
Definição da informação vizinha do IPv6 no
Switches controlado 200/300 Series 

Objetivo
 

Um vizinho do IPv6 é um nó que seja ligado a uma relação do IPv6. A tabela dos vizinhos
do IPv6 contém todos os vizinhos estaticamente configurados e dinamicamente detectados
do IPv6. Igualmente sabido como o esconderijo da descoberta vizinha do IPv6, a tabela dos
vizinhos é usada pelo interruptor para comunicar-se com os nós vizinho. O interruptor usa a
tabela para descobrir um MAC address desejado baseado fora de um endereço conhecido
do IPv6.
 
Este artigo explica como configurar e ver a tabela vizinha do IPv6 no Switches controlado
200/300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches controlado 300 Series SF/SG 200 e SF/SG
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Vizinhos do IPv6
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha vizinhos da administração >
da interface de gerenciamento > do IPv6 quando o interruptor está em vizinhos do modo ou
da configuração IP > do Gerenciamento e da interface IP > do IPv6 da camada 2 quando o
interruptor reage do modo da camada 3. A página dos vizinhos do IPv6 abre:
 

 
O clique (opcional) de etapa 2. o botão de rádio que corresponde à opção desejada na claro
campo da tabela e o clique aplicam-se. Isto cancela o endereço desejado do IPv6 da tabela
vizinha do IPv6.
 

• Estática somente — Somente claro as entradas estáticas do IPv6.



• Dinâmico somente — Somente claro as entradas dinâmicas do IPv6.
 
• Todos os dinâmicos & estáticos — Cancele entradas estáticas e dinâmicas do IPv6.
 

Etapa 3. O clique adiciona para adicionar um vizinho que deva ser monitorada. O indicador
dos vizinhos do IPv6 adicionar aparece.
 

 
Nota: O campo da relação indica a relação vizinha do IPv6 a ser adicionada.
 
Etapa 4. Incorpore o endereço desejado do IPv6 que deve ser configurado à relação.
 
Etapa 5. Incorpore o MAC address que corresponde ao endereço especificado do IPv6.
 
Etapa 6. O clique aplica-se. O vizinho do IPv6 é configurado estaticamente.
 

 
A área de tabela vizinha do IPv6 indica os seguintes campos.
 

• Relação — A relação do vizinho do IPv6.
 
• Endereço do IPv6 — O endereço do IPv6 do vizinho.
 
• MAC address — O MAC address que corresponde ao endereço do IPv6.
 
• Tipo — O tipo da entrada do vizinho.
 

– Estática — O vizinho foi configurado estaticamente.
 
– Dinâmico — O vizinho foi detectado dinamicamente.
 

• Estado — O estado do vizinho do IPv6.
 

– Incompleto — O address resolution é funcional, mas o vizinho não lhe respondeu ainda.
 



– Alcançável — Identificou-se que o vizinho é alcançável.
 
– Velho — Identificou-se que o vizinho é inacessível e nenhuma ação estará tomada para
verificar a alcançabilidade do vizinho até que o tráfego deva ser enviado.
 
– Atraso — Identificou-se que o vizinho previamente conhecido é inacessível. A relação
permanece no estado do atraso até que um tempo de retardo predeterminado passe,
depois do qual nas mudanças de estado sondar.
 
– Ponta de prova — O vizinho não é conhecido para ser alcançável. Isto alerta pontas de
prova da solicitação vizinha do unicast para ser enviado para verificar a alcançabilidade.
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