a segurança mais elevada das ofertas desde que as portas configuradas não estão
sempre abertas, contudo uma regra do disparador da porta pode somente ser usada por um
cliente de cada vez.
 
Este artigo explica como configurar a transmissão da porta e mover a provocação na série do
VPN Router RV32x.
  
Dispositivos aplicáveis
 

RV320 Dual VPN Router MACILENTO
VPN Router MACILENTO duplo do gigabit RV325
  

Versão de software
 

v1.1.0.09
  

Transmissão da porta e provocação da porta
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a instalação > a transmissão. A
página da transmissão abre:
 



  
Adicionar a transmissão do intervalo de porta
 

 
Etapa 1. O clique adiciona na tabela do forwarding do intervalo de porta para adicionar uma faixa
de porta a ser aberta
 

 
Etapa 2. Da lista de drop-down do serviço escolha um serviço às portas aberta para.
 
Nota: Clique o Gerenciamento do serviço para adicionar ou editar um serviço. O Gerenciamento
do serviço é discutido mais tarde no artigo.
 
Etapa 3. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT a que o tráfego deve
ser enviada no campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
 
Etapa 4. Verifique a caixa de verificação no campo de estado para abrir as portas configuradas.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique. A configuração da transmissão da porta salvar.
  
Edite a transmissão do intervalo de porta
 



 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação do intervalo de porta que você quer editar.
 
Etapa 2. O clique edita na tabela do forwarding do intervalo de porta para editar o intervalo de
porta.
 

 
Etapa 3. Da lista de drop-down do serviço escolha um serviço às portas aberta para.
 
Nota: Clique o Gerenciamento do serviço para adicionar ou editar um serviço. O Gerenciamento
do serviço é discutido mais tarde no artigo.
 
Etapa 4. Edite o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT a que o tráfego deve ser
enviada no campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
 
Etapa 5. Verifique a caixa de verificação no campo de estado para abrir as portas configuradas.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique. A configuração da transmissão da porta é atualizada.
  
Transmissão do intervalo de porta da supressão
 

 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação do intervalo de porta de que você quer suprimir.
 
Etapa 2. Clique a supressão para suprimir da configuração específica do intervalo de porta.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique. A configuração do intervalo de porta é suprimida.
  
Adicionar a provocação do intervalo de porta
 

 
Etapa 1. O clique adiciona na porta que provoca a tabela para adicionar um disparador da porta.
 



 
Etapa 2. Dê entrada com o nome do aplicativo que você quer configurar portas para no campo de
nome do aplicativo.
 
Etapa 3. Incorpore o intervalo de porta do disparador ao campo do intervalo de porta do
disparador. Estas são as portas que você quer provocar a regra.
 
Etapa 4. Incorpore o intervalo de porta enviado ao campo do intervalo de porta da transmissão.
Estas são as portas que são enviadas quando a regra é provocada.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique. A porta que provoca a configuração salvar.
  
Edite a provocação da porta
 

 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação do disparador que da porta você quer editar.
 
Etapa 2. O clique edita na porta que provoca a tabela para editar o disparador da porta.
 

 
Etapa 3. Edite o nome do aplicativo que você quer configurar portas para no campo de nome do
aplicativo.
 
Etapa 4. Edite o intervalo de porta do disparador no campo do intervalo de porta do disparador.
Estas são as portas que você quer provocar a regra.
 
Etapa 5. Edite o intervalo de porta enviado no campo do intervalo de porta da transmissão. Estas
são as portas que são enviadas quando a regra é provocada.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique. A porta que provoca a configuração é atualizada.
  
Provocação da porta da supressão
 



 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação do disparador da porta de que você quer suprimir.
 
Etapa 2. Clique a supressão para suprimir da configuração específica do disparador da porta.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique. A configuração do disparador da porta é suprimida.
 
  
Adicionar o nome do serviço
 
Etapa 1. Gerenciamento do serviço do clique. A janela de gerenciamento do serviço aparece.
 

 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar um serviço novo.
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Etapa 3. Dê entrada com um nome para o serviço no campo de nome do serviço.
 
Etapa 4. Da lista de drop-down do protocolo escolha o protocolo que o serviço usa.
 

TCP - Do serviço os pacotes do Transmission Control Protocol (TCP) para a frente.
UDP - Do serviço os pacotes do User Datagram Protocol (UDP) para a frente.
IPv6 - O serviço para a frente todo o tráfego do IPv6.
 

Etapa 5. Se o protocolo é TCP ou UDP, incorpore a faixa de porta que é reservada para o serviço
no campo do intervalo de porta.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique. O serviço salvar à tabela do Gerenciamento do serviço.
  
Edite o nome do serviço
 
Etapa 1. Gerenciamento do serviço do clique. A janela de gerenciamento do serviço aparece.
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação do serviço que você quer editar.
 
Etapa 3. O clique edita para editar o serviço.
 

 
Etapa 4. Edite o nome para o serviço no campo de nome do serviço.
 
Etapa 5. Da lista de drop-down do protocolo escolha o protocolo que o serviço usa.
 

TCP - Do serviço os pacotes do Transmission Control Protocol (TCP) para a frente.
UDP - Do serviço os pacotes do User Datagram Protocol (UDP) para a frente.
IPv6 - O serviço para a frente todo o tráfego do IPv6.
 

Etapa 6. Se o protocolo é TCP ou UDP, incorpore a faixa de porta que é reservada para o serviço
no campo do intervalo de porta.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique. Uma janela de aviso aparece. Toda a configuração que for



associada com o serviço editado é atualizada automaticamente.
 

 
Etapa 8. Clique sim. A configuração de serviço é atualizada.
  
Nome do serviço da supressão
 
Etapa 1. Gerenciamento do serviço do clique. A janela de gerenciamento do serviço aparece.
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação do serviço que você quer suprimir.
 
Etapa 3. Supressão do clique para suprimir do serviço.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique. Uma janela de aviso aparece. Toda a configuração que for
associada com o serviço suprimido é suprimida automaticamente.
 

 
Etapa 5. Clique sim. O serviço é suprimido.
 
Você tem aprendido agora as etapas configurar a transmissão da porta e mover a provocação na
série do VPN Router RV32x.
 



Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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