
Configuração de Universal Plug and Play (UPnP)
no Roteadores RV016, RV042, RV042G e
RV082 VPN 

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 então instituir
serviços de rede para a partilha de dados, as comunicações, e o entretenimento. 
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como configurar UPnP no Roteadores RV016,
RV042, RV042G, e RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versão de software
 

• v4.2.2.08
  

Configuração de UPnP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a instalação > o UPnP. A
página de UPnP abre:
 



 
Etapa 2. Clique o botão Yes Radio Button para permitir a característica de UPnP.
 

 
Etapa 3. Da lista de drop-down do serviço, escolha o serviço apropriado e a porta
predefinida do serviço que você gostaria de aplicar para o dispositivo de UPnP.
 



 
Nota: Se o serviço desejado é não disponível, refira a seção de gerenciamento do serviço.
 
Etapa 4. No campo do nome ou do IP address, dê entrada com o IP address ou o nome do
dispositivo de UPnP.
 

 
Etapa 5. Para permitir esta característica para o IP address respectivo, verifique a caixa de
verificação da possibilidade.
 
Etapa 6. O clique adiciona para alistar. A entrada nova será indicada na lista.
 

 
Etapa 7. (opcional) para editar uma entrada da lista de UPnP, escolhe a entrada da lista que



você quer editar, edita a informação necessária, e clica a atualização.
 
Etapa 8. (opcional) para suprimir de uma entrada da lista de UPnP, escolhe a entrada da
lista que você quer suprimir e clicar da supressão.
 
Etapa 9. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
 
Etapa 10. Opinião do clique para ver a tabela do forwarding de UPnP. O indicador da lista
da tabela do forwarding de UPnP abre:
 

 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

• Nome do serviço — Representa o nome do serviço.
 
• Protocolo — Representa o protocolo usado para o serviço.
 
• Exterior Porta — Representa a porta externa para o serviço.
 
• Porta interna — Representa a porta interna para o serviço.
 
• IP address — Representa o IP address do dispositivo de UPnP.
 
• Permita — Representa se UPnP está permitido ou desabilitado.
 

  
Gerenciamento de serviço
 

A seção de gerenciamento do serviço é usada para criar um serviço novo para a
configuração de UPnP.
 
Etapa 1. Gerenciamento do serviço do clique.
 

 
A janela de gerenciamento do serviço aparece:
 



 
Etapa 2. Dê entrada com um nome do serviço no campo de nome do serviço.
 
Etapa 3. Escolha o tipo de protocolo apropriado da lista de drop-down do protocolo.
 

 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

• TCP (protocolo Protocolo de control de transmisión (TCP)) — Protocolo de camada de
transporte usado pelos aplicativos que exigem a entrega garantida.
 
• UDP (protocolo de datagrama de usuário) — Soquetes da datagrama dos usos para
estabelecer o host para hospedar comunicações.



Etapa 4. Entre na porta externa no campo de porta externa.
 
Nota: Se o serviço que esteve criado tem um número de porta padrão, esse número deve
ser usado como o número de porta externa.
 

 
Etapa 5. Entre na porta interna no campo de porta interna.
 
Nota: O número de porta externa pode ser usado. Contudo, para uma Segurança mais alta,
todo o outro número de porta pode ser usado também.
 

 
Etapa 6. O clique adiciona para alistar. O serviço é indicado no campo do serviço.



Etapa 7. (opcional) para suprimir de um serviço, escolhe o serviço de que você gostaria de
suprimir da lista e de clicar a supressão.
 
Etapa 8. (opcional) para editar um serviço, escolhe o serviço de que você gostaria de
atualizar da lista, de editar a informação necessária, e de clicar a atualização.
 
Etapa 9. APROVAÇÃO do clique. Isto fecha o indicador e toma-o de volta à página de UPnP
.
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