
Protocolos de acesso remoto e portas no VPN
Router RV315W 

Objetivo
 

O protocolo de acesso remoto permite que o administrador controle a configuração RV315W
com o Acesso remoto. Os dois protocolos de acesso são HTTP e HTTPS. O Hypertext
Transfer Protocol (HTTP) é usado à informação de acesso e distribui-a através do Internet
usando a conexão que o server e o host estabelecem. O protocolo de transferência de
hipertexto seguro (HTTPS) é usado igualmente para alcançar e distribuir a informação
através do Internet mas com a vantagem de uma camada da Segurança. Esta camada da
Segurança dá a proteção ao host e ao server contra ataques. Estes protocolos de acesso
remoto são usados para controlar o tráfego de dados sobre a interface WAN. Este artigo
explica como configurar protocolos de acesso remoto no VPN Router RV315W.
 
Nota: Para configurar confiou os host remotos que têm o acesso ao dispositivo
remotamente, referem por favor o artigo, host remotos confiados no Roteadores RV315W
VPN.
  

Dispositivo aplicável
 

• RV315W
  

Versão de software
 

• 1.01.03
  

Protocolos de acesso remoto e portas
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de sistema >
Gerenciamento remoto > protocolo de acesso remoto. A página do protocolo de acesso
remoto e das portas abre:
 

 
Etapa 2. No campo HTTP, clique o botão de rádio da possibilidade para permitir que o
RV315W seja alcançado remotamente com o uso do HTTP. Os usuários somente com
método do perfil do acesso da reunião HTTP têm o acesso ao dispositivo.
 
Etapa 3. No HTTP escuta o campo de número de porta, entra na porta usada pelo HTTP



para alcançar remotamente o RV315W.
 
Etapa 4. No campo HTTPS, clique o botão de rádio da possibilidade para permitir que o
RV315W seja alcançado remotamente com o uso do HTTPS. Os usuários somente com
método do perfil do acesso da reunião HTTPS têm o acesso ao dispositivo.
 
Etapa 5. No HTTPS escuta o campo de número de porta, entra na porta usada pelo HTTPS
para alcançar remotamente o RV315W.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique.
 


	Protocolos de acesso remoto e portas no VPN Router RV315W
	Objetivo
	Dispositivo aplicável
	Versão de software
	Protocolos de acesso remoto e portas


