
Configuração do IPv6 no RV180 e no RV180W 
Objetivo
 

Este artigo explica como configurar o IPv6 no RV180 e no RV180W. As rotas estáticas são
configuradas para dirigir pacotes à rede de destino. Uma rota estática é um caminho de
acesso predeterminado que um pacote deve viajar para alcançar um host ou uma rede
específica.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV180 
• RV180W
  

Permita o modo do IPv6
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de roteador e escolha trabalhos em rede > IPv6 >
modo IP. A página do modo IP abre:
 

 
Etapa 2. IPv4 do clique e botão de rádio da pilha dual do IPv6. Isto permite o modo do IPv6
no roteador.
 

 
Nota: Repartições do roteador após a ação acima.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique.
  

Configuração do IPv6
 



O IPv6 estático está usado quando um ISP (provedor de serviço da Internet) fornece um
usuário um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT (estático) permanente.
 
Etapa1. Use a utilidade de configuração de roteador para escolher trabalhos em rede > IPv6
> roteamento. A página de roteamento abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar uma entrada. Adicionar/edita a página de
configuração da rota estática abre:
 

 
Etapa 3. No campo de nome da rota, dê entrada com o nome da rota para a identificação e
os propósitos do gerenciamento.
 



 
Etapa 4. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para ativar a rota. A configuração
padrão é que a rota é inativa. A rota deve ser permitida para esta configuração.
 

 
 

 
 
 

Etapa 5. No campo de destino do IPv6, incorpore o endereço do IPv6 do host de destino ou
da rede para esta rota.
 



 
Etapa 6. No campo do comprimento de prefixo do IPv6, incorpore o comprimento de prefixo
desejado. Os usuários em uma rede do IPv6 são identificados pelos bit comuns iniciais de
seu endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT chamado o prefixo. O número de
bit iniciais comuns nos endereços de rede é ajustado pelo prefixo.
 

 
Passo 7. Na lista de drop-down da relação escolha o tipo de interface para a rota do IPv6.
 

• WAN (Internet) — A rota é configurada através da interface WAN.
 
• 6 ao túnel 4 — A interface de túnel é usada para distribuir o tráfego de uma rede do IPv6
a outras redes do IPv6 sobre uma rede do IPv4.
 
• LAN (rede local) — A rota é configurada através da interface de LAN.
 



 
Etapa 8. No campo do gateway do IPv6, incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT do gateway através de que o host de destino ou a rede podem ser
alcançados.
 

 
Etapa 9. No campo métrico, incorpore o valor de prioridade da rota. Este número deve estar
entre 2 e 15. Se as rotas múltiplas ao mesmo destino existem, a rota com o mais baixo valor
de métrica está usada.
 
Etapa 10. Salvaguarda do clique.
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