Configurar regras do acesso em um roteador do
RV34x Series
Objetivo
O VPN Router RV340 DUPLO-WAN é um poço fácil de usar, flexível, de capacidade
elevada do dispositivo - serido para empresas de pequeno porte. Com recursos de
segurança adicionados, tais como a filtração, o controle de aplicativo, e a proteção de
origem de IP da Web. O RV340 novo entrega a Conectividade altamente segura, de faixa
larga, prendida aos escritórios pequenos e os funcionários remotos. Estes recursos de
segurança novos igualmente fornecem a facilidade da atividade permitida ajuste fino na
rede.
Alcance regras ou as políticas no roteador do RV34x Series permitem que a configuração
das regras aumente a Segurança na rede. Uma combinação de regras, e você têm um
Access Control List (ACL). Os ACL são as lista que obstruem ou permitem o tráfego da
emissão a e dos usuários determinados. As regras do acesso podem ser configuradas para
ser de fato todo o tempo ou ser baseadas em programações definidas.
Os ACL mandam um implícito negar na extremidade da lista, assim que a menos que você
a permitir explicitamente, o tráfego não pode passar. Por exemplo, se você quer permitir que
todos os usuários alcancem uma rede através do roteador à exceção dos endereços
específicos, a seguir você necessidade de negar os endereços específicos e de permitir
então todos os outro.
O objetivo deste artigo é mostrar-lhe como configurar regras do acesso em um roteador do
RV34x Series.

Dispositivos aplicáveis
●

RV34x Series

Versão de software
●

1.0.1.16
Um firmware que atualiza o UI tornou-se disponível desde este artigo que publica, clica
aqui para ir à página das transferências, encontra seu produto específico lá.
❍

Configurar uma regra do acesso em um roteador do RV34x
Series
Crie uma regra do acesso
Etapa 1. Entre a utilidade com suporte na internet do roteador e escolha regras do Firewall >
do acesso.

Etapa 2. No IPv4 ou no IPv6 alcance a tabela das regras, clique adicionam para criar uma
regra nova.
Nota: No roteador do RV34x Series, é possível configurar até 202 regras. Neste exemplo,
IPv4 é usado.

Etapa 3. Verifique a caixa de verificação de status da regra da possibilidade para permitir a
regra.

Etapa 4. No menu suspenso da ação, escolha se a política permitirá ou negará dados.
Nota: Neste exemplo, Allow é escolhida.

Etapa 5. Do menu suspenso dos serviços, escolha o tipo do tráfego que o roteador permitirá
ou negará.
Nota: Para este exemplo, todo o tráfego é escolhido. Todo o tráfego será permitido.

Etapa 6. Do menu suspenso do log, escolha uma opção determinar se o roteador registrará
o tráfego que foi permitido ou negado. As opções são:
●

●

Nunca — O roteador nunca registrará todo o tráfego que seja permitido e negado.
Verdadeiro — O roteador registrará o tráfego que combina a política.
Nota: Neste exemplo, é escolhido nunca.

Passo 7. Do menu suspenso da interface de origem, escolha uma relação para o entrante
ou o tráfego de entrada onde a política de acesso deve ser aplicada. As opções são
●

●

●

●

●

●

WAN1 — A política aplica-se somente ao tráfego do WAN1.
WAN2 — A política aplica-se somente ao tráfego de WAN2.
USB1 — A política aplica-se somente ao tráfego de USB1.
USB2 — A política aplica-se somente ao tráfego de USB2.
VLAN1 — A política aplica-se somente ao tráfego VLAN1.
Alguns — A política aplica-se a toda a relação.
Nota: Se uma rede de área local virtual adicional (VLAN) foi configurada, a opção VLAN
aparecerá na lista. Neste exemplo, o WAN1 é escolhido.

Etapa 8. Do menu suspenso do endereço de origem, escolha uma fonte aplicar a política.
As opções são:
●

●

●

●

Alguns — A política aplicar-se-á a todo o IP address na rede. Se isto é escolhido, salte a
etapa 12.
Escolha o IP — A política aplica-se a um host único ou a um IP address. Se isto é escolhido,
salte para pisar 9.
Escala IP — A política aplica-se a um grupo ou a uma escala dos IP address. Se isto é
escolhido, salte para pisar 10.
Sub-rede — A política aplica-se a uma sub-rede inteira. Se isto é escolhido, salte a etapa 11.
Nota: Neste exemplo, algum é escolhido.

