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Prefixos da propaganda do IPv6 em RV180 e em
RV180W 

Objetivos
 

O demônio do anúncio de roteador do IPv6 (RADVD) transmite mensagens do anúncio de
roteador e responde às solicitações do roteador dos clientes que estão tentando configurar.
Um prefixo de rede é contido dentro destas mensagens do anúncio de roteador, que seja
necessário para que um cliente adquira automaticamente endereços IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT. As opções múltiplas do prefixo podem ser contidas dentro de
uma mensagem da propaganda do roteador único.
 
Este documento explica como configurar prefixos da propaganda no RV180 e no RV180W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV180
RV180W
  

Procedimento Passo a Passo
 
Configurar prefixos da propaganda do IPv6
 

Etapa1. Usando a interface com o usuário gráfica do roteador, escolha trabalhos em rede >
IPv6 > prefixos da propaganda. A página dos prefixos da propaganda abre.
 

 
Etapa 2. Para adicionar ou alterar um prefixo existente da propaganda, as opções são:
 

O clique adiciona para criar um prefixo novo da propaganda. Adicionar/edita a página de
configuração do prefixo da propaganda abre.
Verifique a caixa de verificação ao lado de uma única entrada e o clique edita para alterar um
prefixo existente da propaganda. Adicionar/edita a página de configuração do prefixo da
propaganda abre.
Verifique a caixa de verificação ao lado das entradas apropriadas e clique a supressão para
suprimir dos prefixos selecionados da propaganda.
 



Etapa 3. Clique o tipo apropriado botão de rádio do prefixo do IPv6. As opções são:

6to4 — O prefixo é um prefixo 6to4. 6to4 permite que os pacotes do IPv6 atravessem uma
rede do IPv4.

●

Global/Local/ISATAP — O prefixo é um prefixo global, local, ou ISATAP.●

Inscreva o identificador da agregação do Local-nível (SLA ID) no campo SLA ID para
especificar a parcela SLA ID do prefixo 6to4.

●

Incorpore o prefixo do IPv6 ao campo de prefixo do IPv6 e incorpore o comprimento de
prefixo do IPv6 ao campo do comprimento de prefixo do IPv6, que especificam junto a porção
de rede de um endereço do IPv6. O valor recomendado para o comprimento de prefixo do
IPv6 é 64.

●

Etapa 4. Entre nos segundos quanto tempo um cliente pode usar este prefixo para um
endereço no campo da vida do prefixo.

Etapa 5. Salvaguarda do clique na parte inferior do utilitário de configuração para salvar este
prefixo da propaganda. As mudanças aparecerão imediatamente na mensagem seguinte do
anúncio de roteador.

Etapa 6. Repita etapas 2-5 para adicionar ou editar outros prefixos da propaganda.


	Prefixos da propaganda do IPv6 em RV180 e em RV180W
	Objetivos
	Dispositivos aplicáveis
	Procedimento Passo a Passo
	Configurar prefixos da propaganda do IPv6



