
Configuração de firewall básica no VPN Router
CVR100W 

Objetivo
 

Um Firewall é um conjunto de recurso projetado manter uma rede segura. Um roteador é
considerado um Firewall forte do hardware. Isto é devido ao fato de que o Roteadores pode
inspecionar todo o tráfego de entrada e deixar cair todos os pacotes indesejados. Este
artigo explica como configurar configurações de firewall básicas no VPN Router CVR100W.
  

Dispositivo aplicável
 

• CVR100W
  

Versão de software
 

• 1.0.1.19
  

Configuração de firewall básica
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Firewall > as configurações
básicas. A página das configurações básicas abre:
 

 
Nota: Etapas 2 13 são opcionais. Você pode configurar estas opções baseadas em suas



necessidades.
 
Etapa 2. A fim permitir a recusa da proteção do serviço (DoS) no CVR100W, a verificação 
permite no campo da proteção de DOS. A proteção de DOS é usada para impedir uma rede
de uma recusa distribuída do ataque do serviço (DDoS). Os ataques de ddis são
significados inundar uma rede ao ponto onde os recursos da rede se tornam não
disponíveis. O CVR100W usa a proteção de DOS para proteger a rede com a limitação e a
remoção dos pacotes indesejados.
 
Etapa 3. A fim obstruir todas as solicitações de ping ao CVR100W de WAN, a verificação 
permite no campo MACILENTO do pedido do bloco.
 
Etapa 4. A fim permitir que o tráfego multicast do IPv4 venha com o CVR100W do Internet,
a verificação permite no campo da transmissão do Multicast do IPv4. O Protocolo IP
multicast é um método que seja usado para enviar datagramas IP a um grupo designado de
receptores em uma única transmissão.
 
Etapa 5. O proxy de IGMP é uma maneira para que o roteador interaja com os outros
dispositivos usando a Mensagem IGMP. A licença imediata permite o CVR100W de deixar o
grupo de transmissão múltipla na velocidade ótima. Para permitir a licença imediata do
proxy de IGMP, a verificação permite no campo imediato da licença do Multicast do IPv4.
 
Etapa 6. A fim permitir o IGMP Snooping que permite que o outro Switches na rede escute
nas mensagens que vão para a frente e para trás entre o computador e o CVR100W, a
verificação permite no campo da espião do Multicast do IPv4.
 
Etapa 7. A fim permitir Universal Plug and Play (UPnP), a verificação permite no campo de
UPnP. UPnP permite a descoberta automática dos dispositivos que podem se comunicar
com o CVR100W.
 
Etapa 8. A fim permitir que os usuários com os dispositivos capazes de UPnP configurem
regras do mapeamento de porta de UPnP, a verificação permite nos usuários reservar de
configurar o campo. O mapeamento de porta ou a transmissão da porta são usados para
permitir comunicações entre anfitriões externos e serviços proporcionados dentro de uma
LAN privada.
 
Etapa 9. A fim permitir que os usuários desabilitem o acesso ao Internet ao dispositivo, a
verificação permite nos usuários reservar de desabilitar o campo do acesso ao Internet.
 
Etapa 10. A fim obstruir Java applets da transferência, verifique Javas do bloco no campo
das Javas do bloco. Os Java applets que são feitos para a intenção maliciosa podem
levantar uma ameaça de segurança a uma rede. Uma vez que transferido, um Java applet
hostil pode explorar recursos de rede. Clique o botão de rádio que corresponde ao método
desejado do bloco.
 

• Auto — Obstrui automaticamente Javas.
 
• Porta manual — Entre em uma porta específica em que para obstruir Javas.
 

Etapa 11. Se você não quer um Web site criar Cookie, os Cookie do bloco da verificação
nos Cookie do bloco colocam. Os Cookie são criados por Web site para armazenar a
informação destes usuários. Os Cookie podem seguir a história da Web do usuário que
pode conduzir a uma invasão de privacidade. Clique o botão de rádio que corresponde ao
método desejado do bloco.
 



• Auto — Automaticamente Cookie do bloco.
 
• Porta manual — Entre em uma porta específica em que para obstruir Cookie.
 

Etapa 12. A fim obstruir applet de ActiveX da transferência, verifique o bloco ActiveX no 
campo de ActiveX do bloco. ActiveX é um tipo de applet que falta a Segurança. Uma vez
que um applet de ActiveX é instalado em um computador, pode fazer qualquer coisa que um
usuário pode fazer. Pode introduzir o código prejudicial no sistema operacional, surfar um
intranet seguro, mudar uma senha, ou recuperar e enviar documentos. Clique o botão de
rádio que corresponde ao método desejado do bloco.
 

• Auto — Automaticamente bloco ActiveX.
 
• Porta manual — Entre em uma porta específica em que para obstruir ActiveX.
 

Etapa 13. A fim obstruir servidores proxy, verifique o proxy do bloco no campo do proxy do
bloco. Os servidores proxy são os server que fornecem um link entre duas redes separadas.
Os servidores proxy maliciosos podem gravar todos os dados unencrypted que lhes forem
enviados tais como inícios de uma sessão ou senhas. Clique o botão de rádio que
corresponde ao método desejado do bloco.
 

• Auto — Automaticamente servidores proxy do bloco.
 
• Porta manual — Entre em uma porta específica em que para obstruir servidores proxy.
 

Etapa 14. Salvaguarda do clique para salvar algumas mudanças que você fizesse.
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