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Configuração de firewall básica no Roteadores
RV320 e RV325 
Objetivo
 
Este artigo explica como configurar configurações de firewall básicas na série do VPN Router
RV32x.
 
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 indesejáveis. Os firewall de
rede guardam uma rede de computador interna (home, escola, intranet do negócio) contra o
acesso malicioso da parte externa. Os firewall de rede podem igualmente ser configurados para
limitar o acesso à parte externa dos usuários internos.
  
Dispositivos aplicáveis
 

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

Versão de software
 

v1.1.0.09
  

Configurações básicas
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Firewall > o general. A página 
geral abre:
 



●

●

●

●

●

❍

●

 
 
Etapa 2. Baseado em suas exigências, verifique a caixa de verificação da possibilidade que
corresponde às características que você deseja permitir.
 

Os Firewall do roteador de firewall podem ser desligados (desabilitado), ou podem ser
permitidos de filtrar determinados tipos de tráfego de rede com as regras assim chamadas do
Firewall, o Firewall A pode ser usado para filtrar todo o entrante e tráfego de saída e ser
baseado.
SPI (inspeção de pacote de informação do stateful) — Monitora o estado de conexões de
rede tais como córregos TCP e uma comunicação UDP o Firewall distingue pacotes legítimos
para tipos de conexão diferentes. Somente os pacotes que combinam uma conexão ativa
conhecida são permitidos pelo Firewall, todos os outro são rejeitados.
DoS (recusa de serviço) — Usado para proteger 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 RV320 usa a proteção de DOS para
proteger a rede com a limitação e a remoção de pacotes indesejáveis.
Pedido MACILENTO do bloco — Obstrui todas as solicitações de ping ao roteador da porta
MACILENTO.
Gerenciamento remoto — Permite o acesso ao roteador de uma rede de WAN remota. 

Porta — Entre em um número de porta para controlar remotamente.
Passagem do Multicast completamente — Permite que as mensagens do Protocolo IP
multicast passem através do dispositivo.
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HTTPS (protocolo de transferência de hipertexto seguro) — É um protocolo de comunicações
para uma comunicação segura sobre uma rede de computador. Fornece a criptografia
bidirecional do cliente e servidor.
SSL VPN — Permite uma conexão de VPN SSL feita através do roteador.
SORVO ALG — O SORVO ALG oferece a funcionalidade que permite o tráfego Voz-sobre-IP
que vai ambos do privado ao público e ao público ao lado privado do Firewall quando o
endereço de rede e a tradução de porta (NAPT) são usados. O NAPT é a maioria de tipo
comum de tradução de endereço de rede.
UPnP (Universal Plug and Play) — Permite a descoberta automática dos dispositivos que
podem se comunicar com o roteador.
 

Etapa 3. Baseado em suas exigências, verifique a caixa de verificação da possibilidade que
corresponde às características que você deseja obstruir.
 

Javas — Verificar esta caixa obstrui Java applets da transferência e a execução. A Java é um
linguagem de programação comum usado por muitos Web site. Contudo, 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.
Cookie — Os Cookie são criados por Web site para armazenar a informação sobre usuários.
Os Cookie podem seguir a história da Web do usuário que pode conduzir a uma invasão de
privacidade.
ActiveX — ActiveX é um tipo de applet que é usado por muitos Web site. Embora geralmente
seguro, uma vez que um applet malicioso 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
originais.
Alcance aos servidores proxy HTTP — Os servidores proxy são os server que fornecem uma
relação 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.
Exceção — Permite as características selecionadas (Javas, Cookie, ActiveX, ou acesso aos
servidores proxy HTTP), mas restringe todas as características NON-selecionadas em
domínios confiável configurados. Um domínio que seja confiado e tenha o acesso à rede
confiável. Você pode estabelecer um domínio confiável que permita que os usuários de um
domínio externo alcancem seus recursos de rede. Se esta opção é desabilitada, um domínio
confiável permite todas as características.
 

Nota: Economizador de tempo: Se você não verificou a caixa de verificação da exceção a seguir
salta etapa 4.
 
Etapa 4. O clique adiciona, entra em um domínio confiável novo, e clica a salvaguarda para criar
um domínio confiável.
 



 
Etapa 5. Salvaguarda do clique para atualizar as mudanças.
 

 
Etapa 6. (opcional) para editar o nome do domínio confiável, verifica a caixa de verificação do
domínio confiável que você quer editar, clique edita, edita o Domain Name, e clica a salvaguarda.
 

 
Etapa 7. (opcional) para suprimir de um domínio na lista do domínio confiável, verifica a caixa de
verificação do domínio confiável que você quer suprimir e clicar da supressão.
 

 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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