
Configuração de firewall no VPN Router
RV315W 

Objetivo
 

Um Firewall constrói uma ponte entre uma rede interna segura e uma rede externa incerta.
O Firewall controla a análise de tráfego de rede entrante e que parte dos pacotes de dados.
Este artigo explica como obstruir características diferentes tais como o proxy, os Cookie,
etc., no VPN Router RV315W.
  

Dispositivo aplicável
 

• RV315W
  

Versão de software
 

• 1.01.03
  

Configuração de firewall
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Segurança > o Firewall. A
página do Firewall abre:
 

 
Etapa 2. Clique o botão de rádio da possibilidade para permitir os recursos de firewall no
RV315W.
 
Nota: Etapas 3 a 7 são etapas opcionais.
 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação de proxy do bloco para obstruir o proxy no
dispositivo. 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.
 
Etapa 4. Verifique a caixa de verificação das Javas do bloco para obstruir os Java applets
da transferência. 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.



Etapa 5. Verifique a caixa de verificação de ActiveX do bloco para obstruir os aplicativos de
ActiveX da transferência. 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 documentos.
 
Etapa 6. Verifique a caixa de verificação dos Cookie do bloco para obstruir os aplicativos
dos Cookie da transferência. 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.
 
Etapa 7. Entre no número de porta que o dispositivo se usa para filtrar o tráfego de HTTP no
campo de porta do filtro. Este controle de tráfego é feito somente ao tráfego de HTTP. O
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) é usado para alcançar e distribuir a informação no
Internet com o uso da conexão que o server e o host estabelecem.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças feitas na configuração de firewall.
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