
Rotas do IPv6 da vista em switch empilhável do
Sx500 Series 

Objetivo
 

Este original é sobre como ver a tabela de rota do IPv6 em switch empilhável do Sx500
Series. A tabela de rota do IPv6 consiste no padrão, na estática, e nas rotas dinâmica. A
rota padrão é usada para transmitir pacotes aos dispositivos de destino que não estão na
sub-rede do IPv6 do interruptor. As rotas estáticas são aquelas que são configuradas
manualmente. As rotas dinâmica são aquelas que são criadas com a ajuda dos pacotes do
protocolo Protocolo de control de mensajes de Internet (ICMP) do Roteadores vizinho do
IPv6. Os switch empilhável do Sx500 Series podem trabalhar em modos da camada 3 e da
camada 2, mas mergulham 3 que o modo oferece mais opções do roteamento em relação
ao modo da camada 2.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• v1.2.7.76
  

Rotas do IPv6 da vista
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha rotas da administração > da
interface de gerenciamento > do IPv6 se no modo da camada 2 (modo da camada de link de
dados) ou escolha rotas da configuração IP > do Gerenciamento e da interface IP > do IPv6 
se no modo da camada 3 (modo da camada de rede). A página das rotas do IPv6 abre:
 

 
Esta página indica os seguintes campos:
 

• Endereço do IPv6 — O endereço de sub-rede do IPv6 para o local atual do pacote.
 
• Comprimento de prefixo — Comprimento de prefixo para o endereço de sub-rede do IPv6
do destino.
 
• Relação — Porta usada para enviar pacotes.
 
• Lúpulo seguinte — O roteador seguinte na rota do pacote dentro da mesma sub-rede.
 
• Métrica — Cada rota com a mesmos fonte e destino tem um valor de métrica. Mais baixo
o valor de métrica é, os mais eficiente que a rota é.



• Tempo da vida — Indicadores deste campo quanto tempo, nos segundos, um pacote
dura antes do supressão.
 
• Tipo da rota — Como o destino é fixo, e o método usado para obter a entrada. Os
seguintes valores são:
 

– Local — Esta rota existe completamente dentro da rede da mesma sub-rede.
 
– Dinâmico — Esta rota é estabelecida automaticamente com a ajuda dos pacotes ICMP
que vêm do Roteadores vizinho do IPv6.
 
– Estática — Esta rota está configurada pelo usuário e não pode ser mudada a menos
que o usuário escolher fazer assim.
 


	Rotas do IPv6 da vista em switch empilhável do Sx500 Series
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Rotas do IPv6 da vista


