
Luz de status e funcionalidades de porta no
Roteadores RV016, RV042, RV042G, e RV082
VPN 

Objetivo
 

O Roteadores do RV0xx Series VPN fornece o alto desempenho, seguro e a conectividade
confiável. Este Roteadores pode apoiar duas conexões com o Internet simultâneas e ter
portas da LAN múltipla. Porque o Roteadores apoia conexões com o Internet múltiplas, o
administrador pode aumentar a largura de banda, equilibra o tráfego, e tem uma conexão de
backup. Este documento explica a indicação das luzes de status e dos recursos de
conectividade do Roteadores RV016, RV042, RV042G e RV082 VPN.
 
Nota: Para a informação adicional, refira por favor estes artigos em seus assuntos
respectivos.
 

• Configuração da Web — Alcance o utilitário de configuração da Web no Roteadores
RV016, RV042, RV042G, e RV082 VPN
 
• O DMZ Setup — O DMZ hospeda a instalação no Roteadores RV016, RV042, e RV082
VPN
 
• Instalação MACILENTO dupla — Estabelecer conexões de WAN duplas em RV042, em
RV042G e em RV082
  

Dispositivo aplicável
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versão de software
 

• v4.2.1.02
  

Recursos
 

Nota: O roteador RV016 tem duas portas devotadas do Internet, uma porta devotada DMZ,
e cinco portas da duplo-função que podem ser configuradas como o LAN ou as portas do
Internet. Considerando que, o RV042, o RV042G e o RV082 tenha uma porta devotada do
Internet e uma porta devotada DMZ/Internet. 
  

 RV016
 

O painel dianteiro do roteador indica as luzes de status e as portas que podem ser usadas
para conectar o roteador ao Internet e aos outros dispositivos.
 



Portas
 

 
• Internet 1-2 — Estas portas são usadas para conectar o roteador RV016 aos
dispositivos da rede de banda larga.
 
• DMZ — Esta porta é usada para conectar o roteador a um host DMZ tal como um
servidor de Web ou um servidor FTP. Um DMZ permite que o tráfego de Internet públicas
alcance um computador especificado na rede exposta sem aos serviços de LAN. 
 
• 1-8 portas — Estas portas numeradas são usadas para conectar dispositivos —
computadores, servidores de impressora, Switch Ethernet e outros dispositivos da rede
local. Conecte um cabo do Ethernet de uma porta de LAN numerada à porta de LAN de
um dispositivo de rede.
 
• 9-13 e 3-7 portas duplas da função — Estas são portas duplas da função. Atuam como
o Internet ou as portas de LAN. Um usuário pode configurar os 3 às portas 7 para usá-las
como portas do Internet ou pode usá-las como as portas de LAN numeradas 9 a 13.
  

Luzes de status
 

• DIAG — Se a luz se ilumina acima e se é constante, o roteador prepara-se para o uso.
Se a luz pisca lentamente, o roteador está posto sobre, restaurações ao padrão de
fábrica ou promove seu firmware. Se os flashes claros rapidamente lá são um erro. Se a
luz não é iluminada, o roteador está pronto para o uso.
 
• Sistema — Se a luz é constante, o roteador é sobre. Se a luz pisca, um teste
diagnóstico está executado pelo roteador. 
 
• Internet 1-2 — Um dispositivo está conectado à porta do Internet se a luz é constante.
Se pisca, a porta do Internet processa uma ação da rede.
 
• DMZ — Um dispositivo está conectado à porta DMZ se a luz é constante. Se pisca, a
porta DMZ processa uma ação da rede.
 
• 1-8 — Um dispositivo está conectado à porta de LAN se a luz é constante. Se pisca, a
porta de LAN processa uma ação da rede.
 
• LAN/Act 9-13 — Um dispositivo está conectado à porta se a luz é constante. Se pisca, a
porta de LAN processa uma ação da rede. Uma luz iluminado acima se é configurada
como uma porta de LAN.
 
• Internet/ato 3-7 — Um dispositivo está conectado à porta se a luz é constante. Se pisca,
a porta do Internet processa uma ação da rede. Uma luz estará iluminada acima de se é
configurada como uma porta do Internet.
  

 RV042
 

O painel traseiro do roteador indica as luzes de status e as portas que podem ser usadas



para conectar o roteador ao Internet.
  
Portas
 

 
• Internet — Esta porta é usada para conectar o roteador RV042 aos dispositivos da rede
de banda larga. Conecte um cabo do Ethernet do dispositivo da rede de banda larga à
porta do Internet no roteador.
 
• DMZ/Internet — Esta porta é usada para conectar o roteador a um segundo dispositivo
da rede de banda larga ou a um host DMZ tal como um servidor de Web ou ao servidor
FTP. Um DMZ permite que o tráfego de Internet públicas alcance um computador
especificado na rede exposta sem aos serviços de LAN. Um cabo do Ethernet é usado
para conectar a porta DMZ/Internet a um segundo dispositivo da rede de banda larga.
 
• 1-4 portas — Estas portas numeradas são usadas para conectar dispositivos tais como
computadores, servidores de impressora, Switch Ethernet e outros dispositivos da rede
local. Conecte um cabo do Ethernet de uma porta de LAN numerada à porta de LAN do
dispositivo de rede.
  

Luzes de status
 

 
• DIAG — Se as luzes LED levantam e são constantes, o roteador prepara-se para o uso.
Se a luz pisca lentamente, o roteador está posto sobre, restaurações ao padrão de
fábrica ou promove seu firmware. Se a luz pisca rapidamente, há um erro. Se a luz não
se ilumina acima, o roteador está pronto para o uso.
 
