
Configurações de LAN IPv4 (rede local) em
RV220W e RV120W 

Objetivo
 

A página Configurações da LAN permite configurar a interface da LAN do roteador. As
configurações padrão seriam suficientes na maioria dos casos.
 
Este artigo explica como definir as configurações de LAN no RV220W.
 
Nota:Para obter mais detalhes sobre como configurar a LAN IPv4, o Dynamic Host Control
Protocol (DHCP), consulte os artigos Configure Dynamic Host Control Protocol (DHCP) em
RV220W e RV120W, Altere o nome do host em RV220W e RV120W, Altere o endereço IP
padrão da Cisco nas configurações de LAN RV220W e RV120W e IPv4 em RV220W e
RV120W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV220W  
RV120W 
  

Versão de software
 

•v1.0.4.17
  

Configuração das configurações da LAN IPv4
 

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Rede > LAN (Rede local)
> LAN IPv4 (Rede local). A página LAN (Rede local)IPv4 é aberta:
 



 
Etapa 2.  Digite o nome do host no campo Nome do host.
 
Etapa 3. Insira o endereço IP do dispositivo no campo IP Address (Endereço IP).
 
Etapa 4. Insira o mastro da sub-rede do endereço IP no campo Máscara de sub-rede.
 
Note: Se o endereço IP da LAN for alterado, o navegador não responderá quando o botão 
Salvar for clicado para aplicar as alterações. O novo endereço IP deve ser usado para
reconectar-se ao utilitário de configuração. Por exemplo, se o endereço TCP/IP da LAN for
alterado de 192.168.1.1 (padrão) para 10.0.0.1, o endereço IP do computador conectado ao
roteador deverá ser alterado (ou liberar e renovar o endereço IP se conectado via DHCP) de
modo que ele esteja na sub-rede 10.0.0.0. Em seguida, use http://10.0.0.1 no navegador
para se conectar ao utilitário.
 

 
Etapa 5.  Escolha uma das seguintes opções no menu suspenso DHCP. Por padrão, o
roteador funcionará como um servidor DHCP que fornece a configuração TCP/IP aos
dispositivos conectados ao roteador:
 

Nenhum — Escolha isso se os computadores na LAN estiverem configurados com
endereços IP estáticos ou se estiverem configurados para usar outro servidor DHCP.
Clique no botão Configurar DHCP estático que o levará à página de configuração DHCP 



estática.
 
DHCP Relay — Escolha DHCP Relay para inserir as informações do gateway de
retransmissão no campo Relay Gateway.
 
Servidor DHCP — Escolha esse servidor DHCP para usar o roteador como servidor DHCP
e insira as seguintes informações.
 

 
Etapa 5. Digite o nome do domínio no campo Nome do domínio.
 
Etapa 6.  Insira o endereço IP do primeiro host no intervalo. Qualquer novo cliente DHCP
que ingresse na LAN será atribuído com um endereço IP que esteja entre esse endereço IP
e o endereço IP final.
 
Passo 7. Insira o endereço IP do último host no intervalo. Qualquer novo cliente DHCP que
ingresse na LAN será atribuído com um endereço IP que esteja entre o endereço IP inicial e
esse endereço IP.
 
Etapa 8. (Opcional) Insira o endereço IP do servidor DNS primário no campo Servidor DNS
primário.
 
Etapa 9. (Opcional) Insira o endereço IP do servidor DNS secundário no campo Servidor
DNS secundário.
 
Etapa 10. Insira um tempo (em horas) para indicar por quanto tempo um endereço IP é
alugado ao cliente.
 
Etapa 11. Insira o endereço do gateway de retransmissão se DHCP Relay estiver
selecionado na Etapa 5.
 
Etapa 12. Marque a caixa de seleção Proxy DNS para ativar o proxy DNS nesta LAN ou
desative-a. Quando esse recurso estiver ativado, o roteador atuará como um proxy para
todas as solicitações de DNS e se comunicará com os servidores DNS do ISP (conforme
configurado na página de configurações de WAN). Todos os clientes DHCP receberão o IP
DNS primário/secundário junto com o IP em que o proxy DNS está em execução, ou seja, o
IP LAN da caixa. 
 
Observação: todos os clientes DHCP receberão os endereços IP DNS do ISP excluindo o
endereço IP do proxy DNS quando o proxy DNS estiver desabilitado. Esse recurso é



particularmente útil no modo de Sobreposição automática. Por exemplo, se os servidores
DNS de cada conexão forem diferentes, uma falha de link pode tornar os servidores DNS
inacessíveis. No entanto, quando o proxy DNS é ativado, os clientes podem fazer
solicitações ao roteador e o roteador, por sua vez, enviar essas solicitações aos servidores
DNS da conexão ativa.
 

 
Etapa 13.  Clique em Salvar para salvar as configurações ou clique em Cancelar para
abortar as alterações.
 
Nota: esta página fornece informações e configuração da LAN padrão. O ID de VLAN
padrão sempre será "1" para a LAN padrão. 
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