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Configurar configurações de firewall básicas no
roteador do RV34x Series 

Objetivo
 

O objetivo principal de um Firewall é controlar o tráfego de rede entrante e que parte
analisando os pacotes de dados e determinando se deve ser permitido completamente ou
não, com base em um grupo predeterminado da regra. Um roteador é considerado ser um
Firewall forte do hardware devido às funções que permitem a filtração dos dados de
entrada. Um firewall de rede constrói uma ponte entre uma rede interna que seja suposta
para ser segura e confiada e uma outra rede, geralmente uma rede interna externo tal como
o Internet que é suposto para não ser seguro e não confiável.
 
O objetivo deste artigo é explicar como configurar as configurações de firewall básicas no
roteador do RV34x Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV34x Series
  

Versão de software
 

1.0.00.33
  

Configurar configurações de firewall básicas
 

Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet e escolha ajustes >Basic do Firewall.
 



Etapa 2. Verifique a caixa de verificação de firewall da possibilidade para ativar os recursos
de firewall.

Nota: Iss está habilitado por padrão.



Etapa 3. Verifique a caixa de verificação Dos da possibilidade (recusa de serviço) para fixar
sua rede contra ataques DoS.

Nota: Iss está habilitado por padrão.



Etapa 4. Verifique a caixa de verificação MACILENTO do pedido do bloco da possibilidade
para negar solicitações de ping ao roteador do RV34x Series.

Nota: Iss está habilitado por padrão.



Etapa 5. Na área do gerenciamento de web LAN/VPN, verifique o HTTP e/ou a caixa de
verificação HTTPS para permitir o tráfego destes protocolos.

HTTP — O protocolo hyper text transfer é um protocolo de transferência de dados usado no
Internet.

●

HTTPS — O protocolo hyper text transfer fixa-se é uma versão segura do HTTP que cifra
pacotes para a segurança aumentada.

●

Nota: Para este exemplo, a caixa de verificação HTTPS é verificada.



Verificação (opcional) de etapa 6. a caixa de verificação do gerenciamento de web remoto
da possibilidade para permitir o Gerenciamento remoto. Se não, faixa clara a etapa 11.



Passo 7. Se você permitiu o gerenciamento de web remoto, entre em um número de porta
que varia entre 1025 a 65535, que são permitidos ao Gerenciamento remoto. O padrão é
443.

Nota: Neste exemplo, 1666 são usados.



Etapa 8. Escolha o tipo de protocolo usado para conectar ao Firewall escolhendo um botão
de rádio. As opções são HTTP e HTTPS.

Nota: Neste exemplo, HTTPS é escolhido.



Etapa 9. Na área reservada dos endereços IP remotos, escolha um botão de rádio a
permitem que todo o IP address alcance a rede remotamente ou especifique uma escala de
endereços IPv4 ou de IPv6.

Nota: Para este exemplo, uma escala IP foi escolhida.



Etapa 10. (opcional) nos campos da escala IP, especifica os IP address começando e de
término a ser reservados alcançar a rede. Estes devem estaticamente ser atribuídos
anfitriões em uma rede.

Nota: Neste exemplo, o IP address começando é 128.112.59.21 e o IP address do término é
128.112.59.34.



Verificação (opcional) de etapa 11. a caixa de verificação do SORVO ALG da possibilidade
para permitir a gateway de camada de aplicativo do Session Initiation Protocol (SIP) (ALG)
de passar com o Firewall. Esta característica pode ser permitida de ajudar A SORVER
pacotes para passar com o Firewall. Um pacote do SORVO é usado para iniciar conexões
do tráfego de voz. Se seu fornecedor de VoIP usa um protocolo diferente do traversal do
Network Address Translation (NAT), esta característica pode ser desabilitada que é a
configuração padrão.

Nota: Para este exemplo, esta opção é deixada deficiente.



Etapa 12. (Opcional) se você permitiu a caixa de verificação do SORVO ALG em etapa 11,
especifique a porta do File Transfer Protocol (FTP) do SORVO ALG no campo de porta FTP
ALG. O padrão é 21.

Nota: Para este exemplo, o padrão é usado.



Etapa 13. (Opcional) verifique a caixa de verificação de UPnP da possibilidade para permitir
Universal Plug and Play (UPnP). Esta característica é desabilitada à revelia.

Nota: Para este exemplo, é deixada deficiente.



Etapa 14. (Opcional) sob a área da característica da Web da limitação, verifique as caixas
de seleção dos tipos de características da Web para obstruir na área do bloco. Estas caixas
de seleção são desabilitadas à revelia. As opções são:

Javas — Todos os elementos da Web que contêm este tipo elemento da Web serão
obstruídos. Este ajuste pode ajudar a impedir ataques com base em Java da Web. 

●

Cookie — Os Cookie são os dados que são armazenados no computador para ajudar Web
site a compreender quem o está alcançando. Obstrui-los pode impedir Cookie maliciosos dos
dados de acesso. 

●

ActiveX — É um de encaixe desenvolvido por Microsoft para melhorar uma experiência da
consultação. Obstrui-lo pode impedir que os encaixes maliciosos de ActiveX prejudiquem

●



dispositivos de rede.  
Alcance ao proxy o Server do HTTP — Os servidores proxy HTTP escondem detalhes de
utilizadores finais dos hacker. Trabalham porque os intermediários assim que um cliente não
alcançam o Internet diretamente. Contudo, se os usuários locais têm o acesso aos servidores
proxy MACILENTOS, podem poder encontrar uma maneira em torno dos filtros satisfeitos no
roteador de alcançar as websites obstruídas pelo roteador.

●

Nota: Para este exemplo, as caixas de seleção são deixadas deficientes.

Etapa 15. (Opcional) verifique a caixa de verificação da exceção da possibilidade para
permitir somente características selecionadas da Web tais como Javas, Cookie, ActiveX, ou
acesso aos servidores proxy HTTP e para restringir todos os outro. Isto é desabilitado à



revelia.

Nota: Para este exemplo, é deixada deficiente.

Etapa 16. (Opcional) nos domínios confiável apresente, clique o botão Add para adicionar
os domínios que são confiados ou permitidos para alcançar na rede.



Etapa 17. No campo do Domain Name, incorpore um Domain Name para ser concedido o
acesso à rede.

Nota: Para este exemplo, www.facebook.com é usado.

http://www.facebook.com


Etapa 18. Clique em Apply.



Etapa 19. (Opcional) para salvar permanentemente a configuração, vá à página de

configuração da cópia/salvaguarda ou clique o ícone na parcela superior da
página.

Você deve agora com sucesso ter configurado as configurações de firewall básicas no
roteador do RV34x Series.
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