
Separe duas redes de LAN com poucos o
público IPs no Roteadores RV042, RV042G e
RV082 VPN 

Objetivo
 

 
 
Os anfitriões que estão em um VLAN (VLAN1 - 192.168.0.x das portas 1-7) não devem
comunicar-se com o dispositivo em um outro VLAN (VLAN8- 192.168.0.26 à porta 8) do
RV082 hospedam ao mesmo tempo do VLAN1 devem ter mais prioridade sobre o tráfego do
Internet do que clientes de VLAN8. Os VLAN são usados aqui por razões de segurança e
para dividir igualmente o LAN no Roteadores RV042, RV042G e RV082 VPN. As várias
seções que estão neste procedimento estão listadas abaixo:
 

• LAN básico e ajustes MACILENTOS
 
• Como adicionar o NAT linear (privado ao endereço público)
 
• Prioridade da instalação para portas em VLAN
 
• Controlando a largura de banda para o VLAN particular
 
• Como escolher o status de porta para VLAN
 
• Como verificar a Conectividade entre os VLAN
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV042 
• RV042G 
• RV082
 
• Algum roteador de Linksys do consumidor
  

Versão de software
 

• v4.2.1.02
  

Topologia
 

O VPN Router usa um IP público para a relação WAN1, algum o público IPs para usar o
NAT linear e explica como traçá-los aos anfitriões dentro de um LAN.
 



  
Um a um NAT:
 

Endereço público 1 ->192.168.0.1(RV082) 
Endereço público 2 - > 192.168.0.26 (roteador do consumidor) 
Endereço público 3 - > 192.168.0.100 
Endereço público 4 - > 192.168.0.101 
Endereço público 5-> 192.168.0.102
  

No roteador dos linksys do consumidor:
 

Portas 1 a 7 - VLAN1 
Porta 8 - VLAN 8
  

Separe duas redes de LAN com poucos o público IPs em
RV082
 
LAN básico e ajustes MACILENTOS
 

Este artigo é escrito no que diz respeito à topologia acima.
 
Etapa1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher a instalação > a rede. A
página de instalação abre:
 



 
Etapa 2. No campo das configurações de LAN, incorpore o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT do dispositivo como 192.168.0.1 e a máscara de sub-rede como 
255.255.255.0. À revelia, o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT será
192.168.1.1.
 



 
Etapa 3. No tipo de conexão de WAN, porque na lista de drop-down WAN1 escolha o IP
Estático.
 

 
Etapa 4. Em especifique o campo de endereço IP de WAN, incorporam o endereço público



1.
 
Etapa 5. Incorpore a máscara de sub-rede relacionada para o endereço público 1 ao campo
da máscara de sub-rede.
 
Etapa 6. Nos campos de endereço de gateway padrão, entre no gateway padrão do
endereço público 1.
 
Passo 7. No servidor DNS (exigido) incorpore o primeiro endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT DNS.
 
Etapa 8. No campo 2, incorpore o segundo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT DNS.
 
Etapa 9. Ajustes da salvaguarda do clique para salvar as mudanças.
 

 
Etapa 10. Para ver as mudanças feitas, o sumário do sistema do clique na aba principal e
ver as mudanças que é feita no estado da configuração de rede.
  

Adicionar o NAT linear de privado ao público IPs
 



 
Etapa 11. No utilitário de configuração da Web, escolha a instalação > NAT linear. A página 
linear NAT abre.
 
Etapa 12. No campo linear NAT, a verificação permite.
 
Etapa 13. No endereço privado comece o campo, entram em 192.168.0.100.
 
Etapa 14. Comece em público a escala, incorporam o endereço público 1.
 
Etapa 15. Incorpore o comprimento da escala como 1.
 
Etapa 16. Atualização do clique esta escala.
 
Etapa 17. No endereço privado comece, entre em 192.168.0.101.
 
Etapa 18. Comece em público a escala, incorporam o endereço público 2.
 
Etapa 19. Incorpore o comprimento da escala como 1.
 
Etapa 20. Atualização do clique esta escala.
 
Etapa 21. No endereço privado comece, entre em 192.168.0.102.
 
Etapa 22. Comece em público a escala, incorporam o endereço público 3.
 
Etapa 23. Incorpore o comprimento da escala como 1.
 
Etapa 24. Atualização do clique esta escala.
 
Etapa 25. No endereço privado comece, entre em 192.168.0.26.
 
Etapa 26. Comece em público a escala, incorporam o endereço público 4.
 
Etapa 27. Incorpore o comprimento da escala como 1.
 
Etapa 28. Atualização do clique esta escala.



Etapa 29. Ajustes da salvaguarda do clique para salvar as mudanças.
  

