
Configuração Universal Plug and Play (UPnP)
nos roteadores RV120W e RV220W 

Objetivos
 

UPnP (Universal Plug and Play) é um protocolo de rede que permite que os dispositivos se
descubram na rede. Os dispositivos descobertos podem então estabelecer serviços de rede
para compartilhamento de dados, comunicações e entretenimento.
 
Este documento explica como configurar UPnP nos roteadores Cisco RV120W e RV220W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV120W 
RV220W
  

Versão de software
 

•v1.0.4.17
  

Procedimento Passo a Passo
 
Configuração UPnP
 

Etapa 1. Use o utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Discovery
Settings > Discovery-UPnP. A página Discovery - UPnP é aberta.
 

 
Etapa 2. Marque Enable (Habilitar) para habilitar o UPnP.
 



 
Etapa 3. Insira o número de segundos entre as horas em que o roteador transmitirá suas
informações de UPnP no campo Período de anúncio.
 
Etapa 4. Digite o número de segundos em que o anúncio ficará ativo no campo Tempo de
exibição do anúncio.
 
Note: Aumentar o campo do tempo de vida do anúncio para 100 ou mais recente pode
eliminar a necessidade de ligar/desligar o UPnP após cada reinicialização.
 
A Tabela de controle de interface UPnP exibe as seguintes informações:
 

O número de ID da VLAN.
 
O nome da VLAN.
 
·a caixa de seleção Enable UPnP para cada VLAN. Se houver apenas uma VLAN, a caixa
de seleção será marcada e você não poderá desativá-la.
 

 
A Tabela de Portmap UPnP exibe as seguintes informações:
 

Ative— Indica se a porta do dispositivo UPnP que estabeleceu uma conexão está ativa no
momento.
 
Protocolo— O protocolo de rede que o dispositivo está usando para se conectar ao
roteador. Por exemplo, TCP, DUP, etc.
 
Porta interna— Indica quais portas internas são abertas pelo dispositivo UPnP.
 
Porta externa— Indica quais portas externas estão abertas pelo dispositivo UPnP.
 
Endereço IP— O endereço IP do dispositivo UPnP que acessa o roteador.



 
Etapa 5. Clique em Atualizar para atualizar a Tabela de Portmap UPnP.
 
Etapa 6. Click Save.
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