
Configuração do protocolo de configuração
dinâmica host (DHCP) MACILENTO do IPv4
(Internet) em RV120W e em RV220W 

Objetivos
 

Àrevelia, o RV220W funciona como um server do protocolo de controle dinâmico de host
(DHCP) aos anfitriões no Wireless LAN (WLAN) ou na rede de LAN e atribui o IP e os
endereços de servidor de DNS. Com o DHCP permitido, o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT RV220W serve como o endereço de gateway a seu LAN. O DHCP
é para o uso com provedores de Internet que atribuem ao usuário um endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT.
 
Este documento explica como configurar o IPv4 WAN(Internet) para o uso com protocolo de
configuração dinâmica host (DHCP) no RV120W e no RV220W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV120W 
• RV220W
  

Versão de software
 

• v1.0.4.17
  

Configuração do IPv4 WAN (Internet) DHCP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha trabalhos em rede >
WAN(Internet) > IPv4 WAN (Internet). A página MACILENTO do IPv4 (Internet) abre:
 



 
Etapa 2. Escolha a configuração automática - DHCP do tipo de conexão com o Internet lista
de drop-down.
 
Etapa 3. Clique o botão de rádio desejado para a unidade de transmissão máxima (MTU)
datilografam dentro o tipo campo MTU. O MTU de um protocolo de comunicações em uma
camada é o tamanho (nos bytes) da unidade de dados de protocolo a maior que a camada
pode transmitir ou passar avante:
 

• Padrão — O valor padrão é 1500 bytes.
 
• Costume — Permite que você incorpore um valor feito sob encomenda do tamanho do
MTU (bytes) ao campo do tamanho do MTU.
 

 
 
Etapa 4. Escolha o uso esta opção MAC da lista de drop-down da fonte do MAC address.
 



 
Etapa 5. Incorpore um MAC address ao campo do MAC address.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique.
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