Configuração de configurações de rede da rede
de área local (LAN) no SPA3102
Objetivo
Um LAN é uma rede limitada a uma área tal como uma HOME ou uma empresa de pequeno
porte que seja usada para interconectar dispositivos. As configurações de LAN podem ser
configuradas para limitar o número de dispositivos que podem ser conectados e os que IP
address aqueles dispositivos receberão.
O objetivo deste original é mostrar-lhe como configurar configurações de rede da rede de área
local (LAN) no SPA3102.

Dispositivos aplicáveis
●

SPA3102

Configuração de ajustes da rede de LAN
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o roteador > avançou > instalação
Lan.

Etapa 2. No campo do IP address LAN, incorpore o IP address do SPA3102 na rede local.
Etapa 3. Da lista de drop-down da máscara de sub-rede LAN, escolha a sub-rede que
correlaciona ao IP address LAN em etapa 2.
Etapa 4. Da lista de drop-down do servidor DHCP da possibilidade, escolha sim permitir o
protocolo de configuração dinâmica host que atribuirá dinamicamente o IP address aos
dispositivos no LAN, ou escolha não ter dispositivos dados IP address estáticos.
Nota: Se você escolhe o nenhum, salte a etapa 8.
Etapa 5. No campo do tempo do aluguel de DHCP, incorpore o número, às horas, que você
deseja um IP address a ser atribuído a um dispositivo antes de ser renovada.

Etapa 6. No DHCP Client que começa o campo do IP address, incorpore o IP address do começo
dos dispositivos do cliente que serão atribuídos um IP address dinâmico.
Passo 7. No número de campo de endereços IP cliente, incorpore o número de dispositivos do
cliente que você deseja poder conectar à rede local.
Etapa 8. Ajustes da salvaguarda do clique para salvar os ajustes ou ajustes do cancelamento do
clique para rejeitar os ajustes.
A página de produto para o SPA3102 contém as relações a todos os aritcles e documentação
relacionados do negócio de Cisco. Verifique para fora a página de produto SPA3102.