Ajuste a prioridade para portas em VLAN
 

 
Etapa 30. No utilitário de configuração da Web, escolha o gerenciamento de porta > a
instalação da porta. O básico pela configuração da porta. a página abre:
 

 
• ID de porta (1-7) — Da lista de drop-down escolha a prioridade como alta.
 



 
• ID de porta 8 — Escolha a prioridade como o Normal e no campo VLAN, escolhem 
VLAN8.
 

Etapa 31. Ajustes da salvaguarda do clique para salvar as mudanças.
  

Gerenciamento de largura de banda para VLAN8
 
Instalação ascendente
 



 
Etapa 32. No utilitário de configuração da Web, escolha o gerenciamento de sistema > o
gerenciamento de largura de banda. A página do gerenciamento de largura de banda abre:
 



 
Etapa 33. No campo do gerenciamento de largura de banda, controle de taxa do clique.
 



 
Etapa 34. No campo da relação, verifique o WAN1 no campo da relação.
 
Etapa 35. Na lista de drop-down do serviço, escolha todo o Traffic[TCP&UDP/1~65535].
 
Etapa 36. No campo IP, incorpore 26 ao primeiro campo e 26 no campo seguinte.
 
Etapa 37. Na lista de drop-down do sentido, escolha rio acima.
 
Etapa 38. Incorpore a taxa máxima para ser 200 kbit/segundo.
 
Etapa 39. No campo da possibilidade, a verificação permite.
 
Etapa 40. Atualização do clique este aplicativo.
  

Instalação a jusante
 



 
Etapa 41. No campo da relação, verifique o WAN1 no campo da relação.
 
Etapa 42. Na lista de drop-down do serviço, escolha todo o Traffic[TCP&UDP/1~65535].
 
Etapa 43. No campo IP, incorpore 26 à primeira caixa e 26 na caixa seguinte.
 
Etapa 44. Na lista de drop-down do sentido, escolha rio abaixo.
 
Etapa 45. Incorpore a taxa máxima para ser 4096 Kbit/segundo.
 
Etapa 46. No campo da possibilidade, a verificação permite.
 
Etapa 47. Atualização do clique este aplicativo.
 
Etapa 48. Ajustes da salvaguarda do clique para salvar as mudanças.
  

Como verificar um status de porta de 2 VLAN e portas
 
Status de porta de VLAN 1-7
 

Etapa 49. Da lista de drop-down escolha todo o ID de porta de 1-7. Aqui, o ID de porta 2 é
escolhido.
 



 
Nota: Sob o sumário e as estatísticas verifique o seguinte. 
 

• Verifique que a prioridade é alta.
 
• Verifique que o VLAN é VLAN1.
 
• Nas estatísticas coloque, verifique que o pacote recebido e o contagem de byte, pacote
transmitido e contagem de byte e contagem de erro.
  

Estado de VLAN 8
 

 



50 pés da etapa. Da lista de drop-down escolha o ID de porta: 8.
 
Nota: A porta 8 é escolhida especialmente ver se setup certo.
 
Sob o sumário e as estatísticas verifique o seguinte. Estas verificações são feitas para
considerar se a porta setup corretamente:
 

• Verifique que a prioridade é normal.
 
• Verifique que o VLAN é VLAN8.
 
• Nas estatísticas coloque, verifique o pacote recebido e o contagem de byte, pacote
transmitido e contagem de byte e contagem de erro.
  

Como verificar a Conectividade entre VLAN
 

Etapa 51. No utilitário de configuração da Web, escolha o gerenciamento de sistema > o
diagnóstico. A página diagnóstica abre:
 

 
Etapa 52. Sibilo do clique.
 

 
Etapa 53. No host do sibilo ou no campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT, entre em 192.168.0.26 e o clique vai.
 
Nota: O estado diz que o teste falhado e a perda de pacotes serão 100%. Significa que
nenhuns anfitriões que são conectados às portas em VLAN1 (port1-7) não podem ping ip
192.168.0.26 que está em VLAN 8 na porta 8 de RV082.
 



 
Etapa 54. Outra vez no host do sibilo ou no campo do endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT, incorpore o endereço ISP e o clique vai.
 
Nota: O estado diz que o teste sucedido e a perda de pacotes serão 0%. Significa que
192.168.0.1(RV082) podem alcançar o ISP.
 

 
A imagem acima mostra que os clientes em RV082 podem alcançar www.google.com. Os
anfitriões conectaram ao LAN do roteador do consumidor que obtêm o IP do DHCP desse
roteador podem sibilar e alcançar o Internet.
 

 
Os anfitriões do LAN do roteador do consumidor não podem sibilar o IPs privado de RV082
que são dentro do VLAN1.
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