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Configurar o modo do Protocolo IP em um
Series Router rv 

Objetivo
 

O modo do Protocolo IP diz a seu roteador que versão IP sua rede local está usando em
comparação com que versão o Wide Area Network (WAN) se usa. É importante configurar
corretamente esta opção porque determinadas características podem ou não podem estar
disponíveis em seu roteador segundo o que o estado de sua rede é.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como configurar o modo IP em um Series Router rv.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Série rv
  

Versão de software
 

1.0.3.16 — RV130, RV130W
1.0.0.17 — RV132W
1.0.0.21 — RV134W
  

Configurar o modo IP
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web e escolha trabalhos em rede > modo IP.
 
Nota: As imagens neste artigo são tomadas do roteador RV130W. As opções de menu
podem variar pelo modelo.
 

 
Etapa 2. No campo de modo IP, escolha uma opção da lista de drop-down.
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Se você está usando RV130 ou RV130W, as opções são:
 

LAN:IPv4, WAN:IPv4 — o LAN e o IPv4 MACILENTO do uso.
LAN:IPv6, WAN:IPv4 — Use isto se o IPv6 dos usos LAN somente mas WAN usa o IPv4. Se
você escolhe esta opção, você pode continuar à seção estática 6to4 DNS.
LAN:IPv6, WAN:IPv6 — o LAN e o IPv6 MACILENTO do uso somente.
LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4 — O LAN usa o IPv4 e o IPv6, mas o IPv4 dos usos de WAN
somente. Se você escolhe esta opção, você pode continuar à seção estática 6to4 DNS.
LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4+IPv6 — o LAN e o IPv4 MACILENTO e IPv6 do uso.
LAN:IPv4, WAN:IPv6 — O LAN usa o IPv4, mas o IPv6 dos usos de WAN.
 

Se você está usando o roteador RV132W ou RV134W, as opções são:
 

LAN:IPv4, WAN:IPv4 — o LAN e o IPv4 MACILENTO do uso.
LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4+IPv6 — o LAN e o IPv4 MACILENTO e IPv6 do uso.
 

 
Etapa 3. Salvaguarda do clique.
 
Etapa 4. Clique a APROVAÇÃO na notificação que diz lhe que você estará reorientado
agora ao endereço IP padrão novo do roteador. Se a página não é reorientada
automaticamente em 2-3 minutos, incorpore o endereço novo do IPv4 ou do IPv6 para
entrar ao roteador.
  

6to4 estático DNS (RV130 e RV130W somente)
 

Se você escolheu LAN:IPv6, WAN:IPv4 ou LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4 da lista de drop-down
do modo IP, a entrada de DNS 6to4 estática da mostra tornar-se-á permitido. Permite que
os pacotes do IPv6 sejam transmitidos sobre uma rede do IPv4. O Tunelamento 6to4 é
usado tipicamente quando um local ou um utilizador final querem conectar ao IPv6 o
Internet usando a rede existente do IPv4. Configurar esta característica está opcional e
disponível somente em RV130 e em RV130W.
 
Etapa 1. Clique o botão estático da entrada de DNS 6to4 da mostra para indicar o domínio à
tabela do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. Esta tabela é usada para
traçar domais aos endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, de modo que um
usuário seja reorientado a um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
correspondente ao usar o domínio.



 
Etapa 2. No campo do domínio 01, incorpore um domínio que você queira reorientar a um
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. Você pode usar até cinco domínios.
 
Nota: Neste exemplo, o domínio usado é cisco.com.
 

 
Etapa 3. Para cada domínio, incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT no campo correspondente IP.
 
Nota: Neste exemplo, o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT é
10.10.242.242.
 

 
Etapa 4. Salvaguarda do clique.
 



 
Etapa 5. Clique a APROVAÇÃO na notificação que diz lhe que você estará reorientado
agora ao endereço IP padrão novo do roteador. Se a página não é reorientada
automaticamente em 2-3 minutos, incorpore por favor o endereço novo do IPv4 ou do IPv6
para entrar ao roteador.
 
Você deve agora com sucesso ter configurado o modo IP em seu Series Router rv.
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