
Configuração DHCPv6 e monitoração na série
do VPN Router RV32x 

Objetivo
 

Este artigo guia-o com a instalação dos ajustes do IPv6 DHCP e explica-o a página do 
estado do IPv6 DHCP na série do VPN Router RV32x. O DHCP é um protocolo de rede que
permita um server, neste caso o roteador, para atribuir endereços IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT aos dispositivos conectados em suas redes de um pool dos
endereços válidos. É uma maneira eficiente para dispositivos em uma rede adquirir
automaticamente endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. Estes ajustes
podem ser configurados e são explicados na seção de instalação DHCP. A seção do 
estado DHCP dá uma explicação da informação DHCP que este exibições de recursos.
  

Dispositivo aplicável
 

• RV320 Dual VPN Router MACILENTO 
• VPN Router MACILENTO duplo do gigabit RV325
  

Versão de software
 

• v1.1.0.09
  

Instalação DHCP
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de roteador e escolha instalação DHCP > DHCP. 
A página de instalação DHCP abre:
 



 
Etapa 2. Clique a aba do IPv6 para configurar os ajustes do IPv6 DHCP. 
 
Nota: A aba do IPv6 está somente disponível se o IP da pilha dual é permitido na página da 
instalação de rede.
 

 
 



Etapa 3. Incorpore o endereço do IPv6 para o roteador ao campo de endereço do IPv6. O
endereço do IPv6 é o endereço de identificação do 128-bit usado de modo que os
dispositivos possam se comunicar um com o otro.
 
Etapa 4. Incorpore o comprimento de prefixo para o endereço do IPv6 do roteador ao campo
do comprimento de prefixo para estabelecer a sub-rede do endereço do IPv6.
 
Etapa 5. No campo de modo DHCP, clique o botão de rádio desejado para escolher o modo
de DHCP usar-se.
 

• Desabilitação — Inutilizações DHCP no roteador. Nenhum outro parâmetro é editável.
 
• Servidor DHCP — O roteador atua como o servidor DHCP. Segura a requisição DHCP
dos clientes e designa endereços do IPv6.
 
• Transmissão de DHCP — O roteador passa requisições DHCP e respostas a um outro
servidor DHCP. Não faz nenhum IPv6 que endereça aos outros dispositivos. Nenhum
outro parâmetro é editável.
 

Etapa 6. Incorpore a hora, aos minutos, para a duração de aluguel no campo do Lease Time
do cliente. É a quantidade de tempo que é permitido a um cliente conectar ao roteador com
o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT foi dado com o processo DHCP.
 
Os servidores DNS entrados de etapa 7. estática (opcional) podem fornecer umas
perguntas mais rápidas DNS do que servidores DNS dinamicamente atribuídos desde que
não têm que olhar ao redor para um server. Incorpore o endereço do IPv6 de servidores
DNS estáticos aos campos DNS 1 e DNS2 se desejado. O server DNS2 é usado no caso
em que o server DNS 1 não estiver disponível.
 
Nota: A tabela de conjunto de endereços do IPv6 mostra a escala dos endereços do IPv6
que podem ser atribuídos com o DHCP. Isto pode ser adicionado a ou alterado.
 

 
Etapa 8. O clique adiciona para incorporar uma escala de endereço. Os campos do
endereço de início, do endereço da extremidade, e do comprimento de prefixo na tabela de
conjunto de endereços do IPv6 tornam-se editáveis.
 

 
Etapa 9. Incorpore o endereço começando do IPv6, o endereço do IPv6 do término, e o
comprimento de prefixo de tal escala a seus campos respectivos.
 
Etapa 10. Salvaguarda do clique para salvar adições à tabela de conjunto de endereços do
IPv6.
 



 
Etapa 11. Para alterar uma escala da tabela de conjunto de endereços do IPv6, verifique a
caixa de verificação da escala desejada.
 
Etapa 12. O clique edita para editar uma entrada - os campos da entrada da escala se
tornam editáveis - ou clica a supressão para suprimir de uma escala da tabela de conjunto
de endereços do IPv6.
 
Etapa 13. Salvaguarda do clique para terminar configurar os ajustes do IPv6 DHCP.
  

Estado DHCP
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de roteador e escolha estado DHCP > DHCP. A
página do estado DHCP abre:
 

 
Nota: Informação das exibições de status DHCP no servidor DHCP e em seus clientes.
 
Etapa 2. Clique a aba do IPv6 para indicar a informação do IPv6.
 



 
Etapa 3. Escolha o prefixo do IPv6 sobre que você deseja ver a informação da lista de drop-
down do prefixo.
 
Os seguintes estados são indicados:
 

• Servidor DHCP — Indica o endereço do IPv6 do servidor DHCP que o roteador utiliza.
 
• IP dinâmico usado — Indica o número de endereços dinâmicos do IPv6 que são usados
atualmente.
 
• IP Estático usado — Não aplicável para o IPv6.
 
• DHCP disponível — Indica o número de endereços dinâmicos disponíveis do IPv6 que o
servidor DHCP tem.
 
• Total — Indica o número total de endereços do IPv6 que o servidor DHCP controla.
 

Nota: A tabela de status DHCP indica a informação DHCP Client. Indica a seguinte
informação cliente:
 

• Nome de host do cliente — O nome de um dispositivo na rede.
 
• Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — O endereço dinâmico do IPv6
que o servidor DHCP atribui ao cliente por um período de tempo.
 
• Lease Time do cliente — A quantia exata do tempo que um usuário de rede pode ter o
endereço do IPv6 que foi atribuído pelo servidor DHCP.
 

Etapa 4. (opcional) para atualizar o clique indicado dados refresca.
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