
Configuração de Universal Plug and Play (UPnP)
no Roteadores RV320 e RV325 

Objetivo
 

Universal Plug and Play (UPnP) é um grupo de protocolos de rede que permitem que os
dispositivos se descubram na rede. Os dispositivos descobertos podem instituir serviços de
rede para a partilha de dados, as comunicações, e o entretenimento. UPnP pode ser usado
para estabelecer serviços públicos em sua rede. Quando a função de UPnP é permitida, seu
sistema operacional pode adicionar ou suprimir de entradas à tabela do forwarding de
UPnP.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como permitir UPnP e controlar a tabela do
forwarding da porta de UPnP no Roteadores RV320 e RV325.
  

Dispositivos aplicáveis
 

•RV320
 
•RV325
  

Versão de software
 

•1.1.1.19
  

Permita UPnP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Firewall > o general. O
indicador geral abre.
 



 
Etapa 2. Verifique a caixa de seleção da possibilidade no campo de UPnP.
 

 
Etapa 3. Salvaguarda do clique.
 



  
Controlando a tabela do forwarding da porta de UPnP
 

Etapa1. No sidebar do utilitário de configuração da Web, escolha a instalação > a tradução
de endereço de porta. O indicador da tradução de endereço de porta abre:
 

 
Nota: Você pode ver todos os dispositivos e aplicativos que estão usando o protocolo de
UPnP na tabela do forwarding da porta de UPnP. O campo do serviço corresponde ao nome
do dispositivo ou do serviço usando UPnP assim como das portas abertas. O campo do 
nome ou do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT corresponde ao
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT atribuído ao dispositivo ou ao serviço.
O campo de estado corresponde a se UPnP está sendo usado pelo dispositivo ou pelo
serviço.
 



Etapa 2. (opcional) para suprimir de uma entrada, verifica a caixa de seleção ao lado do
serviço desejado.
 

 
Supressão (opcional) do clique de etapa 3. para suprimir do serviço.
 

 
Etapa 4. Salvaguarda do clique.
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