
Configuração de roteamento no VPN Router
CVR100W 

Objetivo
 

O roteamento facilita o movimento eficiente dos dados durante todo uma rede. O
roteamento inclui estático, dinâmico, e o Roteamento Inter-Vlan. As rotas estáticas são
caminhos manualmente configurados criados para permitir um pacote de alcançar um host
ou uma rede específica. O roteamento dinâmico permite que um roteador ajuste
automaticamente às mudanças físicas na rede que permite o roteador de calcular a rota a
mais eficiente para que os pacotes de dados de rede viajem. O Roteamento Inter-Vlan
permite o roteador de mover o tráfego de VLAN etiquetado com as sub-redes diferentes.
 
Este artigo explica como configurar o roteamento no VPN Router CVR100W.
  

Dispositivo aplicável
 

• VPN Router CVR100W
  

Versão de software
 

• 1.0.1.19
  

Configuração de roteamento
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha trabalhos em rede >
roteamento. A página de roteamento abre:
 



  
Modo operacional
 

 
Etapa1. No campo do modo operacional, clique o botão de rádio desejado para o modo
operacional do roteador.
 

• Gateway — Escolha este botão de rádio se o roteador deve hospedar a conexão de rede
ao Internet. Esta é a configuração padrão.
 
• Roteador — Escolha este botão de rádio se o roteador é parte de uma rede com o outro
Roteadores, e um outro roteador na rede é o gateway ao Internet. Um outro roteador na
rede deve funcionar como o gateway se a conectividade de Internet é estar disponível no
modo do roteador. Desabilite o Firewall deste roteador desde que a proteção de firewall é
fornecida pelo gateway router.
 

Nota:  Se o modo do gateway é selecionado, os campos do roteamento dinâmico estão
escurecidos. Faixa clara ao roteamento estático.
  

Roteamento dinâmico
 



 
Etapa1. No campo do Routing Information Protocol (RIP), verifique a caixa de verificação da
 possibilidade para permitir que o CVR100W troque a informação de roteamento
automaticamente com o outro Roteadores, e ajuste dinamicamente as tabelas de
roteamento CVR100W como as mudanças ocorrem na rede.
 
Etapa 2. No RASGO envie a clique do campo da versão do pacote o botão de rádio para o
protocolo desejado do RASGO usado para transmitir dados de rede. Esta opção é baseada
em que o outro Roteadores no apoio da rede.
 

• RIPv1 — O RIPv1 é uma versão de distribuição classe-baseada. Não inclui a informação
de sub-rede e não apoia as máscaras de sub-rede de comprimento variável (VLS). O
RIPv1 falta o apoio para a autenticação de roteador que faz vulnerável aos ataques.
 
•RIPv2 — O RIPv2 leva a informação de sub-rede; as redes que têm sub-redes do
comprimento variável trabalham com esta versão do RASGO. Este formulário do RASGO
apoia a Segurança do Multicast e da autenticação de senha.
 

Etapa 3. No clique do campo da versão do pacote de Recv do RASGO o botão de rádio
para o protocolo desejado do RASGO usado para receber dados de rede. Refira etapa 2
para as diferenças entre o RIPv1 e o RIPv2. Esta opção é baseada em que o outro
Roteadores no apoio da rede.
 
Nota:  A versão RIP escolhida em etapa 2 e em etapa 3 depende da versão RIP apoiada
pelo outro Roteadores na rede.
  

 
Roteamento estático
 

 
Etapa1. Da lista de drop-down das entradas da rota, escolha o número da entrada de tabela
de roteamento. As rotas estáticas na lista de drop-down que não são configuradas ainda
não não têm nada entre os parênteses.
 
Etapa 2. No campo de nome da rota da entrada, dê entrada com o nome da rota estática.



Etapa 3. No campo IP do destino LAN, incorpore o endereço de destino da rota estática.
 
Etapa 4. No campo da máscara de sub-rede, incorpore a máscara de sub-rede do endereço
de destino.
 
Etapa 5. No campo do gateway, entre no gateway da rota estática. Um gateway é um nó em
uma rede que conecte duas redes junto.
 
Etapa 6. No campo da relação, clique o botão de rádio desejado.
 
• LAN — Clique este botão de rádio se a rota estática se aplica à interface de LAN.
 
• WAN — Clique este botão de rádio se a rota estática se aplica à interface WAN.
 
Etapa 7. (opcional) para editar uma entrada de rota estática, para escolher o número da
tabela de roteamento da lista de drop-down das entradas da rota e para editar os campos
desejados.
 
Etapa 8. (opcional) para suprimir de uma entrada de rota estática, para escolher o número
da tabela de roteamento da lista de drop-down das entradas da rota e para clicar a 
supressão esta entrada.
  

Roteamento Inter-Vlan
 

 
Etapa1. No campo do Roteamento Inter-Vlan, verifique a caixa de verificação da 
possibilidade para permitir que o dispositivo distribua o tráfego de VLAN etiquetado às sub-
redes diferentes.
 
Nota: Para configurar VLAN, refira o artigo, sociedade de VLAN no VPN Router CVR100W.
  

Routing Table
 

 

 
Etapa1. Para ver a tabela de roteamento, tabela de roteamento do IPv4 da mostra do 
clique. Isto indica a estática e as rotas dinâmica criadas.
 



Etapa 2. Salvaguarda do clique para salvar a configuração de roteamento.
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