
Gerenciamento da programação do Firewall no
VPN Router CVR100W 

Objetivo
 

Um Firewall protege uma rede do acesso não autorizado fora da rede. Igualmente ajuda o
acesso do limite à rede externa dos usuários dentro da rede. As programações do Firewall
são criadas para aplicar o Firewall durante dias e épocas específicos.
 
Este artigo explica como adicionar/edita uma programação do Firewall no VPN Router
CVR100W.
  

Dispositivo aplicável
 

• VPN Router CVR100W
  

Versão de software
 

• 1.0.1.19
  

Controle programações
 

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. Na tabela das programações, o clique adiciona a fileira. Adicionar/edita
programações que a página abre:
 



 
Etapa 3. No campo de nome da programação, dê entrada com um nome para a
programação.
 



 
Etapa 4. Da lista de drop-down dos dias da programação, escolha uma opção.
 

• Todos os dias — A programação é aplicada cada dia da semana. Se esta opção é
selecionada, as caixas de seleção específicas dos dias estão escurecidas.
 
• Dias específicos — A programação é aplicada em dias da semana especificados.
Verifique as caixas de seleção para ver se há os dias em que você quer aplicar a função.
 



 
Etapa 5. Da lista de drop-down do tempo da programação, escolha uma opção.
 

• O dia inteiro — A programação é aplicada o dia inteiro. Se esta opção é selecionada, os
campos do tempo das horas inicial e do fim estão escurecidos
 
• Horas específicas — A programação é aplicada somente no tempo especificado do dia.
Escolha um momento de começar desde o início as listas de drop-down do tempo da
programação, e escolha um momento de terminar a função das listas de drop-down do
tempo do fim.
 

Etapa 6. Salvaguarda do clique. A página do Gerenciamento da programação abre e a
tabela das programações é atualizada.
 

 



 
Etapa 7. (opcional) para editar uma entrada da programação nas programações apresenta,
verifica a caixa de verificação da entrada, o clique edita, edita os campos requerido, e clica
a salvaguarda.
 
Etapa 8. (opcional) para suprimir de uma entrada da programação nas programações
apresenta, verifica a caixa de verificação de, clica a supressão, e clica a salvaguarda.
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