
Configurando o Tunelamento no RV130W 
Objetivo
 

O Tunelamento IPv6-to-IPv4 (Tunelamento 6-to-4) permite que os pacotes do IPv6 sejam
transmitidos sobre uma rede do IPv4. O IPv4 (versão 4 do protocolo de internet) é um
protocolo de rede importante no Internet. Seu sucessor, IPv6 (versão 6 do protocolo de
internet), não foi adotado universalmente ainda, porque o IPv4 é ainda extensamente
predominante. Há uns métodos para fazer redes existentes do IPv4 compatíveis com redes
mais novas do IPv6, uma de que está escavando um túnel. O IPv4 ao IPv6 que escava um
túnel (Tunelamento 4-to-6) permite que os pacotes IPv4 sejam transmitidos sobre uma rede
do IPv6.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar o Tunelamento no RV130W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV130W
  

Versão de software
 

• v1.0.1.3
  

Configurando 6 a 4 que escavam um túnel
 

o Tunelamento 6-to-4 é usado tipicamente quando um local ou um utilizador final querem
conectar ao IPv6 o Internet usando a rede existente do IPv4.
 
Nota: Configurar 6 ao Tunelamento 4 é somente possível se você seleciona LAN:IPv6,
WAN:IPv4 ou LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4 como o modo IP do roteador. Para aprender mais,
refira o artigo: Configurando o modo IP no RV130W.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha trabalhos em rede > IPv6 >
Tunelamento. A página do Tunelamento abre:
 



 
Etapa 2. No 6 ao campo da escavação de um túnel 4, a verificação permite.
 

 
Etapa 3. No 6 à lista de drop-down da escavação de um túnel 4, selecione uma das opções:
6to4, 6RD, ou ISATAP.
 

 
As seguintes opções são definidas como:
 

• 6to4 — 6to4 é um prefixo que permita que os pacotes do IPv6 atravessem uma rede do
IPv4. Se isto é selecionado, passe a etapa 4.
 
• 6RD — O 6RD (distribuição rápida do IPv6) 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 decide quem
consegue usar os server do relé. Se isto é selecionado, vá pisar 6.
 
• ISATAP — O ISATAP (protocolo do endereçamento do túnel automático do Intra-local) é
usado para enviar pacotes do IPv6 usando uma rede do IPv4. Se isto é selecionado, passe
a etapa 11.
 

Etapa 4. No campo automático do Tunelamento, verifique a caixa de seleção da 
possibilidade se você quer o Tunelamento automático, a seguir saltam a etapa 13; se não,
desmarcar-la. O Tunelamento automático é usado para determinar automaticamente os
pontos finais de túnel.
 



 
Nota: Isto está somente disponível se 6to4 é selecionado.
 
Etapa 5. (opcional) se você desmarcou a caixa de seleção da possibilidade no campo 
automático do Tunelamento, incorpora um endereço do IPv4 ao campo de endereço remoto
do IPv4 do ponto final. Este é o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da
máquina na outra extremidade da rede do IPv6 a que você quer enviar pacotes IPv4. Uma
vez que você é feito, salte a etapa 13.
 

 
Nota: O endereço que é mostrado acima não pode ser o mesmo que os vossos.
 
Etapa 6. No 6RD campo do Tunelamento, escolha o auto ou botão de rádio manual.
Selecionando o automóvel configurará os 6RD ajustes para você, quando o manual o deixar
entrar estes ajustes você mesmo. Se você selecionou o automóvel, salte a etapa 12.
 

 
Passo 7. No campo de prefixo do IPv6, incorpore o prefixo do IPv6 que especifica o
endereço de rede do IPv6.
 

 
Etapa 8. Incorpore o comprimento de prefixo ao campo do comprimento de prefixo do IPv6.
O comprimento de prefixo varia de 1 – 64.
 



 
Etapa 9. No campo do relé da beira, entre no IP que serve como uma ponte entre o Internet
e a rede IPv4-only.
 

 
Etapa 10. No campo de comprimento da máscara do IPv4, entre do comprimento da
máscara do IPv4. Isto varia de 0-32.
 

 
Etapa 11. Para o Tunelamento ISATAP, incorpore a informação seguinte.
 

 
As opções disponíveis são definidas como:
 

• Prefixo do IPv6 — O prefixo do IPv6 especifica o endereço de rede do IPv6.
 
• Comprimento de prefixo do IPv6 — Comprimento do prefixo do IPv6 (definido tipicamente
pelo ISP). A rede do IPv6 (sub-rede) é identificada pelos bit iniciais do endereço chamado
o prefixo. Todos os anfitriões na sub-rede têm o prefixo idêntico.
 

Etapa 12. Click Save.
  

Configurando 4 ao Tunelamento 6
 

Nota: Configurar 4 ao Tunelamento 6 é somente possível se você seleciona LAN:IPv4,
WAN:IPv6 como o modo IP do roteador. Para aprender mais, refira o artigo: Configurando o



modo IP no RV130W.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha trabalhos em rede > IPv6 >
Tunelamento. A página do Tunelamento abre:
 

 
Etapa 2. Nos 4 ao campo do Tunelamento 6, a verificação permite.
 

 
Etapa 3. Incorpore o endereço local do IPv6 ao campo de endereço MACILENTO local do
IPv6.
 

 
Etapa 4. Incorpore o endereço remoto do IPv6 ao campo de endereço remoto do IPv6.
 



 
Etapa 5. Salvaguarda do clique.
 


	Configurando o Tunelamento no RV130W
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Configurando 6 a 4 que escavam um túnel
	Configurando 4 ao Tunelamento 6


