
Configuração da interface do IPv6 no Switches
controlado 200/300 Series 

Objetivo
 

O IPv6 é o protocolo de internet projetado substituir o IPv4. Foi projetado a fim permitir mais
endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do que o protocolo atual do IPv4
reserva. O IPv6 igualmente utiliza um encabeçamento novo a fim abaixar a quantidade de
tempo de processamento necessário passar através de uma rede.
 
O Switches do SF200/300 Series de Cisco permite o uso do IPv6 em quatro maneiras
diferentes. Qualquer um com um dos portos disponíveis no dispositivo, através de um grupo
da agregação do link (RETARDAÇÃO) que possa ser usado a fim utilizar portas múltiplas
como uma porta única dentro na Conectividade de um dispositivo ao interruptor, com um
VLAN que o dispositivo seja atualmente sobre, ou com um protocolo do endereçamento do
túnel automático do Intra-local (ISATAP) que permita o protocolo ser usado dentro de uma
rede existente do IPv4 enquanto encapsula os pacotes do IPv6 em um encabeçamento do
IPv4.
 
Nota: Você pode somente atribuir um endereço do IPv6 no interruptor. Este endereço do
IPv6 pode ser atribuído a uma porta, a uma relação do grupo da agregação do link
(RETARDAÇÃO), ou a um VLAN.
 
Este artigo explica como configurar uma relação do IPv6 e para atribuir endereços do IPv6
ao IPv6 conecte no Switches controlado 200 e 300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

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

Versão de software
 

• v1.2.7.76
  

Relações do IPv6
 
Adicionar a relação do IPv6
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > a interface
de gerenciamento > a relação do IPv6 quando o interruptor está no modo da camada 2 ou
na configuração IP > no Gerenciamento e nas interfaces IP > na relação do IPv6 quando o
interruptor reage do modo da camada 3. A página das relações do IPv6 abre:
 



 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar uma relação nova do IPv6. O indicador da relação
do IPv6 adicionar aparece.
 

 
Etapa 3. Clique o botão de rádio da relação desejada do IPv6 que deve ser criada.
 

• Porta — Da lista de drop-down da porta escolha uma porta que seja se transformar uma
relação do IPv6. 
 
• RETARDAÇÃO — Da lista de drop-down da RETARDAÇÃO; escolha uma
RETARDAÇÃO que seja se transformar uma relação do IPv6. 
 
• VLAN — Da lista de drop-down VLAN; escolha um VLAN que seja se transformar uma
relação do IPv6. 
 
• Túnel ISATAP — Um túnel do protocolo do endereçamento do túnel automático do Intra-
local (ISATAP) é configurado como uma relação do IPv6. Os túneis ISATAP são usados
para enviar um tráfego entre duas redes do IPv6 sobre uma rede do IPv4.
 

Etapa 4. Incorpore o número de tentativas da detecção do endereço duplicado (DAD) ao
número de campo das tentativas DAD. Esta é as mensagens da solicitação do número de
vizinho que são enviadas consecutivamente através de uma rede a fim verificar que um
endereço novo do IPv6 do unicast é original antes que esteja atribuído. Incorpore um zero
para desabilitar esta característica.
 
A verificação (opcional) de etapa 5. permite no campo da configuração automática do
endereço do IPv6 de permitir a configuração automática apátrida do endereço do IPv6. Isto
permite o local e os endereços IP globais do local a ser atribuídos automaticamente
baseados nos anúncios de roteador recebidos na relação.
 
A verificação (opcional) de etapa 6. permite no campo das mensagens ICMPv6 de permitir
as mensagens ICMPv6. O sinal destas mensagens um server sobre erros mas não
sobrecarrega o server.
 
Etapa 7. O clique aplica-se. A relação do IPv6 é criada.



 
Nota: Tabela de endereço do IPv6 do clique para atribuir manualmente endereços do IPv6 à
relação.
  

Edite a relação do IPv6
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > a interface
de gerenciamento > a relação do IPv6 quando o interruptor está no modo da camada 2 ou
na configuração IP > no Gerenciamento e nas interfaces IP > na relação do IPv6 quando o
interruptor reage do modo da camada 3. A página das relações do IPv6 abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da relação que do IPv6 você quer editar.
 
Etapa 3. O clique edita. O indicador do IPv6 da edição aparece.
 

 
O campo da relação indica a relação que deve ser editada.
 
Etapa 4. Incorpore o número de tentativas da detecção do endereço duplicado (DAD) ao
número de campo das tentativas DAD. Esta é as mensagens da solicitação do número de
vizinho que são enviadas consecutivamente através de uma rede a fim verificar que um
endereço novo do IPv6 do unicast é original antes que esteja atribuído. Incorpore um zero
para desabilitar esta característica.
 
