
Ajuste dianteiro da porta em SPA2102 
Objetivos
 

A transmissão da porta ajusta-se - acima dos serviços públicos em sua rede, tal como
servidores de Web, server ftp, server do email, ou outros aplicativos de Internet
especializados. Os aplicativos de Internet especializados são todos os aplicativos que
usarem o acesso ao Internet para executar funções tais como a Videoconferência ou o jogo
em linha. Alguns aplicativos de Internet não podem exigir nenhuma transmissão. Quando os
usuários enviam este tipo de pedido à rede do usuário através do Internet, o roteador
enviará aqueles pedidos ao PC apropriado. Todo o PC cuja a porta for enviada deve ter sua
função DHCP Client desabilitada e deve ter um endereço IP estático novo atribuído a ele
porque seu endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT pode mudar ao usar a
função DHCP.
 
Este artigo explica como configurar a transmissão da porta.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• SPA2102
 
• SPA3102
  

Etapas do procedimento
 

 
Etapa1. Usando a utilidade de configuração de adaptador do telefone de Linksys da relação
SPA2102 e SPA3102, aplicativo do clique.



 
Etapa 2. Na página de instalação MACILENTO, instalação de WAN do clique.
 



 
Etapa 3. Na página de aplicativo, escolha sim do menu de gota para baixo na coluna da
possibilidade permitir a regra.
 

 
Etapa 4. Dê entrada com o nome do serviço sob a coluna do nome do serviço.
 



 
Etapa 5. Entre na porta começando e em terminar a porta sob a porta começando e em
terminar colunas da porta respectivamente.
 

 
Etapa 6. Escolha o protocolo de transporte exigido do menu de gota para baixo da coluna
do protocolo.
 



 
Etapa 7. Incorpore o endereço IP local do server sob o endereço IP do servidor.
 

 
Etapa 8. O clique submete todas as mudanças para salvar.
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