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Opções DMZ para o Roteadores RV160/RV260 
Objetivo
 
Este documento cobrirá as duas opções em estabelecer uma zona desmilitarizada - host e sub-
rede DMZ DMZ em Series Router RV160X/RV260X.
  
Requisitos
 

RV160X
RV260X
  

Introdução
 
Um DMZ é um lugar em uma rede que esteja aberta ao Internet ao fixar sua rede de área local
(LAN) atrás de um Firewall. Separar a rede principal de um host único ou de uma sub-rede inteira,
ou a “sub-rede” assegura-se de que os povos que visitam seu server do Web site através do
DMZ, não tenham o acesso a seu LAN. Cisco oferece dois métodos de usar DMZ em sua rede
esses que ambos levam distinções importantes em como se operam. É abaixo o destaque visual
das referências a diferença entre os dois modos operacionais.
  
Topologia do host DMZ
 

 
Nota: Quando usar um host DMZ, se o host é comprometido por um ruim-ator sua LAN interna
pode ser sujeita a uma intrusão mais adicional da Segurança.
  
Topologia da sub-rede DMZ
 



 
 
 
 
Tipo DMZ Compare Contraste

Host
Tráfego
dos
Segregates

O host único, abre inteiramente ao Internet

Sub-rede/escala
Tráfego
dos
Segregates

Os dispositivos múltiplos e os tipos, abrem
inteiramente ao Internet. Disponível somente
no hardware RV260.

Em relação ao endereçamento de IP

Este artigo utiliza os esquemas de endereçamento de IP que levam algum nuance em seu uso.
Em planejar seu DMZ você pode considerar usar qualquer um um endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT privado ou público. Um endereço IP privado será original a você,
somente em seu LAN. Um endereço IP público será original a sua organização e é atribuído por
seu provedor de serviço da Internet. Para obter um endereço IP público que você precisará de
contactar o seu (ISP).

Configurando o host DMZ

A informação exigida para este método inclui o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT do host pretendido. O endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT pode ser público
ou privado, mas o endereço IP público deve estar em uma sub-rede diferente do que o endereço
IP de WAN. A opção do host DMZ está disponível no RV160X e em RV260X. Configurar o host
DMZ depois das etapas abaixo.

Etapa1. Após o registro em seu dispositivo de roteamento, no Firewall da mão esquerda do clique
da barra de menus > no host DMZ.



Etapa 2. Clique a caixa de seleção da possibilidade.

Etapa 3. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT designado do host
que você deseja abrir ao acesso WAN.



Etapa 4. Quando satisfeito com seu endereçamento, clique o botão Apply Button.

Nota: Se você está trabalhando com uma série RV160X somente e quer saltar às instruções da
verificação, clique aqui para mover-se para essa seção deste documento.

Configurando o hardware DMZ

Disponível à série RV260X somente, este método exige a informação diferente do
endereçamento de IP baseada no método que você escolhe. Ambos os métodos usam
certamente sub-redes para definir a zona, a diferença que é quanto da sub-rede é usado para
criar a zona desmilitarizada. Neste caso, as opções são - tudo ou alguns. O método da sub-rede
(tudo) exige o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do DMZ próprio, junto com a
máscara de sub-rede. Este método ocupa todos os endereços IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT que pertencem a essa sub-rede. Considerando que o método da escala (algumas)
permite que você defina uma escala contínua dos endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT a ser ficados situados dentro do DMZ.

Nota: Em qualquer dos casos você precisará de trabalhar com seu ISP para definir o esquema de
endereçamento de IP da sub-rede.

Etapa1. Após o registro em seu dispositivo RV260X, clique WAN > hardware DMZ



Nota: Os screenshots são tomados da interface do utilizador RV260X. Está abaixo o tiro de tela
das opções do hardware DMZ que serão indicadas nesta página.



Etapa 2. Clique a caixa de seleção da possibilidade (mudança LAN8 à porta DMZ). Isto
converterá a 8a porta no roteador em um DMZ somente “indicador” aos serviços que exigem a
segurança avançada.

Etapa 3. Após o clique permita indicadores de mensagem informativa abaixo das opções
selecionáveis. Reveja os detalhes para os pontos que podem afetar sua rede e clicam a
APROVAÇÃO, mim concordam com a caixa de seleção acima.

Etapa 4. A próxima etapa racha em duas opções, sub-redes e escalas potenciais. Em nosso
exemplo abaixo nós selecionamos o método da sub-rede.



Nota: Se você pretende usar o método da escala, a seguir você precisará de clicar o botão radial
da escala, a seguir incorpora a escala dos endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
atribuídos por seu ISP.

Etapa 6. O clique aplica-se (no canto superior do assistente) para aceitar os ajustes DMZ.

Confirmando o DMZ setup corretamente

Verificando o DMZ é configurado para aceitar apropriadamente o tráfego das fontes fora de sua
zona, um teste de ping bastará. Primeiramente embora, nós pararemos pela interface de
administração para verificar o estado do DMZ.

Etapa1. Para verificar seu DMZ é configurado, navegam ao estado & as estatísticas, a página
carregarão a página de sumário do sistema automaticamente. A porta 8 ou o “Lan 8" alistarão o
estado do DMZ como “conectado”.



Nós podemos usar a característica confiável do ping ICMP para testar se o DMZ se está
operando como esperado. O mensagem ICMP ou apenas o “sibilo”, tentativas de bater na porta
do DMZ. Se o DMZ responde dizendo “olá!” o sibilo está terminado.

Etapa 2. Para navegar seu navegador à característica do sibilo, a administração do clique >
diagnóstico.



Etapa 3. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do DMZ e clique o
botão do sibilo.

Se o sibilo é bem sucedido você verá uma mensagem como o acima. Se o sibilo falha, significa
que o DMZ é incapaz de ser alcançado. Verifique seus ajustes DMZ para assegurar-se de que
estejam configurados apropriadamente.



Conclusão

Agora que você terminou a instalação do DMZ, você deve poder começar a alcançar os serviços
fora do LAN. 
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