
Configuração de Universal Plug and Play (UPnP)
no Roteadores RV120W 

 Objetivos
 

Universal Plug and Play (UPnP) é um protocolo de rede que permita que os dispositivos se
descubram na rede. Os dispositivos descobertos podem então instituir serviços de rede para
a partilha de dados, as comunicações, e o entretenimento. UPnP igualmente inclui uma
característica que configuram automaticamente o roteador para abrir e as portas próximas
para o aplicativo de Internet, tal como o jogo. Um dos recursos principais que a opção de
UPnP fornece é aquele, quando conectado a uma rede que estabelecem automaticamente
configurações em funcionamento com outros dispositivos. A arquitetura de UPnP permite
trabalhos em rede do dispositivo-à-dispositivo dos computadores pessoais, de ferramentas
de home da rede, de dispositivos da eletrônica e de dispositivos Wireless capazes.
 
Este original explica como estabelecer UPnP no Roteadores de Cisco RV120W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV120W
  

Versão de software
 

• 1.0.4.10 
  

Configuração de UPnP
 

Etapa 1. O log no utilitário de configuração da Web e escolhe a administração >
configurações de descoberta > Descoberta-UPnP. A descoberta - A página de UPnP abre:
 



 

 
Etapa 2. A verificação permite de permitir UPnP.
 

 
Etapa 3. No período da propaganda, incorpore o valor em número dos segundos. Isto
transmitirá sua informação de UPnP a todos os dispositivos dentro da escala.
 
Etapa 4. No campo do Time to Live da propaganda, incorpore o valor em número dos
segundos. Isto transmitirá que uma propaganda é ativa.
 
Nota: Se o valor é 100 ou mais alto no Time to Live da propaganda, este elimina a
necessidade de girar UPnP de ligar/desligar após cada repartição.
 

 
A tabela de controle de interface de UPnP indica a informação:
 

•  Número de ID VLAN — A identificação VLAN pode variar de 2 a 4094, a identificação 1
VLAN é reservada para o VLAN padrão, que é usado para os frames sem etiqueta



recebidos na relação, e a identificação 4092 VLAN é reservada e não pode ser usada.
 
•  Nome VLAN — O nome do indicador do VLAN criado.
 

 Etapa 5. Permita a caixa de verificação de UPnP para cada VLAN. Se há somente um
VLAN, a verificação-caixa estará verificada e você não poderá desabilitá-la.
 

 
A tabela de UPnP Portmap indica a informação:
 

• Ativo — Isto indica se a porta estabeleceu uma conexão e é atualmente ativo. 
 
• Protocolo — Este é um protocolo de rede que o dispositivo se use para conectar ao
roteador. Por exemplo, TCP, duplicação, etc.
 
• Porta interna — Isto indica quais das portas internas são abertas pelo dispositivo de
UPnP.
 
• Porta externa — Isto indica quais das portas externas são abertas pelo dispositivo de
UPnP.
 
• IP address — Isto indica o IP address do dispositivo de UPnP.
 

 
Etapa 6. O clique refresca para refrescar a tabela de UPnP Portmap.
 



 
Etapa 7. Salvaguarda do clique.
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