
Transmissão do intervalo de porta no
Roteadores RV180 e RV180W VPN 

Objetivo
 

A transmissão da porta permite que um administrador converja determinado tráfego a uma
porta específica. A porta que envia igualmente permite que os serviços sejam executados
em portas específicas, que aumenta a segurança de rede.
 
Este documento explica como configurar ajustes da transmissão do intervalo de porta no
Roteadores RV180 e RV180W VPN.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV180 
• RV180W
  

Versão de software
 

• 1.0.2.3 
  

Transmissão do intervalo de porta
 
Criando serviços feitos sob encomenda
 

Etapa1. Use a utilidade de configuração de roteador para escolher o Firewall > avançou
ajustes > serviços feitos sob encomenda do menu à esquerda. A página dos serviços feitos
sob encomenda abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar um serviço novo.
 



 
Adicionar/edita serviços que feitos sob encomenda a janela de configuração aparece.
 

 
Etapa 3. No campo de nome, dê entrada com um nome para o serviço.
 
Etapa 4. Do tipo lista de drop-down, escolha o TCP ou o UDP.
 

 
• TCP — (protocolo Protocolo de control de transmisión (TCP)) escolha esta opção se as
portas neste intervalo de porta usam o TCP.
 
• UDP — (protocolo de datagrama de usuário) escolha esta opção se as portas neste
intervalo de porta usam o UDP.
 
• ICMP — (protocolo Protocolo de control de mensajes de Internet (ICMP)) escolha esta
opção se as portas neste intervalo de porta são usadas para o tráfego ICMP. O ICMP é
usado para o Gerenciamento de redes, tal como sibilos.
 



• Outro — Escolha esta opção se as portas neste intervalo de porta não são usadas para o
TCP, o UDP, ou o ICMP.
 

Nota: As opções ICMP e outro não são de uso geral por programas, mas podem ser usadas
se você deseja.
 
Os campos espertos da porta e de porta do revestimento são agora acessíveis.
 

 
Etapa 5. No campo de porta do começo, inscreva o primeiro número de porta na escala.
 
Etapa 6. No campo de porta do revestimento, inscreva o último número de porta na escala.
 

 
Etapa 7. Salvaguarda do clique para salvar a configuração atual.
 



  
Aplicando o serviço feito sob encomenda
 

Etapa1. Use a utilidade de configuração de roteador para escolher a transmissão do Firewall
> da porta do menu à esquerda. A página da transmissão da porta abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar uma regra nova.
 

 



Adicionar/edita a janela de configuração da transmissão da porta aparece.
 

 
Etapa 3. Do menu suspenso da ação, escolha uma ação para que o roteador execute
quando transmissão da porta.
 

 
• Reserve sempre — Esta opção permite todo o tráfego nas portas, ajudando a impedir
problemas de firewall.
 
• Sempre bloco — Esta opção obstrui todo o tráfego nas portas, ajudando a fixar o
dispositivo.
 



• Bloco pela programação — Esta opção obstrui o tráfego em uma programação. Escolha
uma programação pré-fabricado do menu suspenso da programação.
 
• Permita pela programação — Esta opção permite o tráfego em uma programação.
Escolha uma programação pré-fabricado do menu suspenso da programação.
 

Etapa 4. Do menu suspenso do serviço, escolha o nome do serviço que você criou na seção
anterior.
 

 
Etapa 5. Do menu suspenso IP da fonte, escolha uma opção para o endereço IP de origem
do tráfego.
 



 
• Alguns — Esta opção trafica para a frente de todo o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT. Se você escolhe esta opção, salte a etapa 8.
 
• Único endereço — Esta opção trafica para a frente de um único endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT.
 
• Escala de endereço — Esta opção trafica para a frente de uma escala dos endereços IP
de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
 

Etapa 6. (opcional) se você escolheu o único endereço da lista de drop-down, incorpora o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ao campo do começo.
 
Etapa 7. (opcional) se você escolheu a escala de endereço da lista de drop-down, incorpora
o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do começo ao campo do começo e
o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do término no campo do
revestimento.
 
Etapa 8. No campo do IP de destino, incorpore um endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT a que o tráfego é enviado.
 



 
Nota: Seu endereço IP de destino pode diferir do exemplo mostrado acima.
 
Etapa 9. No campo de porta interna, entre em um número de porta a que o tráfego é
enviado.
 

 
Etapa 10. A salvaguarda do clique para salvar mudanças, cancelamento para rejeitar
mudanças, ou de volta ao retorno à página anterior sem salvar muda. 
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