
Configuração de túnel do protocolo do
endereçamento do túnel automático do Intra-
local (ISATAP) no Roteadores RV180 e
RV180W 

Objetivo
 

Este artigo explica como configurar túneis ISATAP no Roteadores RV180 e RV180W. O
método para transmitir pacotes do IPv6 entre Nós da pilha dual sobre uma rede do IPv4 é
chamado ISATAP (protocolo do endereçamento do túnel automático do Intra-local). O
protocolo do endereçamento do túnel automático do Intra-local (ISATAP); ser um protocolo
da transição do IPv6, prevê a conversão automática de um endereço do IPv4 a um
endereço do IPv6, assim como um mecanismo para estabelecer uma rede virtual do IPv6
que transmita sobre uma rede do IPv4.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV180 
• RV180W
  

Adicionar o túnel ISATAP
 

Etapa1. Use a utilidade de configuração de roteador para escolher trabalhos em rede > IPv6
> Tunelamento. A página do Tunelamento abre:
 

 
Etapa 2. Na tabela do túnel ISATAP, o clique adiciona. Adicionar/edita o indicador da 



configuração de túnel ISATAP aparece:
 

 
Etapa 3. Dê entrada com o nome do túnel no fie do nome de túnel
 

 
Etapa 4. No campo de endereço local do ponto final, clique um dos botões de rádio para
escolher o tipo de endereço do valor-limite a ser usado para o túnel que começa com o
roteador.
 

• LAN (rede local) — Usa a interface de LAN (enquanto o LAN é configurado como uma
rede do IPv4) como o endereço local do ponto final.
 
• O outro IP — Usa um endereço do IPv4 LAN a não ser a interface local como o endereço
do ponto final.
 

Nota: Se você escolheu LAN (rede local) em etapa 4, salte para pisar 6.
 



 
Etapa 5. No campo de endereço do IPv4 incorpore o endereço do IPv4 do ponto final a ser
usado.
 

 
Etapa 6. No campo de prefixo da sub-rede ISATAP, incorpore o prefixo da sub-rede
ISATAP. Este é o prefixo 64-bit da sub-rede que é atribuído à sub-rede lógica ISATAP para
este intranet. Isto pode ser obtido de seu ISP ou de Internet Registry, ou ser derivado do
RFC 4193.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique.
  

Altere o túnel ISATAP
 

Etapa1. Use a utilidade de configuração de roteador para escolher trabalhos em rede > IPv6
> Tunelamento. A página do Tunelamento abre:
 

 
Etapa 2. Na tabela do túnel ISATAP, verifique a caixa de verificação do túnel que você quer
editar.
 



 
Etapa 3. O clique edita para fazer mudanças ao túnel desejado. Adicionar/edita o indicador
da configuração de túnel ISATAP aparece:
 

 
Etapa 4. Após ter feito sua salvaguarda desejada do clique das mudanças.
  

Túnel da supressão ISATAP
 

Etapa1. Use a utilidade de configuração de roteador para escolher trabalhos em rede > IPv6
> Tunelamento. A página do Tunelamento abre:
 

 
Etapa 2. Na tabela do túnel ISATAP, verifique a caixa de verificação do túnel que você quer
suprimir.
 

 
Etapa 3. Supressão do clique.
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