
Configuração da escavação de um túnel em
RV215W 

Objetivo
 

O Tunelamento é uma característica que seja usada para transportar pacotes de um tipo de
rede sobre uma rede de um tipo diferente. A maioria de tipo comum de Tunelamento é o
Tunelamento 6to4. Este tipo de Tunelamento permite pacotes do IPv6 ser transportado
sobre uma rede do IPv4 com o encapsulamento. o Tunelamento 6to4 foi criado para apoiar
ambos os tipos IP durante a transição do IPv4 ao IPv6. Menos tipo comum de Tunelamento
é o Tunelamento 4to6. Este tipo de Tunelamento permite pacotes IPv4 ser transportado
sobre uma rede do IPv6.
 
Este artigo explica como configurar o Tunelamento no RV215W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV215W
  

Versão de software
 

• 1.1.0.5
  

Tunelamento
 
Tunelamento 6to4
 

o Tunelamento 6to4 permite a transmissão de pacotes do IPv6 sobre uma rede do IPv4. Isto
é conseguido encapsulando o pacote do IPv6 em um pacote IPv4. Uma vez que o pacote é
recebido pela rede remota do IPv6, o pacote é descapsulado de volta a um pacote do IPv6.
Este tipo de Tunelamento é usado se seu ISP não fornece o 6RD Tunelamento.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha trabalhos em rede > IPv6 >
Tunelamento. A página do Tunelamento abre:
 



 
Etapa 2. A verificação permite no 6 ao campo da escavação de um túnel 4 de permitir o
Tunelamento 6to4.
 
Nota: Para usar 6to4 que escava um túnel o LAN deve ser configurada ao IPv6 e ao IPv4
MACILENTO na página do modo IP. Para mais informação refira a configuração de modo IP
do artigo em RV215W.
 
Etapa 3. Clique o botão de rádio 6to4 para configurar o tipo do Tunelamento como 6to4.
 
Etapa 4. A verificação permite no campo automático do Tunelamento de mandar o
Tunelamento 6to4 configurar automaticamente. O Tunelamento 6to4 automático trata a rede
do IPv4 como uma rede do Non-Broadcast Multi-Access (NBMA), onde o host múltiplo seja
anexado mas os dados são transmitidos diretamente de um host a outro sobre uns circuitos
virtuais. O endereço do IPv4 encaixado no endereço do IPv6 é usado para determinar a
outra extremidade do túnel.
 
Etapa 5. Se o Tunelamento automático não é permitido, incorpore o endereço do IPv4 do
ponto final da rede que você quer criar um túnel manual a. Um túnel manual é um link
permanente entre dois domínios do IPv6 sobre uma rede do IPv4.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique.
 



6RD Escavação de um túnel
 

A distribuição rápida 6 (6RD) é uma versão mais segura do Tunelamento 6to4. No 6RD
cada ISP fornece seu próprio prefixo original do IPv6 em vez do prefixo 6to4 padrão de
2002::/16. Isto permite que o ISP controle QoS do túnel e quem consegue usar os server do
relé.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha trabalhos em rede > IPv6 >
Tunelamento. A página do Tunelamento abre:
 

 
Etapa 2. A verificação permite no 6 ao campo da escavação de um túnel 4 de permitir o
Tunelamento 6to4.
 
Nota: Para usar 6to4 que escava um túnel o LAN deve ser configurada ao IPv6 e ao IPv4
MACILENTO na página do modo IP. Para mais informação refira a configuração de modo IP
do artigo em RV215W.
 
Etapa 3. Clique o 6RD botão de rádio para configurar o tipo do Tunelamento como o 6RD.
 
Etapa 4. Clique o botão de rádio que corresponde ao modo de conexão desejado da
escavação de um túnel.
 

• Auto — O 6RD Tunelamento configura automaticamente. O Tunelamento 6to4



automático trata a rede do IPv4 como uma rede do Non-Broadcast Multi-Access (NBMA),
onde o host múltiplo seja anexado mas os dados são transmitidos diretamente de um host
a outro sobre uns circuitos virtuais. O endereço do IPv4 encaixado no endereço do IPv6 é
usado para determinar a outra extremidade do túnel.
 
• Manual — O 6RD Tunelamento deve ser configurado manualmente. Um túnel manual é
um link permanente entre dois domínios do IPv6 sobre uma rede do IPv4.
 

Etapa 5. Se o modo de conexão é manual, configurar os seguintes campos.
 

• Prefixo do IPv6 — Incorpore o prefixo do IPv6 que o ISP usa para o túnel.
 
• Comprimento de prefixo do IPv6 — Incorpore o comprimento de prefixo do endereço do
IPv6.
 
• Relé da beira — Incorpore o endereço do IPv6 do roteador de borda.
 
• Comprimento da máscara do IPv4 — Incorpore o comprimento da máscara do IPv4 do
ponto final remoto.
 

Etapa 6. Salvaguarda do clique.
  

4 ao Tunelamento 6
 

o Tunelamento 4to6 permite a transmissão dos pacotes IPv4 sobre uma rede do IPv6. Esta
característica é usada quando a rede local do IPv4 envia pacotes através de uma rede
interna do IPv6 a uma rede remota do IPv4.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha trabalhos em rede > IPv6 >
Tunelamento. A página do Tunelamento abre:
 



 
Etapa 2. A verificação permite nos 4 ao campo do Tunelamento 6 de permitir 4 ao
Tunelamento 6.
 
Nota: Para usar 4to6 que escava um túnel o LAN deve ser configurada ao IPv6 e a WAN ao
IPv4 na página do modo IP.
 
Etapa 3. Incorpore o endereço do IPv6 do RV215W ao campo de endereço MACILENTO
local do IPv6.
 
Etapa 4. Incorpore o endereço do IPv6 do ponto final remoto que você quer criar um túnel
no campo de endereço remoto do IPv6.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique.
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