
Configuração de vizinhos do IPv6 nos switch
empilhável do Sx500 Series 

Objetivo
 

A página dos vizinhos do IPv6 permite que os usuários ver e editem a tabela de vizinhos do
IPv6 dentro da relação para o IPv6. A tabela vizinha do IPv6 indicará todos os vizinhos do
IPv6 que são conectados ao dispositivo e permitirá mudanças e supressão dos outros
dispositivos conectados junto com a capacidade para adicionar outros vizinhos à tabela. 
 
O objetivo deste artigo é mostrar-lhe como configurar vizinhos do IPv6.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configuração de vizinhos do IPv6
 
Cancele a tabela dos vizinhos do IPv6
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha vizinhos da administração >
da interface de gerenciamento > do IPv6. A página dos vizinhos do IPv6 abre:
 

 
Etapa 2. Para cancelar a tabela, clique os botões de rádio que corresponde com o tipo de
endereços do IPv6 para cancelar da tabela.
 

• Estática somente — Cancele a tabela de todos os endereços estáticos do IPv6
 
• Dinâmico somente — Cancele a tabela de todos os endereços dinâmicos do IPv6
 
• Todos os dinâmicos e estáticos — Cancele a tabela dos endereços estáticos e dinâmicos
do IPv6
 

Etapa 3. Para cancelar o tipo selecionado de endereços do IPv6, clique aplicam-se para
cancelar os endereços ou o cancelamento escolhido para cancelar a ação.
  

Adições à tabela dos vizinhos do IPv6



Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha vizinhos da administração >
da interface de gerenciamento > do IPv6. A página dos vizinhos do IPv6 abre:
 

 
Etapa 2. Clique o botão Add. Uma nova janela aparece.
 

 
Etapa 3. Incorpore no campo de endereço do IPv6 o endereço do IPv6 do dispositivo que
deve ser adicionado ao interruptor no campo.
 
Etapa 4. Incorpore no campo do MAC address o MAC address do dispositivo a que o
endereço do IPv6 pertence.
 
Etapa 5. Depois que os dois campos precedentes têm entradas válidas, clique aplicam-se 
para adicionar o dispositivo à tabela ou perto das adições da parada ao dispositivo à tabela.
  

Supressão de vizinhos do IPv6 na tabela
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha vizinhos da administração >
da interface de gerenciamento > do IPv6. A página dos vizinhos do IPv6 abre:
 

 
Etapa 2. Verifique as caixas de seleção de vizinhos indesejáveis do IPv6. 
 
Etapa 3. Clique a supressão para suprimir destes vizinhos do IPv6 da tabela.
  

Mudanças aos vizinhos do IPv6 na tabela
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha vizinhos da administração >
da interface de gerenciamento > do IPv6. A página dos vizinhos do IPv6 abre:
 



 
 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação que corresponde com o vizinho do IPv6 para
escolher que dispositivo do IPv6 a mudar.
 
Etapa 3. O clique edita. Um indicador vizinho do IPv6 da edição aparece.
 

 
Etapa 4. Para mudar o MAC address, incorpore um MAC address válido ao campo do MAC
address para o dispositivo.
 
Etapa 5. Clique o botão de rádio desejado para como o endereço do vizinho do IPv6 atua.
 

• Estático — Faz o endereço do IPv6 executar como um endereço IP estático, que
mantenha o mesmo IP em todas as vezes.
 
• Dinâmico — Faz o endereço do IPv6 executar como um endereço IP dinâmico, que mude
o IP address baseado em diferente, circunstâncias predeterminadas.
 

Etapa 6. Depois que as mudanças são feitas, clique aplicam-se para manter as mudanças
feitas ao dispositivo ou perto de desabotoar mudanças ao dispositivo.
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