IP (opcional) de etapa 9. o único foi escolhido em etapa 8, incorpora um único IP address
para que a política seja aplicada então salta a etapa 12.
Nota: Para este exemplo, 200.200.22.52 é usado.

Etapa 10. (opcional) se a escala IP foi escolhida em etapa 8, incorpora os IP address do
começo e do término aos campos respectivos do IP address.
Nota: Neste exemplo, 200.200.22.22 é usado como o IP address e 200.200.22.34 do
começo como o IP address do término.

Etapa 11. (opcional) se a sub-rede foi escolhida em etapa 8, incorpora a identificação da
rede e sua máscara de sub-rede respectiva para aplicar a política.
Nota: Neste exemplo, 200.200.22.1 é usado como a identificação da sub-rede e 24 como a
máscara de sub-rede.

Etapa 12. Do menu suspenso da interface de destino, escolha uma relação para o que parte
ou o tráfego de saída onde a política de acesso deve ser aplicada. As opções são WAN1,
WAN2, USB1, USB2, VLAN1, e algum.
Nota: Para este exemplo, o WAN1 é escolhido.

Etapa 13. Do menu suspenso do endereço de destino, escolha um destino aplicar a política.
As opções são algumas, único IP, escala IP, sub-rede.
Nota: Neste exemplo, algum é escolhido. Faixa clara a etapa 17.

Etapa 14. (Opcional) se único o IP foi escolhido em etapa 13, incorpore um único IP address
para que a política seja aplicada.
Nota: Para este exemplo, 210.200.22.52 é usado.

Etapa 15. (Opcional) se a escala IP foi escolhida em etapa 13, incorpore os IP address do
começo e do término aos campos respectivos do IP address.
Nota: Neste exemplo, 210.200.27.22 é usado como o IP address e 210.200.27.34 do
começo como o IP address do término. Faixa clara a etapa 17.

Etapa 16. (Opcional) se a sub-rede foi escolhida em etapa 13, incorpore o endereço de rede
e sua máscara de sub-rede respectiva para aplicar a política.
Nota: Neste exemplo, 210.200.27.1 é usado como o endereço de sub-rede e 24 como a
máscara de sub-rede.

Etapa 17. Da lista de drop-down do nome da programação, escolha uma programação
aplicar esta política. Para aprender como configurar uma programação, clique aqui.

Etapa 18. Clique em Apply.

Você deve agora com sucesso ter criado uma regra do acesso em um Series Router rv.
Edite uma regra do acesso
Etapa1. No acesso IPv4 ou de IPv6 as regras apresentam, verificam a caixa de verificação
ao lado da regra que do acesso você quer configurar.
Nota: Neste exemplo, na tabela das regras do acesso IPv4, a prioridade 1 é escolhida.

Etapa 2. O clique edita.

Etapa 3. (opcional) na coluna configurar, clica sobre o botão Edit na fileira da regra desejada
do acesso.

Etapa 4. Atualize os parâmetros necessários.

Etapa 5. O clique aplica-se.

Etapa 6. (opcional) para mudar a prioridade de uma regra do acesso na coluna configurar,
clica sobre para cima ou para baixo o botão da regra que do acesso você quer se mover.
Nota: Quando uma regra do acesso é movida para cima ou para baixo, move uma etapa
acima ou abaixo de sua colocação original. Neste exemplo, a prioridade 1 será abaixada.

Nota: Neste exemplo, a prioridade 1 é agora a prioridade 2.

Etapa 7. O clique aplica-se.

Você deve agora com sucesso ter editado uma regra do acesso em um roteador do RV34x
Series.

Suprima de uma regra do acesso
Etapa1. No acesso IPv4 ou de IPv6 as regras apresentam, verificam a caixa de verificação
ao lado da regra que do acesso você quer suprimir.
Nota: Neste exemplo, na tabela das regras do acesso IPv4, a prioridade 1 é escolhida.

Etapa 2. Clique a supressão situada abaixo da tabela ou clique o botão Delete Button na
coluna configurar.

Etapa 3. O clique aplica-se.

Você deve agora com sucesso ter suprimido de uma regra do acesso no roteador do RV34x
Series.
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