
Configuração DHCPv6 em RV120W e em
RV220W 

Objetivos
 

Este documento explica como configurar o IPv6 WAN(Internet) para o uso com configuração
automática (DHCP) nos Series Router rv. O DHCP (protocolo de configuração dinâmica
host) é usado com provedores de serviços de Internet (ISP) que atribuem ao usuário um
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
 
Este artigo explica como configurar o IPv6 WAN para o dispositivo.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV120W 
• RV220W
  

Procedimento Passo a Passo
 
Configuração DHCPv6
 

Etapa1. Usando a utilidade de configuração de roteador, escolha trabalhos em rede > IPv6
> modo IP. A página do modo IP abre.
 

 
Etapa 2. O IPv4 do clique e o IPv6 Dual-Stack.This permitem as características do IPv6 no
roteador.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
 
Etapa 4. Usando a utilidade de configuração de roteador, escolha trabalhos em rede > WAN
> configuração de WAN do IPv6. A página da configuração de WAN do IPv6 abre.
 



 
Etapa 5. No tipo de conexão de WAN menu suspenso, escolha DHCPv6.
 
Etapa 6. Incorpore a informação exigida aos seguintes campos:
 

• IP address —. Incorpore o endereço do IPv6 a este campo.
 
• Comprimento de prefixo IP6 — Incorpore o comprimento de prefixo exigido a este campo.
 
• Opte pelo gateway do IPv6 — Inscreva o gateway padrão para o endereço atribuído do
IPv6 neste campo.
 
• Servidor de DNS principal — Incorpore o Domain Name Server preliminar (DNS) para o
endereço do IPv6 fornecido acima, a este campo.
 

Etapa 7. Escolha uma das configurações automáticas das configurações de endereço de
DHCPv6:
 

• Apátrida — Um mensagem Discover Message ICMPv6 originará do RV220W e é usado
para a configuração automática, um pouco do que o RV220W que contacta o servidor
DHCP no ISP para obter um endereço alugado.
 
• Stateful — O RV220W conecta ao DHCPv6 do ISP para um endereço alugado.
 

Etapa 8. Salvaguarda do clique para aplicar ajustes.
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