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Configurar a /porta Triggering/NAT da
transmissão da porta no Roteadores do RV34x
Series 
Objetivo
 

Explique a finalidade da transmissão da porta e da porta que provocam e forneça instruções
para estabelecer estas características em seu roteador do RV34x Series.
 

Comparando a transmissão da porta e a provocação da porta
Estabelecendo a transmissão da porta e a provocação da porta
Estabelecendo o Network Address Translation (NAT) 
  

Dispositivos aplicáveis
 

Router Series RV34x
  

Versão de software
 

1.0.01.17
  

Comparando a transmissão da porta e a provocação da porta
 

Estas características permitem que alguns usuários do Internet tenham o acesso aos
recursos específicos em sua rede, ao proteger os recursos que você quer se manter
privado. Alguns exemplos de quando isto for usado: hospedando a Web/envie por correio
eletrónico server, sistema de alarme e câmaras de segurança (para enviar o vídeo de volta
a um computador fora). A transmissão da porta abre portas em resposta ao tráfego de
entrada para um serviço especificado.
 
Uma lista destas portas e sua descrição estabelecem-se quando você incorpora a
informação à seção de gerenciamento do serviço do assistente de configuração. Quando
você configura estes, você não pode usar o número de mesma porta para a transmissão da
porta e mover a provocação.
  

Transmissão da porta
 

A transmissão da porta é uma tecnologia que permita o acesso público aos serviços em
dispositivos de rede na rede de área local (LAN) abrindo uma porta específica para um
serviço em resposta ao tráfego de entrada. Isto assegura-se de que os pacotes tenham um
trajeto claro ao destino pretendido, que permite umas velocidades mais rápidas da
transferência e uma mais baixa latência. Isto é ajustado para um único computador em sua
rede. Você precisa de adicionar o IP address do computador específico e não pode mudar.
 
Esta é uma operação estática que abra uma faixa de porta específica que você selecione e
não a mude. Isto pode aumentar o risco de segurança porque as portas configuradas estão
sempre abertas.
 



Imagine que uma porta está sempre aberta nessa porta a esse dispositivo que esteve
atribuída.
  

Mova a provocação
 

A provocação da porta é similar mover a transmissão mas um pouco de mais seguro. A
diferença é que a porta do disparador não está sempre aberta para esse tráfego específico.
Depois que um recurso em seu LAN envia o tráfego de saída através de uma porta do
disparador, o roteador escuta o tráfego de entrada através de uma porta especificada ou de
um intervalo de porta. As portas provocadas são fechadas quando não há nenhuma
atividade, que adiciona à Segurança. Um outro benefício é que mais de um computador em
sua rede pode alcançar esta porta em horas diferentes. Consequentemente, você não
precisa de conhecer o IP address do computador que o provocará adiantado, ele faz isto
automaticamente.
 
Pense de você que dá a alguém uma passagem mas lá seja um porteiro lá que verifique sua
passagem cada vez que você entra e fecha então na porta até que a pessoa seguinte com
uma passagem chegue.
  

Estabelecendo a transmissão da porta e a provocação da porta
 
Transmissão da porta
 

Para configurar a transmissão da porta, siga estas etapas:
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao utilitário de configuração da Web. Incorpore o IP address
para o roteador à busca/barra de endereços. O navegador pôde emitir um aviso que o Web
site é não confiável. Continue ao Web site. Para mais orientação com esta etapa, clique 
aqui.  
 
Incorpore o nome de usuário e senha para o roteador e clique o início de uma sessão. O
nome de usuário padrão e a senha são Cisco. 
 

 
Etapa 2.From o menu principal no lado esquerdo, Firewall do clique > transmissão da porta
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb381-accessing-the-web-based-setup-page-of-cisco-vpn-routers.html


 
Na tabela do forwarding da porta, o clique adiciona ou seleciona a fileira e o clique edita 
para configurar o seguinte:
 

Serviço
externo

Selecione um
serviço
externo da
lista de drop-
down. (Se um
serviço não
está listado,
você pode
adicionar ou
alterar a lista
seguindo as
instruções na
seção de
gerenciamento
do serviço.)

Serviço
interno

Selecione um
serviço interno
da lista de
drop-down.
(Se um
serviço não
está listado,
você pode
adicionar ou
alterar a lista
seguindo as
instruções na
seção de
gerenciamento
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Por exemplo, uma empresa hospeda um servidor de Web (com um endereço IP interno de
192.0.2.1) em seu LAN. Uma regra da transmissão da porta para o tráfego de HTTP podia
ser permitida. Isto permitiria pedidos do Internet nessa rede. A empresa ajusta o número de
porta 80 (HTTP) a ser enviado ao endereço IP 192.0.2.1, a seguir todos os pedidos do
HTTP dos usuários externos serão enviados a 192.0.2.1. Estabelece-se para esse
dispositivo específico na rede.
 
