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Clone o MAC address de um roteador da
terceira a um roteador RV160 ou RV260 
Objetivo
 

Este artigo explica como configurar o clone do MAC address usando um roteador RV160 ou
RV260.
  

Introdução
 

Cada dispositivo tem seu próprio endereço de controle de acesso de mídia (MAC). Cada
MAC address é original a cada dispositivo. É bom conhecer seu MAC address ao
estabelecer uma rede e uma pesquisa de defeitos. É ficado fisicamente no dispositivo e
contém 12 números hexadecimais.
 
Quando um dispositivo de rede é configurado, é comum utilizar o protocolo de configuração
dinâmica host (DHCP) para endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da rede
de área local (LAN) e do Wide Area Network (WAN). O DHCP controla um pool de
endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT disponíveis, atribuindo os aos
anfitriões enquanto se juntam à rede. É uma maneira simples manter uma rede, como é
feito toda automaticamente, sem intervenção de um administrador. O DHCP é usado
igualmente para configurar a máscara de sub-rede, o gateway padrão, e a informação
corretos do Domain Name System (DNS) no dispositivo.
 
Em algum momento, você pode observar que a interface WAN de um roteador RV160 ou
RV260 está configurada ao DHCP. Contudo, por qualquer motivo, a interface WAN é
incapaz de obter um IP de seu provedor de serviço do Internet (ISP). Muito provavelmente,
o ISP configurou o MAC address que liga em seu lado para os dispositivos conhecidos.
Devido ao esse, o ISP não atribuirá nenhum IP DHCP aos dispositivos desconhecidos.
 
Se recarregar o roteador não trabalha, e sua rede contém um roteador da terceira separado,
PRE-configurado, tal como o D-link, verifique esse roteador para fora. Pode esse roteador
obter um IP DHCP na interface WAN usando o mesmo link ISP?
 
Se pode, o RV160 ou o RV260 podem clonar o MAC address desse roteador da terceira.
Neste exemplo, o MAC address da interface WAN do D-link será clonado. Então o RV160
ou o RV260, mostrando o MAC address clonado em sua interface WAN, poderão obter um
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT DHCP e recomeçar a conexão.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Roteadores do RV160 Series
Roteadores do RV260 Series
  

Versão de software
 

1.0.00.15
  



Verificação das configurações básicas
 

Etapa 1. Log no roteador para alcançar a interface gráfica de usuário (GUI). Para obter
informações sobre de como alcançar o GUI do VPN Router de Cisco, clique aqui.
 

 
Nota: Incorpore o nome de usuário e senha como Cisco se o roteador está na configuração
padrão. Se não use seu nome de usuário e senha PRE-configurado para entrar ao roteador.
 
Etapa 2. Navegue a WAN > ajustes MACILENTOS. Selecione ajustes do IPv4. Certifique-se
que o tipo de conexão na interface WAN está configurado como o DHCP.
 

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


 
Etapa 3. Note os detalhes do MAC address da interface WAN para o roteador da terceira de
trabalho conhecido.
 
Nota: Neste exemplo, um roteador do D-link é selecionado.
 



 
Etapa 4. Navegue ao estado e às estatísticas > ao sumário do sistema. Muito
provavelmente, você verá que o estado da interface WAN é mostrar conectado. Você
igualmente observará que não há nenhum IP, gateway padrão, ou servidor DNS alistado na
interface WAN.
 

  
Configurando o clone do MAC address em um roteador RV160
ou RV260



Etapa 1. Navegue a WAN > ajustes MACILENTOS. Clique ajustes avançados e clique sobre
a caixa de verificação do clone do MAC address para permitir essa opção. Incorpore o MAC
address do MAC address MACILENTO de trabalho conhecido do roteador da terceira e o
clique aplica-se.
 

  
Verificação
 

Para verificar o MAC address recentemente configurado é refletida na interface WAN do
roteador RV160 ou RV260, seleciona o estado e as estatísticas > o sumário do sistema.
Verifique o MAC address MACILENTO.
 

 
Nota: Você pode igualmente verificar que o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT na interface WAN do roteador RV160 ou RV260 estará indicado. Este IP será
diferente para os usuários diferentes baseados no link ISP.
  

Conclusão
 

Você tem terminado e tem confirmado um clone do MAC address e tem verificado agora
que um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT esteve atribuído em seu
roteador RV160 ou de RV260 Series.
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