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Configuração de grupo LAN (rede local) em
RV180 e em RV180W 

Objetivo
 

Uma rede de área local (LAN) é uma rede de computador que seja usada para interconectar
muitos computadores dentro de uma área interditado. As vantagens principal do LAN sobre
o Wide Area Network (WAN) são que tem taxas de dados altas, ele cobrem a área
geográfica pequena e supera a necessidade de linhas de telecomunicação alugadas. A
tecnologia a mais de uso geral usada no LAN é Wi-fi. Este original explica como criar grupos
LAN. Os grupos LAN são grupo de valores-limite que podem ser identificados por seus IP
address. Uma vez que os grupos são criados no roteador nós podemos transportar-se à
próxima etapa para configurar as ações que se aplicam ao grupo. Cada computador pode
ser atribuído a um grupo específico LAN. O indicador de grupos LAN mostra os vários
nomes do grupo a que os anfitriões são associados.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV180
RV180W
  

Procedimentos Passo a Passo
 
O LAN agrupa a configuração
 

Etapa 1. Usando o utilitário de configuração, escolha o Firewall > avançou ajustes > grupos
LAN (rede local). A página dos grupos LAN (rede local) abre. 
 

 
 
Consiste na tabela do grupo LAN que tem os seguintes campos:
 

Nome do grupo — Este campo indica o nome do grupo a que o computador é distribuído.
Lista do host — Este campo pode indicar um host único ou um grupo de anfitriões que
pertença a um grupo específico.
 

Verifique a caixa no encabeçamento da primeira coluna e o usuário pode adicionar entradas
aos campos mencionados.
 
Etapa 2. O clique adiciona. Uma página para adicionar o grupo de rede (LAN) local novo
abre. Esta página permite que o usuário crie grupos novos LAN e igualmente o usuário pode
editar a configuração do grupo LAN que existe. Os dados incorporados aqui serão
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mostrados na lista de tabela dos grupos LAN. Esta característica tem muitos campos que
são dados abaixo:
 

 
 

Nome — Dê entrada com o nome do grupo neste campo. Este campo não apoia os caráteres
como “(aspas duplas) e o espaço.
Tabela do host da rede local (LAN) — Esta tabela tem os seguintes campos:
Tipo do IP address — Escolha um tipo do IP address do menu de gota para baixo. Consiste
no único endereço e na escala de endereço.
Único endereço — Escolha este campo se a regra se aplica para traficar para um host único.
Incorpore este IP address ao campo do IP address do começo.
Escala de endereço — Escolha este campo se a regra se aplica para traficar para um grupo
de computadores que estão dentro do intervalo de endereço IP dado. A fim indicar a escala
incorpore o primeiro endereço ao campo do IP address do começo e o último endereço na
caixa de endereço IP do revestimento.
IP address do começo — Neste campo incorpore o IP address do host se um único endereço
é selecionado ou incorpore o primeiro IP address se a escala de endereço é selecionada.
IP address do revestimento — Neste campo incorpore o IP address do revestimento.
 

Etapa 3. Clique adicionam e dão entrada com o nome do grupo como indicado pelo
ponteiro. Então o usuário pode adicionar um grupo LAN na tabela do host da rede local
(LAN).
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique para aplicar ajustes.
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