Etapa 3. Gerenciamento do serviço do clique
 
Na tabela do serviço, o clique adiciona ou seleciona uma fileira e o clique edita e configura o
seguinte:
 

Nome do aplicativo – Nome do serviço ou do aplicativo
Protocolo – Protocolo exigido. Refira a documentação para o serviço que você está
hospedando
Mova o protocolo Start/ICMP Type/IP – Números de faixa de porta reservados para este
serviço
Extremidade da porta – Último número da porta, reservado para este serviço
 

do serviço.)

Endereço
IP interno

Incorpore os
endereços IP
internos do
server.

Relações

Selecione a
relação da
lista de drop-
down, para
aplicar sobre a
transmissão
da porta.

Estado

Permita ou
desabilite a
regra da
transmissão
da porta.



 
Etapa 4. O clique aplica-se
  

Provocação da porta
 

Para configurar a porta que provoca, siga estas etapas:
 
Etapa 1.Log dentro ao utilitário de configuração da Web. Do menu principal no lado
esquerdo, Firewall do clique > provocação da porta
 

 
A etapa 2.To adiciona ou edita um serviço à porta que provoca a tabela, configura o
seguinte:
 

Nome do Dê entrada



 
O clique adiciona (ou selecione a fileira e o clique edita) e incorpora a informação seguinte:
 

aplicativo com o nome
do aplicativo.

Provoque
o serviço

Selecione um
serviço da lista
de drop-down.
(Se um
serviço não
está listado,
você pode
adicionar ou
alterar a lista
seguindo as
instruções na
seção de
gerenciamento
do serviço.)

Serviço
entrante

Selecione um
serviço da lista
de drop-down.
(Se um
serviço não
está listado,
você pode
adicionar ou
alterar a lista
seguindo as
instruções na
seção de
gerenciamento
do serviço.)

Relações

Selecione a
relação da
lista de drop-
down.

Estado

Permita ou
desabilite a
porta que
provoca a
regra.
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Etapa 3. Clique o Gerenciamento do serviço, para adicionar ou editar uma entrada na lista
do serviço.
 
Na tabela do serviço, o clique adiciona ou edita e configura o seguinte:
 

Nome do aplicativo – Nome do serviço ou do aplicativo
Protocolo – Protocolo exigido. Refira a documentação para o serviço que você está
hospedando
Mova o protocolo Start/ICMP Type/IP – Números de faixa de porta reservados para este
serviço
Extremidade da porta – Último número da porta, reservado para este serviço
 

 
Etapa 4. Clique em Apply
  

Tradução de endereço de rede
 

O Network Address Translation (NAT) permite redes do IP privado com endereços IP não
registrados de conectar à rede pública. Este é um protocolo geralmente configurado na
maioria de redes. O NAT traduz os endereços IP privados da rede interna aos endereços IP
públicos antes que os pacotes estejam enviados à rede pública. Isto permite que um grande
número anfitriões em uma rede interna alcancem o Internet através de um número limitado
de endereços IP públicos. Isto igualmente ajuda a proteger os endereços IP privados de
todo o ataque malicioso ou descoberta enquanto os endereços IP privados são mantidos
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hidden.
 
Para configurar o NAT, siga estas etapas
 
Firewall > tradução de endereço de rede da etapa 1.Click
 

 
Etapa 2. Na tabela NAT, a verificação permite o NAT para cada interface aplicável na lista
de permitir
 

 
Etapa 3. O clique aplica-se
 
Você tem agora com sucesso a transmissão, a porta que provocam, e o NAT da porta
configurada.
  

Outros recursos
 

Para a configuração do NAT estático, clique aqui
Para respostas a muitas perguntas sobre o Roteadores, incluindo o RV3xx Series, clique aqui
Para FAQ no RV34x Series, clique aqui
Para obter mais informações sobre de RV345 e de RV345P, clique aqui
Para obter mais informações sobre de configurar o Gerenciamento do serviço no RV34x
Series, clique aqui

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5461-configure-the-static-network-address-translation-nat-on-the.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5364-router-frequently-asked-questions.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5538-rv34x-series-router-frequently-asked-questions-faqs.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5520-get-to-know-the-rv345-dual-wan-gigabit-vpn-router-and-the-rv.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5532-configure-service-management-on-the-rv34x-series-router.html


Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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