
Configuração de regras do acesso no VPN
Router CVR100W 

Objetivo
 

O Access Control Lists (ACLs) é as lista que controlam se os pacotes estão permitidos ou
negados na interface do roteador. Os ACL são configurados para ser de fato todas as
vezes, ou baseados em programações definidas. O VPN Router CVR100W permite a
configuração de regras do acesso a fim aumentar a Segurança. 
 
A finalidade deste documento é mostrar como configurar regras do acesso no VPN Router
CVR100W.
  

Dispositivo aplicável
 

• VPN Router CVR100W
  

Versão de software
 

• 1.0.1.19
  

Alcance regras
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha regras do Firewall > do
controle de acesso > do acesso. A página das regras do acesso abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona a fileira para adicionar uma regra nova do acesso. A página da 
regra do acesso adicionar abre:
 



 
Etapa 3. Da lista de drop-down do tipo de conexão, escolha o tipo de regra criar.
 

• De partida (LAN > WAN) — Esta opção afeta pacotes do LAN seguro a WAN incerto.
 
• De entrada (WAN > LAN) — Esta opção afeta pacotes de WAN incerto ao LAN seguro.
 
• De entrada (WAN > DMZ) — Esta opção afeta pacotes de WAN incerto ao DMZ. Um
DMZ é um segmento da rede que separa o LAN de WAN para fornecer uma camada de
Segurança.
 

Etapa 4. Da lista de drop-down da ação, escolha a ação que se aplica à regra.
 

• Sempre bloco — Sempre bloqueares pacote.
 
• Reserve sempre — Permita sempre pacotes.
 
• Bloco pela programação — Os pacotes são obstruídos com base em uma programação
especificada.
 
• Permita pela programação — Os pacotes são permitidos baseados em uma
programação especificada.
 



 
 
Etapa 5. Da lista de drop-down da programação, escolha uma programação aplicar-se à
regra.
 
Nota: A lista de drop-down for escurecida quando sempre o bloco ou permite sempre a
opção é escolhida em etapa 4.
 
Etapa 6. (opcional) para configurar programações do Firewall, clique configura
programações. Para configurar programações, refira o Gerenciamento da programação do
Firewall do artigo no VPN Router CVR100W.
 
Passo 7. Da lista de drop-down dos serviços, escolha um serviço reservar ou obstruir. A lista
de drop-down contém os serviços padrão disponíveis no VPN Router CVR100W. Os
serviços determinam o tipo de protocolo no uso e em que porta aplica.
 
Etapa 8. (opcional) para configurar serviços, clique configura serviços. Para configurar
serviços, refira o Gerenciamento do serviço do artigo no VPN Router CVR100W.
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Etapa 9. Da lista de drop-down IP da fonte, escolha os endereços IP de origem a que a
regra se aplica.
 

• Alguns — Esta opção aplica a regra a todos os endereços IP de origem.
 
• Único endereço — Esta opção aplica a regra a um único endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT. Incorpore o endereço IP de origem ao campo IP do começo.
 
• Escala de endereço — Esta opção aplica a regra a uma escala dos endereços IP de Um
ou Mais Servidores Cisco ICM NT. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT começando da escala de endereço ao campo IP do começo e incorpore o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da extremidade da escala de
endereço ao campo IP do revestimento.
 

Nota: O campo IP do começo é escurecido quando toda a opção é escolhida. Também, o
campo do revestimento é escurecido quando a opção alguns ou do único endereço é
escolhida.
 



 
 
Etapa 10. Da lista de drop-down do IP de destino, escolha os endereços IP de destino a que
as maçãs da regra.
 

• Alguns — Esta opção aplica a regra a todos os endereços IP de origem.
 
• Único endereço — Esta opção aplica a regra a um único endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT. Incorpore o endereço IP de destino ao campo IP do começo.
 
• Escala de endereço — Esta opção aplica a regra a uma escala dos endereços IP de Um
ou Mais Servidores Cisco ICM NT. Incorpore o o endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT começando da escala de endereço ao campo IP do começo e incorpore o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da extremidade da escala de
endereço ao campo IP do revestimento.
 

Nota: O campo IP do começo é escurecido quando toda a opção é escolhida. Também, o
campo do revestimento é escurecido quando a opção alguns ou do único endereço é
escolhida.
 
Etapa 11. Da lista de drop-down do log, escolha uma opção do log. Os logs são registros
gerados do sistema usados para a auditoria e o Gerenciamento de segurança.
 

• Nunca — Logs das inutilizações.
 
• Sempre — Um log é criado sempre sempre que um pacote combina a regra.
 



Etapa 12. Da lista de drop-down da prioridade de QoS escolha uma prioridade para os
pacotes IP de partida da regra. A prioridade uma é a mais baixa, quando a prioridade quatro
for a mais alta. Os pacotes em umas filas mais prioritárias são enviados antes daqueles nas
filas de baixa prioridade.
 
Etapa 13. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo de estado da regra
para permitir a regra.
 
Etapa 14. Click Save.
 

 
Etapa 15. (Opcional) para editar uma regra do acesso no acesso ordena a tabela, verificam
a caixa de verificação da entrada, o clique edita, edita os campos requerido, e clica a 
salvaguarda.
 
Etapa 16. (Opcional) para suprimir de uma entrada da regra do acesso no acesso ordena a
tabela, verificam a caixa de verificação da entrada, clicam a supressão, e clicam a 
salvaguarda.
 
Nota: Uma alerta é indicada para indicar que você deve salvar antes que você possa editar
ou suprimir.
 
Etapa 17. (Opcional) para permitir uma entrada da regra do acesso no acesso ordena a
tabela, verificam a caixa de verificação da entrada, o clique permite, e clica a salvaguarda.
 
Etapa 18. (Opcional) para desabilitar uma entrada da regra do acesso no acesso ordena a
tabela, verificam a caixa de verificação da entrada, clicam o desabilitação, e clicam a 
salvaguarda.
  

Requisite novamente regras do acesso
 

As regras do acesso são indicadas na tabela das regras do acesso em um pedido
específico.  A ordem indica como as regras são aplicadas. A primeira regra na tabela é a
primeira regra a ser aplicada. Depois do qual, a segunda regra da lista é aplicada. A
característica da requisição é uma opção importante no VPN Router CVR100W. 
 



 
Etapa 1. O clique requisita novamente para requisitar novamente as regras do acesso.
 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da regra que do acesso você quer requisitar
novamente.
 

 
Etapa 3. Da lista de drop-down, escolha uma posição que você quer mover a regra
especificada para.
 
Etapa 4. Movimento do clique a requisitar novamente a regra. A regra move-se para a
posição especificada na tabela.
 
Nota: Para cima e para baixo os botões Arrow Button pode ser usado para requisitar
novamente as regras do acesso.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique.
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