
Configuração de modo IP em RV215W 
Objetivo
 

A versão 4 do protocolo de internet (IPv4) dirige a maioria de versão 6 do tráfego do Internet
atualmente, mas do protocolo de internet (IPv6) é igualmente uma escolha popular. O IPv4
contém um número limitado de endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para
que dispositivos e as redes usem-se. Para endereçar este problema, o IPv6 contém mais
endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
 
Quando um local ou um usuário precisam de enviar pacotes do IPv6 sobre uma rede do
IPv4, 6to4 é útil. 6to4 não envia pacotes do IPv6 às fontes do IPv4. Usa somente o IPv4
para o transporte.
 
Este artigo explica como configurar o modo IP em RV215W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV215W
  

Versão de software
 

• 1.1.0.5
  

Modo IP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha trabalhos em rede > modo IP.
A página do modo IP abre:
 

 
Etapa 2. Escolha o modo desejado da lista de drop-down do modo IP. As opções
disponíveis são:
 

• LAN:IPv4, WAN:IPv4 — Aplica o IPv4 ao LAN e a WAN.
 
• LAN:IPv6, WAN:IPv4 — Aplica o IPv6 ao LAN e o IPv4 a WAN.
 
• LAN:IPv6, WAN:IPv6 — Aplica o IPv6 ao LAN e a WAN.
 
• LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4 — Aplica o IPv4 e o IPv6 ao LAN e o IPv6 a WAN.
 
• LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4+IPv6 — Aplica o IPv4 e o IPv6 ao LAN e a WAN.
 



• LAN:IPv4, WAN:IPv6 — Aplica o IPv4 ao LAN e o IPv6 a WAN.
 

A etapa 3.Click salvar.
  

Entrada de DNS 6to4 estática
 

Esta página permite que os usuários configurem entradas de DNS estáticas para traçar
nomes de host aos endereços do IPv6. Isto fornece uma maneira conveniente para que os 
usuários alcancem anfitriões remotos do IPv6.
 
Nota: A entrada de DNS está disponível para opções tais como LAN:IPv6;WAN:IPv4 e
LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4.
 
Etapa 1. Clique a entrada de DNS 6to4 estática da mostra para mostrar os campos de
entrada de DNS 6to4 estáticos.
 

 
Etapa 2. Incorpore o Domain Name ao campo do domínio (01-05). Este domínio especifica o
hostname para que o endereço do IPv6 seja traçado.
 
Etapa 3. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para que o
domínio seja traçado no campo IP (01-05).
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique.
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