Configuração de Redirecionamento de Porta
Manual de configuração de Redirecionamento de porta do modem
TG581n, avançado.
1. Com o computador ligado via cabo ao modem, pela porta LAN 1, para acessar
a interface web de configuração do modem, em seu navegador de internet,
entre com o endereço de IP do gateway “Modem” “http://192.168.1.1/padrao”
via um Browser (Internet Explorer, Mozilla, etc.) conforme mostrado abaixo:

1.1. Digitar o usuário e senha conforme apresentado abaixo:

Usuários da Operadora Vivo/Speedy
Username: admin
Senha: (Quatro últimos digito do “MAC” do modem)

Informação encontrada na etiqueta do modem, parte inferior do equipamento,
segue imagem de exemplo abaixo.
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2. Logo após acessar a pagina do modem, você estará conectado na pagina
inicial de configuração do seu TG581n, observe que a pagina inicial é “SETUP
WIZARD”, então no menu esquerdo na terceira opção abaixo do “SETUP
WIZARD” clique em “Advanced”:
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2.1. Após clicar em “Advanced” o menu ao lado esquerdo será ampliado com o
“Sub Menu” da opção “Advanced”, observe na imagem ilustrada abaixo uma
flecha indicando “NAT”, clique em “NAT” para prosseguir, em seguida no
centro da tela irá aparecer quatro botões, “Virtual Server”, “Port Triger”, “ALG
Settings” e “VPN Settings”, clique em “Virtual Server” para iniciar o
encaminhamento de porta:
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2.2. Após clicar em “Virtual Server” observe a imagem abaixo:

2.3. Clique em “Add”, na seguinte tela iremos colocar os parâmetros para nosso
encaminhamento de porta ou podemos utilizar algumas portas pré definidas,
primeiro vamos criar manualmente nosso encaminhamento:
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2.4. Na tela abaixo, observe que estamos na tela “Virtual Server Config” está é a
pagina que vamos habilitar o encaminhamento de porta e entrar com os
parâmetros, em “Virtual Server” clique na “Check Box” “Virtual Server” para
habilitar o encaminhamento de porta:

2.5. Após habilitar o encaminhamento, em “Rule Name” iremos inserir o nome de
nosso encaminhamento, na próxima opção “DSL Interface” vamos escolher o
nome de nossa conexão adsl, como por padrão criamos somente uma
conexão “PVC1” é só manter a padrão que está em funcionamento, agora em
“Public Port” e “Private Port” vamos inserir qual porta queremos fazer o
encaminhamento, nosso exemplo iremos utilizar a porta 8080, na opção
“Protocol Type” você vai inserir que tipo de protocolo a porta irá utilizar “TCP” ,
“UDP” ou as duas opções ao mesmo tempo, na ultima opção “IP Address”
você vai indicar em qual IP “Dispositivo” que você quer redirecionar a porta, na
ultima opção manter como padrão, após concluir o procedimento clique em
“Apply”, observe a imagem abaixo e verifique como ficou:
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2.6. Após clicar em “Apply” seu encaminhamento de porta está concluído, caso
queira realizar mais algum encaminhamento clique em “Add” novamente,
observe a imagem abaixo após a conclusão:
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3. Após o termino de seu encaminhamento, vamos utilizar um encaminhamento
de porta pré definido, clique em “Advanced” o menu ao lado esquerdo será
ampliado com o “Sub Menu” da opção “Advanced”, observe na imagem
ilustrada abaixo uma flecha indicando “NAT”, clique em “NAT” para prosseguir,
em seguida no centro da tela irá aparecer quatro botões, “Virtual Server”, “Port
Triger”, “ALG Settings” e “VPN Settings”, clique em “Virtual Server” para iniciar
o encaminhamento de porta:
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3.1. Após clicar em “Virtual Server” observe a imagem abaixo:

3.2. Clique em “Add”, na seguinte tela iremos utilizar uma porta pré definida, em
nosso exemplo iremos utilizar uma porta “FTP:
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3.3. Observe a imagem acima, iremos habilitar “Virtual Server” e em “Rule Name”
veja ao lado que temos uma “Combo Box” com nome de “Application name”
clique na “Combo Box” e procure uma porta pré definida que deseja utilizar,
em nosso exemplo vamos utilizar FTP, clique em “FTP” e veja que ao lado da
“Combo Box” temos o botão com dois Sinal de menor (<<) clique e verifique
que todos os parâmetros serão preenchidos:

3.4. Após aplicar a porta “FTP” veja que todos os parâmetros foram preenchidos,
somente o “IP Address” está vazio pois este é o único parâmetros que será
obrigatório preencher manualmente, será o IP “Dispositivo” que você deseja
fazer o encaminhamento, ao concluir o encaminhamento com o IP desejado,
clique em “Apply” e veja que seu encaminhamento de porta foi concluído:

3.5. Verifique na imagem acima, o encaminhamento de porta foi concluído e
observe também que o primeiro encaminhamento de porta que criamos
continua aplicado, caso deseje remover algum encaminhamento clique na
“Lixeira” ao lado do encaminhamento para excluir:

Encaminhamento de porta concluído.
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