
Configuração do protocolo de internet no
Roteadores CVR100W VPN 

Objetivo
 

O Protocolo IP é responsável para a entrega do tráfego através de uma rede. O CVR100W
usa modos IP do IPv4 e do IPv6. Estes protocolos não exigem os dois pontos finais
confirmar a conexão com da “um procedimento de segurança da agitação mão”, que os faça
rápidos e eficientes. Igualmente usam os métodos da entrega com melhor esforço para
dirigir os pacotes. Este artigo explica como configurar o modo IP no VPN Router CVR100W.
  

Dispositivo aplicável
 

• CVR100W
  

Versão de software
 

• 1.0.1.19
  

Modo IP
 

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

 
 
Etapa 2. Da lista de drop-down do modo IP, escolha um do seguinte:
 
Nota: O IPv4 é o mais velho, mas a maioria de terra comum, a versão do protocolo usada
que dá um endereço a cada dispositivo conectado ao Internet. Contudo, estes endereços
serão executado eventualmente para fora, assim que o IPv6 foi criado para suceder o IPv4
e promoverá eventualmente todo o protocolo de internet junto. Estes dois protocolos são
muito similares e podem ser usados para todas as especificações do modo IP abaixo. 
 

• LAN:IPv4, WAN:IPv4 — O LAN e as portas MACILENTOS ambos usam o IPv4.
 
• LAN:IPv6, WAN:IPv4 — A porta de LAN usa o IPv6 e o IPv4 MACILENTO dos USOS de
porta.
 
• LAN:IPv6, WAN:IPv6 — O LAN e as portas MACILENTOS ambos usam o IPv6.
 
• LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4 — A porta de LAN usa o IPv4 e o IPv6 e o IPv4 MACILENTO



dos USOS de porta. Ambos os modos IP em uma porta trabalharão junto
simultaneamente, mas o tráfego de pacote ainda assim usará somente um protocolo.
 
• LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4+IPv6 — O LAN e as portas MACILENTOS usam o IPv4 e o
IPv6. Ambos os modos IP em uma porta trabalharão junto simultaneamente, mas o tráfego
de pacote ainda assim usará somente um protocolo.
 

Etapa 3. (opcional) para todos os modos, além do LAN:IPv4, modo IP WAN:IPv4, a seta
estática da gota-para baixo da entrada de DNS 6to4 da mostra torna-se disponível. 6to4 é
uma característica do Tunelamento que permita que o usuário envie pacotes do IPv6 de um
IPv6 LAN sobre uma rede de WAN do IPv4. Clique a seta estática da gota-para baixo da 
entrada de DNS 6to4 da mostra. Os campos de entrada de DNS 6to4 estáticos aparecem:
 

 
 
Etapa 4. Inscreva não mais do que mapeamentos domínio-à-IP 5 no domínio e em campos
IP. o mapeamento 6to4 é quando um Domain Name é traçado a um endereço do IPv6.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique.
 
Etapa 6. A janela de informação aparece.
 

 
 
Etapa 7. APROVAÇÃO do clique.
 
Cuidado: O dispositivo será atribuído um endereço IP padrão novo a fim mudar o modo IP. 


	Configuração do protocolo de internet no Roteadores CVR100W VPN
	Objetivo
	Dispositivo aplicável
	Versão de software
	Modo IP


