
Configuração do IPv6 LAN em RV215W 
Objetivo
 

O IPv6 é a versão a mais nova do IP e é projetado substituir o sistema atual do IPv4. Desde
que os endereços do IPv4 são prostração próxima, o IPv6 ganhou a popularidade. O IPv6
oferece uma quantidade muito maior de endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT do que o IPv4. A configuração de ajudas do IPv6 agora faz uma rede pronta para o
futuro de trabalhos em rede do computador. Este artigo explica como configurar
configurações de LAN do IPv6 no RV215W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV215W
  

Versão de software
 

• 1.1.0.5
  

Configuração do IPv6 LAN
 
Configuração de modo do IPv6
 

O RV215W deve ter o LAN ajustado ao IPv6 para permitir a configuração do IPv6. Este
procedimento explica como configurar o modo IP LAN para o IPv6 no RV215W.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha trabalhos em rede > modo IP.
A página do modo IP abre:
 

 
Etapa 2. Da lista de drop-down do modo IP, escolha LAN:IPv6, WAN:IPv4, LAN:IPv6,
WAN:IPv6, LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4, ou LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4+IPv6. Estas opções
permitem que o IPv6 seja usado nas interfaces de LAN.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique.
  

Configuração do IPv6 LAN
 

Este procedimento explica como configurar as configurações de LAN para o IPv6.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha trabalhos em rede >
configuração do IPv6 >IPv6 LAN. A página de configuração do IPv6 LAN publica-se:



 
Etapa 2. No campo de endereço do IPv6, incorpore um endereço do IPv6 para usar-se
como o endereço do IPv6 da interface de LAN. Os endereços do IPv6 podem ser
incorporados com ou sem a notação dos dobro-dois pontos.
 
Etapa 3. No campo do comprimento de prefixo do IPv6, incorpore o comprimento da porção
de rede do endereço do IPv6.
 
Etapa 4. Para ajustar o RV215W como um servidor DHCP do IPv6, verifique a caixa de
verificação da possibilidade no campo de estado DHCP. Um servidor DHCP atribui
automaticamente um endereço do IPv6 aos dispositivos quando conectam ao LAN.
 



 
Etapa 5. (opcional) no campo do Domain Name, incorpora um Domain Name para o
servidor DHCP.
 
Etapa 6. Incorpore a preferência do server em nível para o servidor DHCP RV215W ao
campo da preferência do server. Se os servidores DHCP múltiplos existem em uma rede, o
server com o nível da preferência mais elevada está permitido atribuir os endereços.
 
Passo 7. Da lista de drop-down do servidor DNS, escolha uma opção. Um server do Domain
Name System (DNS) traça endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ao os
Domain Name incorporados por um usuário.
 

• Use o proxy DNS — Esta opção usa um servidor DNS do proxy.
 
• Use o DNS do ISP — Esta opção usa os servidores DNS fornecidos pelo ISP.
 
• Use o DNS como abaixo — Esta opção usa até dois servidores DNS especificados.
 



 
Etapa 8. Se você escolheu o uso DNS como abaixo na etapa 7, incorpore o endereço do
IPv6 do servidor de DNS principal para usar-se na rede do IPv6 ao campo estático DNS 1.
 
Etapa 9. Se você escolheu o uso DNS como abaixo na etapa 7, incorpore o endereço do
IPv6 do servidor de DNS secundário para usar-se na rede do IPv6 ao campo DNS2 estático.
 

 
Etapa 10. No campo do Lease Time do cliente, entre em quanto tempo (nos minutos) um



endereço é alugado a um cliente. Um valor de 0 significa que o cliente pode usar o
endereço para um dia.
 
Etapa 11. Para adicionar um conjunto de endereços novo do IPv6, o clique adiciona a fileira
na tabela de conjunto de endereços do IPv6, ou para editar um pool existente, para verificar
a caixa de verificação para ver se há o pool e o clique edite. Um conjunto de endereços é
uma escala dos endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT que são atribuídos
aos clientes DHCP.
 

 
Etapa 12. No campo de endereço de início, incorpore o primeiro valor do conjunto de
endereços do IPv6.
 
Etapa 13. No campo de endereço da extremidade, incorpore o último valor do conjunto de
endereços do IPv6.
 
Etapa 14. No campo do comprimento de prefixo do IPv6, entre no comprimento de prefixo
do pool.
 
Etapa 15. Click Save.
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