
Configuração de túnel IPv6 em switches
gerenciados 200/300 Series 

Objetivo
 

O tunelamento é um recurso que transporta pacotes de um tipo de rede por uma rede de um
tipo diferente. O Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP) é um tipo de
túnel IPv6 usado para encapsular pacotes IPv6 em pacotes IPv4 para transmissão através
de redes IPv4.
 
Os endereços IPv6 de ISATAP são criados por meio do uso de um endereço IPv4 para
definir seu ID de interface e um prefixo hexadecimal. O ID da interface é representado por:
5EFE:a.b.c.d, onde a.b.c.d é uma notação decimal pontuada de IPv4. Portanto, um ID de
interface com relação a 176.8.168.132 e um prefixo de FE80 fornece um endereço de túnel
ISATAP FE80::5EFE:176.8.168.132.
 
Este artigo explica como configurar um túnel ISATAP nos switches gerenciados 200/300
Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series
  

Versão de software
 

•1.3.0.62
  

Túnel IPV6
 

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration >
Management Interface > IPv6 Tunnel se o switch estiver no modo de camada 2 ou IP
Configuration > Management and IP Interface > IP Tunnel se o switch estiver no modo de
camada 3. A página Túnel IPv6 é aberta:
 



 
Os campos a seguir exibem informações sobre o túnel
 

Número do túnel — O número de domínio do roteador de túnel automático.
 
Tipo de túnel — O tipo de túnel atribuído por padrão como ISATAP.
 

Etapa 2. Clique no botão de opção que corresponde ao endereço IP origem do túnel
desejado no campo Endereço IPv4 origem.
 

Auto — O switch seleciona automaticamente o menor endereço IPv4 de todas as outras
interfaces configuradas no switch.
 
Nenhum — O túnel ISATAP está desabilitado.
 
Manual — Insira o endereço IPv4 origem desejado. Esse endereço deve ser um dos
endereços IPv4 das interfaces do switch.
 

Etapa 3. Clique no botão de opção que corresponde ao nome de túnel desejado no campo
Nome de domínio do roteador de túnel. Isso representa o nome de domínio do roteador de
túnel automático.
 

Use Default — Por padrão, o nome de domínio do roteador de túnel é ISATAP.
 
Definido pelo usuário — Insira um nome de domínio do roteador de túnel.
 

Etapa 4. Clique no botão de opção que corresponde ao método desejado no qual os
intervalos de consulta são definidos no campo Intervalo de consulta. O Intervalo de consulta
indica o número de segundos entre consultas DNS. A consulta DNS é usada para resolver o
nome de domínio do túnel em um endereço IP.
 

Usar padrão — Por padrão, o valor de 10 segundos é usado como intervalo de consulta.
 
Definido pelo usuário — Insira o intervalo de consulta desejado.



Etapa 5. Clique no botão de opção que corresponde ao método desejado no qual o intervalo
de solicitação ISATAP é definido no campo Intervalo de solicitação ISATAP. As mensagens
de solicitação ISATAP são usadas para anunciar a interface ISATAP. Isso só ocorre se não
houver um roteador ISATAP ativo.
 

Usar padrão — Por padrão, o valor de 10 segundos é usado como intervalo de solicitação.
 
Definido pelo usuário — Insira o intervalo de solicitação desejado.
 

Etapa 6. Clique no botão de opção que corresponde à robustez ISATAP desejada no campo
Robustez ISATAP. Isso é usado para calcular o intervalo para consultas de solicitação de
DNS ou roteador. Este é o número de mensagens de atualização: quanto maior o número,
maior a frequência das consultas.
 

Use Default — Por padrão, o valor 3 é usado.
 
Definido pelo usuário — Insira a robustez ISATAP desejada.
 

Note: O túnel ISATAP não estará operacional se a interface IPv4 não estiver em operação.
 
Passo 7. Clique em Apply. O túnel ISATAP está configurado.
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