
Configuração da regra do acesso do Firewall
para obstruir pacotes de ping de duas redes
diferentes no Roteadores RV016, RV042,
RV042G, e RV082 VPN 

Objetivo
 

Duas redes diferentes podem ser precisadas em um roteador de fornecer o acesso ao
Internet aos dispositivos que não estão na mesma rede que o roteador. Isto pode ser
conseguido com uma regra do acesso baseada em vários critérios a fim permitir ou negar o
acesso a toda a rede ou intervalo de endereço IP. Uma regra do acesso ajuda o roteador a
determinar que tráfego é permitido passar com o Firewall e igualmente ajuda-o a adicionar a
Segurança ao roteador. 
 
Este artigo explica como obstruir pacotes de ping de duas redes diferentes em RV016,
RV042, RV042G, e o Roteadores RV082 VPN com um acesso ordena.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versão de software
 

• v4.2.1.02
  

Alcance a configuração da regra
 

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. O clique adiciona para adicionar uma regra do acesso. A página dos serviços das
regras do acesso abre:
 

 
Etapa 3. Escolha a ação apropriada da lista de drop-down da ação que permitirá que o
tráfego passe se Allow é escolhida. Se não, escolha negam para negar o tráfego. 
 
Etapa 4. Escolha o serviço apropriado da lista de drop-down do serviço. 
 
Nota: Se o serviço do desejo está disponível, salte para pisar 10. 
 
Etapa 5. Se o serviço apropriado não está disponível, o Gerenciamento do serviço do clique
e a janela de gerenciamento do serviço aparecem: 
 



 
Etapa 6. Dê entrada com um nome do serviço desejado no campo de nome do serviço.
 
Etapa 7. Escolha um tipo de protocolo apropriado da lista de drop-down do protocolo:
 

• TCP — O protocolo Protocolo de control de transmisión (TCP) é um protocolo usado
pelos aplicativos que exigem a entrega garantida.
 
• UDP — O protocolo de datagrama de usuário usa os soquetes da datagrama para
estabelecer o host para hospedar comunicações.
 
• IPv6 — Dirige o tráfego do Internet entre anfitriões nos pacotes que são distribuídos
através das redes especificadas distribuindo endereços.
 

Etapa 8. Incorpore a faixa de porta que se aplicará ao serviço no campo do intervalo de
porta. 
 
Etapa 9. O clique adiciona para alistar para adicionar o serviço à lista de drop-down do
serviço na página das regras do acesso.
 
Etapa 10. Clique a APROVAÇÃO para fechar o indicador e isto toma o usuário de volta à
página das regras do acesso.
 



 
Etapa 11. Escolha o fósforo dos pacotes do log esta regra registrar os pacotes recebidos
que combinam a regra do acesso na lista de drop-down do log. 
 
Etapa 12. Escolha uma relação da lista de drop-down da interface de origem que é afetada
por esta regra. A interface de origem é a relação de que o tráfego é iniciado.
 

• LAN — A porta de rede de área local conecta computadores na proximidade final em
uma rede tal como um prédio do escritório ou uma escola.
 
• WAN1 — A porta do Wide Area Network conecta computadores em uma grande área em
uma rede. Esta poderia ser toda a rede que conectar uma região ou mesmo um país. É
usada por negócios e pelo governo para conectar a outros lugar.
 
• WAN2 — Mesma que a porta WAN1 salvo que ele é uma segunda rede.
 
• DMZ — Permite que o tráfego exterior alcance um computador na rede sem expor o LAN.
 
• ALGUNS — Permite que toda a relação seja usada.
 



 
Etapa 13. Escolha uma opção especificar o endereço IP de origem que a rede usará para o
tráfego através da relação da lista de drop-down IP da fonte: 
 

• Alguns — Todo o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT será usado para
enviar o tráfego. Não haverá nenhuns campos à direita da lista de drop-down disponível.
 
• Único — Um único endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT será usado
para enviar o tráfego. Incorpore o endereço IP desejado ao campo à direita da lista de
drop-down.
 
• Escala — Um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da escala será
usado para enviar o tráfego. Incorpore a escala de endereços IP desejados aos campos à
direita da lista de drop-down.
 

Etapa 14. Escolha uma opção especificar o endereço IP de destino que a rede usará para o
tráfego através da relação da lista de drop-down do IP de destino:
 

• Alguns — Todo o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT será usado para
enviar o tráfego. Não haverá nenhuns campos à direita da lista de drop-down disponível.
 
• Único — Um único endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT será usado
para enviar o tráfego. Incorpore o endereço IP desejado ao campo à direita da lista de
drop-down.
 
• Escala — Um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da escala será
usado para enviar o tráfego. Incorpore a escala de endereços IP desejados aos campos à
direita da lista de drop-down.
 

Etapa 15. Salvaguarda do clique para aplicar ajustes.
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