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Configurar o Gerenciamento do serviço no
roteador do RV34x Series 

Objetivo
 

O roteador mantém uma lista de serviços e de suas respectivas portas na tabela do
Gerenciamento do serviço. Com Gerenciamento do serviço, isto permite que um
administrador crie, edite, e suprima de serviços. Os serviços são usados em regras do
Firewall, em gerenciamento de largura de banda, em transmissão da porta, e em outras
funções.
 
Este documento aponta mostrar-lhe como controlar os ajustes do Gerenciamento do serviço
no roteador do RV34x Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV34x Series
  

Versão de software
 

1.0.01.16
  

Configurar o Gerenciamento do serviço
 
Adicionar um serviço
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do roteador e escolha a configuração de
sistema > o Gerenciamento do serviço. 
 



 
Etapa 2. Na tabela do serviço, o clique adiciona para adicionar um serviço.
 

 
Etapa 3. No campo de nome do aplicativo, dê entrada com um nome para o aplicativo.
 
Nota: Neste exemplo, o nome do aplicativo é ajustado a VOIP.
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Etapa 4. Da lista de drop-down do protocolo, escolha um protocolo que seja usado pelo
aplicativo. As opções são:
 

Tudo — Todos os protocolos são usados.
TCP — O protocolo de controle do transporte (TCP) é usado para transmitir dados de um
aplicativo à rede. O TCP é usado tipicamente para os aplicativos onde transferência de
informação deve estar completa e os pacotes não são deixados cair. O TCP determina
quando os pacotes de Internet exigem ser enviado novamente e param o fluxo dos dados até
que todos os pacotes estejam transferidos com sucesso.
UDP — Protocolo usado para os aplicativos do cliente/rede de servidor baseados no
Protocolo IP. O propósito principal deste protocolo é para aplicativos vivos tais como VOIP,
jogos, e assim por diante. O UDP é mais rápido do que o TCP porque não há nenhum
formulário do controle de fluxo de dados e nenhuns colisões e erros não serão corrigidos. O
UDP dá a prioridade à velocidade.
TCP&UDP — Este protocolo utiliza o TCP e o UDP.
IP — O Protocolo IP é um protocolo com base em pacotes usado aos dados de intercâmbio
sobre redes de computador. O IP segura o endereçamento, a fragmentação, a remontagem,
e demultiplexing do protocolo.
ICMP — O Internet Control Message Protocol (ICMP) é um protocolo que envie mensagens
de erros e é responsável para a manipulação de erros na rede. Use este protocolo para obter
uma notificação quando a rede tem edições com a entrega de pacotes.
 



 
Nota: Neste exemplo, o TCP é escolhido.
 
Etapa 5. Na porta Start/ICMP Type/IP Protocolfield, entre em um número de porta usado
pelo serviço e pelo protocolo.
 
Nota: Os números de porta são divididos em três escalas. As portas bem conhecidas variam
de 0 a 1023, as portas registradas variam desde 1024 com 29151, e as portas dinâmicas
e/ou privadas variam de 49152 a 65535. Se seu serviço exige permissões feitas sob
encomenda ou provisórias para a atribuição automática das portas efêmeras, escolha um
número de porta do dinâmico e/ou as portas privadas variam. Se seu serviço exige
permissões específicas e pede o acesso registrado da porta atribuído pelo Internet Assigned
Numbers Authority (IANA), escolha um número de porta do intervalo de porta registrado. Em
alguns casos, se seu serviço tem privilégios do superusuário e pede os soquetes da rede
para ligar a um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, escolha uma porta da
escala das portas bem conhecidas.
 
Nota: Neste exemplo, 5060 são usados.
 

 
Etapa 6. Na porta Endfield, incorpore a escala do término da porta associada com o
protocolo.
 



Nota: Neste exemplo, 5061 é usado.
 

 
Etapa 7. O clique aplica-se.
 

 
Você deve agora com sucesso ter adicionado um serviço em um roteador do RV34x Series.
 



  
Edite um serviço
 

Etapa1. Na tabela do serviço, verifique a caixa de verificação do serviço a ser alterado.
 
Nota: Neste exemplo, VOIP é verificado.
 

 
Etapa 2. O clique edita.



 
Etapa 3. Atualize os campos necessários em conformidade.
 
Nota: Neste exemplo, o protocolo é mudado a tudo.
 

 
Etapa 4. O clique aplica-se.
 



 
Você deve agora com sucesso ter editado um serviço em um roteador do RV34x Series.
  

Suprima de um serviço
 

Etapa1. Na tabela do serviço, verifique a caixa de verificação de um serviço a ser suprimido.
 

 
Etapa 2. Supressão do clique para suprimir do serviço.
 



 
Etapa 3. O clique aplica-se.
 

 
Você deve agora com sucesso ter suprimido de um serviço em um roteador do RV34x
Series.
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