
A propaganda do IPv6 prefixa a configuração em
RV215W 

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 em RV215W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV215W
  

Versão de software
 

• 1.1.0.5
  

Prefixos da propaganda do IPv6
 
Adicionar prefixos da propaganda
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha trabalhos em rede > IPv6 >
prefixos da propaganda. A página dos prefixos da propaganda abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona a fileira.
 
Etapa 3. Escolha o tipo desejado do prefixo do tipo lista de drop-down do prefixo do IPv6. As
opções disponíveis são:
 

• 6to4 — Usado para permitir o IPv6 automático à tradução de endereços do IPv4 no
roteador. Usa o prefixo 6to4.
 
• Global/Local — Permite os anfitriões que pertencem ao roteador para se configurar com
endereços globais ou locais do IPv6.
 

Etapa 4. Se você escolhe 6to4 em etapa 3, inscreva o identificador da agregação do Local-
nível (SLA ID) no campo SLA ID. O SLA ID especifica a relação em que as propagandas
são enviadas.



Etapa 5. Se você escolhe 6to4 em etapa 3, incorpore o período máximo para que o roteador
use o prefixo no campo da vida do prefixo.
 
Etapa 6. Se você escolhe global/Local em etapa 3, incorpore o endereço de rede do IPv6 ao
campo de prefixo do IPv6.
 
Passo 7. Se você escolhe global/Local em etapa 3, incorpore o valor decimal que denota o
número de bit contíguos do Higher Order na porção de rede do endereço do IPv6 no campo
do comprimento de prefixo do IPv6.
 
Etapa 8. Se você escolhe global/Local em etapa 3, incorpore o período máximo para que o
roteador use o prefixo no campo da vida do prefixo.
 
Etapa 9. Salvaguarda do clique.
  

Edite prefixos da propaganda
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha trabalhos em rede > IPv6 >
prefixos da propaganda. A página dos prefixos da propaganda abre:
 

 
Etapa 2. Verifique o prefixo apropriado a ser editado.
 
Etapa 3. Clique editam e seguem as etapas da seção anterior.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique.
  

Prefixos da propaganda da supressão
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha trabalhos em rede > IPv6 >
prefixos da propaganda. A página dos prefixos da propaganda abre:
 

 
Etapa 2. Verifique o prefixo apropriado a ser suprimido.
 
Etapa 3. Supressão do clique.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique.
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