
Configuração da interface do IPv6 em switch
empilhável do Sx500 Series 

Objetivo
 

O IPv6 é o protocolo de internet projetado substituir o IPv4 a fim permitir a atribuição de
mais endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. As relações no interruptor
controlado Sx500 Series são configuradas inicialmente para ser conectadas aos dispositivos
do IPv4. Estas relações podem ser reconfiguradas para permitir o IPv6.
 
As seguintes configurações precisam de ser feitas antes que o IPv6 esteja configurado:
 

1. Escolha se a configuração da interface do IPv6 precisa de trabalhar no modo da
camada 2 ou de mergulhar o modo 3. Refira por favor os ajustes da pilha do artigo em 
switch empilhável do Sx500 Series para que esta configuração seja feita. 
2. Crie um VLAN se o VLAN é escolhido para a atribuição da relação do IPv6, esta
configuração pode ser encontrado na criação de VLAN do artigo em switch empilhável do
Sx500 Series. 
3. Configurar o túnel do IPv6, se o túnel ISATAP é escolhido para a atribuição da relação
do IPv6 então necessidades de um túnel do IPv6 de ser configurado. Isto pode ser
encontrado na configuração do artigo do túnel do IPv6 em switch empilhável do Sx500
Series. 
4. Configurar a configuração global do IPv6, que é precisada de especificar o intervalo de
tempo dos Mensagens de Erro gerados pelo ICMPv6. Isto pode ser encontrado na 
configuração global do IPv6 do artigo em switch empilhável do Sx500 Series. 
5. Configurar a relação do IPv6, que é coberta neste artigo.
 

Em uma encenação do tempo real, algum do IP versão 6 do apoio das configurações assim
que a configuração mostrada neste artigo precisam de ser terminados para que as outras
configurações trabalhem. Um tal exemplo para uma configuração que apoie o IPv6 pode ser
configuração das comunidades SNMP.
 
Este artigo explica como configurar relações do IPv6 nos switch empilhável do Sx500
Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• v1.2.7.76
  

Configuração da interface do IPv6
 
Adicionar uma relação do IPv6
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > a interface
de gerenciamento > a relação do IPv6 para o modo da camada 2 ou escolha a 



configuração IP > a interface de gerenciamento > a relação do IPv6 para o modo da camada
3. A página das relações do IPv6 abre:
 
Nota: Os trajetos da navegação para modos da camada 2 e da camada 3 são diferentes
mas a configuração é mesma para ambos os modos.
 

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

 
Etapa 3. Clique o botão de rádio desejado para a porta, RETARDAÇÃO, o VLAN, ou túnel
ISATAP em que para configurar o IPv6 da relação do IPv6 coloca.
 

• Unidade/entalhe e porta — Escolha a unidade na pilha e no número de slot (1 ou 2). A
unidade é 1 para modelos autônomos. A unidade representa a posição do interruptor na
pilha e o número de slot 1 identifica dispositivos SG500 ou SG500X quando o número de
slot 2 identificar os dispositivos SF500. Escolha a porta para que você deseja configurar da
lista de drop-down da porta.
 
• RETARDAÇÃO — Ele que pode ser usado para utilizar portas múltiplas como uma porta
única ao conectar aos dispositivos.
 
• VLAN — Pode ser configurado com um VLAN de que aquela o dispositivo é uma
divisória.
 
• ISATAP — Permite o encapsulamento de pacote do IPv6 dentro dos pacotes IPv4 para a
transmissão sobre redes do IPv4. O IPv6 não pode ser configurado diretamente em uma
interface de túnel ISATAP assim que a configuração inicial é estabelecer neste caso o
túnel do IPv6.
 



 
Etapa 4. Incorpore o número de mensagens consecutivas da solicitação que estão enviadas
ao interruptor quando a detecção do endereço duplicado (DAD) for executada nos
endereços do IPv6 do unicast da relação no número de campo das tentativas DAD. As
relações do IPv6 permitem que você configure o DAD, que dá um ciclo através dos
endereços do IPv6 do unicast para determinar se um endereço recentemente reconhecido
do IPv6 é original antes que o endereço do IPv6 esteja atribuído. Se 0 são incorporados a
este campo, o processamento DAD está desabilitado na interface especificada. O valor
padrão, 1, indica que uma única transmissão sem as transmissões da continuação.
 

 
A verificação (opcional) de etapa 5. permite de permitir a configuração automática do
endereço do servidor DHCP no campo da configuração automática do endereço do IPv6. Se
permitido, a configuração automática do endereço do IPv6 dos apoios do interruptor do local
e endereços IP globais do anúncio de roteador do IPv6 recebido na relação. Se a
configuração automática não é permitida, um endereço do IPv6 precisa de ser definido que
seja mostrado “atribua um endereço do IPv6 na subseção a uma relação” do artigo.
 

 
O clique (opcional) de etapa 6. permite no campo das mensagens da emissão ICMPv6 de
gerar mensagens do destino inalcançável. Isto precisa a configuração global inicial do IPv6
de ser feito. 
 