A verificação (opcional) de etapa 5. permite no campo da configuração automática do
endereço do IPv6 de permitir a configuração automática apátrida do endereço do IPv6. Isto



permite o local e os endereços IP globais do local a ser atribuídos automaticamente
baseados nos anúncios de roteador recebidos na relação.
 
A verificação (opcional) de etapa 6. permite no campo das mensagens ICMPv6 de permitir
as mensagens ICMPv6. O sinal destas mensagens um server sobre erros mas não
sobrecarrega o server.
 
Etapa 7. O clique aplica-se. A configuração da interface do IPv6 salvar.
 

  
Relação do IPv6 da supressão
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > a interface
de gerenciamento > a relação do IPv6 quando o interruptor está no modo da camada 2 ou
na configuração IP > no Gerenciamento e nas interfaces IP > na relação do IPv6 quando o
interruptor reage do modo da camada 3. A página das relações do IPv6 abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da relação que do IPv6 você quer suprimir.
 
Etapa 3. Supressão do clique. A relação do IPv6 é suprimida.
 

  
Endereços IPv6
 



Adicionar o endereço do IPv6
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha endereços da administração >
da interface de gerenciamento > do IPv6 quando o interruptor está no modo da camada 2 ou
na configuração IP > no Gerenciamento e nas interfaces IP > nos endereços do IPv6 
quando o interruptor reage do modo da camada 3. A página dos endereços do IPv6 abre:
 

 
Etapa 2. Da lista de drop-down do nome da relação, escolha uma relação a que um
endereço do IPv6 é atribuído e o clique vai. Os endereços configurados do IPv6 para a
relação são indicados.
 
Etapa 3. O clique adiciona para configurar um endereço do IPv6 à interface especificada. A
janela de endereço do IPv6 adicionar aparece.
 

 
O campo da relação do IPv6 indica a relação que deve ser configurada.
 
Etapa 4. Clique o botão de rádio que corresponde ao tipo de endereço desejado do IPv6 no
campo do tipo de endereço do IPv6.
 

• Local do link — O endereço do IPv6 é um endereço local de link. Os endereços locais de
link são usados para conexões da LAN interna e não são roteável. O prefixo para um
endereço local de link é FF80.
 
• Global — O endereço do IPv6 é um endereço global. Um endereço global é um endereço
de unicast que seja globalmente - original e é roteável.
 

Etapa 5. Incorpore o endereço do IPv6 que deve ser atribuída à relação do IPv6 no campo
de endereço do IPv6.
 



Etapa 6. Se o tipo de endereço do IPv6 é global, incorpore um comprimento de prefixo para
o endereço ao campo do comprimento de prefixo. Um comprimento de prefixo define a
escala dos endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT que compõem a sub-
rede. O comprimento de prefixo define o número de bit da rede em um endereço do IPv6.
Por exemplo, um comprimento de prefixo de 64 consideraria os primeiros 64 bit como bit da
rede. Isto deixa os últimos 64 bit como bit do host.
 
Etapa 7. (opcional) se o tipo de endereço do IPv6 é global, verificação permite no campo
EUI-64 de permitir o identificador exclusivo prolongado 64. EUI-64 permite que um host
atribua-se um endereço original do IPv6 de 64 bit sem a necessidade para a configuração
manual ou um servidor DHCP. Quando EUI-64 é usado, o MAC address 48-bit do
dispositivo está rachado em duas porções. Os 24 bit leftmost do MAC address compõem os
24 bit leftmost do endereço do IPv6. Os 24 bit mais à direita do MAC address compõem os
24 bit mais à direita do endereço do IPv6. Para terminar o endereço do IPv6, EUI-64
introduz o valor de HEX FFFE no meio.
 
Etapa 8. O clique aplica-se. O endereço do IPv6 é configurado à relação do IPv6.
 

 
Nota: Clique a tabela da relação do IPv6 para ver as relações configuradas do IPv6.
  

Suprima do endereço do IPv6
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha endereços da administração >
da interface de gerenciamento > do IPv6 quando o interruptor está no modo da camada 2 ou
na configuração IP > no Gerenciamento e nas interfaces IP > nos endereços do IPv6 
quando o interruptor reage do modo da camada 3. A página dos endereços do IPv6 abre:
 



 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da relação de que você quer suprimir.
 
Etapa 3. Supressão do clique. O endereço do IPv6 é suprimido.
 

 
Nota: A entrada retorna ao endereço padrão uma vez que o endereço configurado do IPv6 é
suprimido.
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