• Sistema — Se a luz é constante, o roteador é sobre. Se pisca, um teste diagnóstico
está executado pelo roteador.
 
• Internet — Um dispositivo está conectado à porta do Internet se a luz é constante. Se
pisca, a porta do Internet processa uma ação da rede.
 
• DMZ/Internet — Um dispositivo está conectado à porta DMZ/Internet ou DMZ se a luz é
constante. Se pisca, a porta processa uma ação da rede.
 
•  Modo DMZ — Se a luz é iluminada, o DMZ/Internet está configurado como um DMZ.
Se é unlit, a porta DMZ/Internet está configurada como uma conexão com o Internet
alternativa.



• 1-4 — Um dispositivo está conectado à porta de LAN se a luz é constante. Se pisca, a
porta de LAN processa uma ação da rede.
  

 RV042G
 

O painel traseiro do roteador indica as luzes de status e as portas que podem ser usadas
para conectar o roteador ao Internet. 
 
Nota: A diferença entre RV042G e RV042 é que RV042G contém portas de gigabit. 
  
Portas
 

 
• Internet — Esta porta é usada para conectar o roteador RV042G aos dispositivos da
rede de banda larga. Conecte um cabo do Ethernet do dispositivo da rede de banda larga
à porta do Internet no roteador.
 
• DMZ/Internet — Esta porta é usada para conectar o roteador a um segundo dispositivo
da rede de banda larga ou a um host DMZ tal como um servidor de Web ou ao servidor
FTP. Um DMZ permite que o tráfego de Internet públicas alcance um computador
especificado na rede sem serviços de LAN expostos. Um cabo do Ethernet é usado para
conectar a porta DMZ/Internet a um segundo dispositivo da rede de banda larga.
 
• 1-4 portas — Estas portas numeradas são usadas para conectar dispositivos tais como
computadores, servidores de impressora, Switch Ethernet e outros dispositivos da rede
local. Conecte um cabo do Ethernet de uma porta de LAN numerada à porta de LAN do
dispositivo de rede.
  

Luzes de status
 

 
 

• DIAG — Se a luz se ilumina acima e se é constante, o roteador prepara-se para o uso.
Se a luz pisca lentamente, o roteador está posto sobre, restaurações ao padrão de
fábrica ou promove seu firmware. Se a luz pisca rapidamente, há um erro. Se a luz não é
iluminada, o roteador está pronto para o uso.
 
• Sistema — Se a luz é constante, o roteador é sobre. Se pisca, um teste diagnóstico
está executado pelo roteador.
 
• Internet — Um dispositivo está conectado à porta do Internet se a luz é constante. Se



pisca, a porta do Internet processa uma ação da rede.
 
• DMZ/Internet — Um dispositivo está conectado à porta DMZ/Internet ou DMZ se a luz é
constante. Se pisca, a porta processa uma ação da rede.
 
• Modo DMZ — Se a luz é iluminada, o DMZ/Internet está configurado como o DMZ. Se é
unlit, a porta DMZ/Internet está configurada como uma conexão com o Internet
alternativa.
 
• 1-4 — Um dispositivo está conectado à porta de LAN se a luz é constante. Se pisca, a
porta de LAN processa uma ação da rede.
 
• Gigabit RV042G — A cor da luz indica a velocidade da porta. Se é verde, a velocidade
é gigabit. Se é ambarina, a velocidade é 10/100M.
  

 RV082
 

O painel dianteiro do roteador indica as luzes de status e as portas que podem ser usadas
para conectar o roteador ao Internet.
  
Portas
 

 
• Internet — Esta porta é usada para conectar o roteador RV042G aos dispositivos da
rede de banda larga. Conecte um cabo do Ethernet do dispositivo da rede de banda larga
à porta do Internet no roteador.
 
• DMZ/Internet — Esta porta é usada para conectar o roteador a um segundo dispositivo
da rede de banda larga ou a um host DMZ tal como um servidor de Web ou ao servidor
FTP. Um DMZ permite que o tráfego de Internet públicas alcance um computador
especificado na rede exposta sem aos serviços de LAN. Um cabo do Ethernet é usado
para conectar a porta DMZ/Internet a um segundo dispositivo da rede de banda larga.
 
• 1-4 portas — Estas portas numeradas são usadas para conectar dispositivos —
computadores, servidores de impressora, Switch Ethernet e outros dispositivos da rede
local. Conecte um cabo do Ethernet de uma porta de LAN numerada à porta de LAN do
dispositivo de rede.
  

Luzes de status
 

• DIAG — Se a luz se ilumina acima e se é constante, o roteador prepara-se para o uso.
Se a luz pisca lentamente, o roteador está posto sobre, restaurações ao padrão de
fábrica ou promove seu firmware. Se os flashes claros rapidamente lá são um erro. Se a
luz não é iluminada, o roteador está pronto para o uso.
 
• Sistema — Se a luz é constante, o roteador é sobre. Se pisca, um teste diagnóstico
está executado pelo roteador. 
 
• Internet — Um dispositivo está conectado à porta do Internet se a luz é constante. Se



pisca, a porta do Internet processa uma ação da rede.
 
•  DMZ/Internet — Um dispositivo está conectado à porta DMZ/Internet ou DMZ se a luz é
constante. Se pisca, a porta processa uma ação da rede.
 
• Modo DMZ — Se a luz é iluminada, o DMZ/Internet está configurado como o DMZ. Se é
unlit, a porta DMZ/Internet está configurada como uma conexão com o Internet
alternativa.
 
• 1-8 — Um dispositivo está conectado à porta de LAN se a luz é constante. Se pisca, a
porta de LAN processa uma ação da rede.
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