 
Etapa 7. O clique aplica-se. O IPv6 é permitido na interface particular.



 

 
Etapa 8. Tabela de endereço do IPv6 do clique para atribuir manualmente endereços do
IPv6 à relação. Esta configuração pode ser encontrada “atribui um endereço do IPv6 na
seção a uma relação” do artigo.
  

Edite a configuração da interface do IPv6
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > a interface
de gerenciamento > a relação do IPv6 para o modo da camada 2 ou escolha a 
configuração IP > a interface de gerenciamento > a relação do IPv6 para o modo da camada
3. A página da relação do IPv6 abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a entrada desejada e o clique edita. O indicador da relação do IPv6 da
edição aparece.
 

 
Etapa 3. Edite os campos desejados. A descrição dos campos pode ser encontrada em
etapas 3 a 6 seção na configuração da interface "IPv6” do artigo.
 



 
Etapa 4. O clique aplica-se para aplicar as mudanças.
  

Configuração da interface do IPv6 da supressão
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web no interruptor e escolha a administração
> a interface de gerenciamento > a relação do IPv6 para o modo da camada 2 ou escolha a 
configuração IP > a interface de gerenciamento > a relação do IPv6 para o modo da camada
3.
 

 
Etapa 2. Verifique a entrada desejada e clique a supressão. A entrada é suprimida:
 

  
Atribua um endereço do IPv6 a uma relação
 
Adicionar um endereço do IPv6
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web no interruptor e escolha endereços da
administração > da interface de gerenciamento > do IPv6 para o modo da camada 2 ou
escolha endereços da configuração IP > da interface de gerenciamento > do IPv6 para o
modo da camada 3. A página do endereço do IPv6 abre:
 
Nota: As relações regulares do IPv6 têm os seguintes endereços configurados
automaticamente.
 

• Os endereços locais de link que usam a relação ID do formato EUI-64 basearam no MAC
address de um dispositivo.
 
• Todos os endereços de multicast locais do link do nó (FF02::1)



• Endereço de multicast do Solicitar-nó (formato FF02::1:FFXX: xxxx)
 

 
Etapa 2. Escolha o nome da relação dos iguais do nome da relação à lista de drop-down no
campo do filtro e o clique vai. A relação é indicada na tabela da relação do IPv6.
 

 
Etapa 3. O clique adiciona na parte inferior da tabela de endereço do IPv6 para adicionar
um endereço do IPv6. O indicador dos endereços do IPv6 aparece.
 

 
Nota: O campo da relação do IPv6 indica a interface desejada.
 
Etapa 4. Clique o botão de rádio do tipo de endereço do IPv6.
 

• Local do link — O endereço do IPv6 identifica excepcionalmente anfitriões em um link de
rede única. Um endereço local de link não é roteável e pode ser usado para uma
comunicação somente na rede local. Se um endereço local de link existe na relação, esta
entrada substitui o endereço na configuração.



• Global — O endereço do IPv6 é um tipo do IPv6 do unicast global que seja visível e
possa ser alcançado de outras redes.
 

 

 
Etapa 5. Incorpore o endereço do endereço novo do IPv6 ao campo de endereço do IPv6. O
interruptor apoia uma relação do IPv6. O interruptor pode atribuir os endereços 128
(incluindo o local e os endereços de multicast do link do padrão) em uma relação do IPv6.
Cada endereço deve ser um endereço válido do IPv6 que esteja no formato hexadecimal
com o uso dos valores de 16 bits separados por dois pontos. A primeira imagem mostra que
o endereço local do IPv6 do link e o segundo mostram o endereço global do IPv6.
 
Nota: Se você escolhe o Local do link como o tipo de endereço do IPv6, salte a etapa 8.
 

 
Etapa 6. Incorpore o comprimento do prefixo global do IPv6. Este valor pode ser de 3 ao
128 e indica o número dos bit contíguos da alta ordem do endereço que compreendem o
prefixo (a rede parte do endereço).
 



 
A verificação (opcional) de etapa 7. permite no campo EUI-64 de usar o parâmetro EUI-64
para identificar a parcela da relação ID do endereço global do IPv6 com a ajuda do formato
EUI-64 para o MAC address de um dispositivo.
 

 

 

 



 
Etapa 8. O clique aplica-se. Os ajustes são aplicados e mostra-se para cada um das
configurações adicionadas em últimas três imagens.
 

 
Etapa 9. Clique a tabela da relação do IPv6 para ir à página da relação do IPv6. Esta
configuração pode ser encontrada seção na configuração da interface "IPv6” do artigo.
  

Suprima de um endereço do IPv6
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web no interruptor e escolha endereços da
administração > da interface de gerenciamento > do IPv6 para o modo da camada 2 ou
escolha endereços da configuração IP > da interface de gerenciamento > do IPv6 para o
modo da camada 3. A página do endereço do IPv6 abre.
 

 



Etapa 2. Verifique a entrada desejada e clique a supressão. A entrada é suprimida.
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