
Configuração do IPv6 nos Access point WAP121
e WAP321 

Objetivo
 

O IPv6 é o padrão do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da próxima
geração pretendido substituir o formato do IPv4. O IPv6 resolve o problema da escassez do
endereço com o uso do 128-bit que endereça em vez do endereçamento de 32 bits que foi
usado no IPv4. O objetivo deste documento é configurar ajustes do IPv6 em Access point
com o uso da versão 6 do protocolo de configuração dinâmica host (DHCPv6) ou das
configurações estáticas. À revelia, o DHCP Client no WAP121/WAP321 transmite
automaticamente pedidos para a informação de rede. Se você quer usar um endereço
estático do IPv6, você deve desabilitar o cliente DHCPv6 e manualmente configurar o
endereço do IPv6 e a outra informação de rede.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versão de software
 

• 1.0.3.4
  

Configuração do IPv6
 

Etapa 1. O log no utilitário de configuração da Web e escolhe endereços LAN > de IPv6. A
página dos endereços do IPv6 abre:
 



 



 
Etapa 2. Escolha o tipo de conexão desejado do IPv6. O tipo de conexão do IPv6 diz ao
dispositivo como obter o endereço do IPv6.
 

• DHCPv6 — O server DHCPv6 atribui o endereço do IPv6 ao dispositivo. Se você escolhe
a opção DHCPv6, a seguir vá a DHCPv6.
 
• IPv6 estático — Se você quer atribuir manualmente o endereço do IPv6 ao dispositivo.
Se você escolhe o IPv6 estático, a seguir vá ao IPv6 estático.
 

Etapa 3. (opcional) se você quer permitir o acesso de gerenciamento do IPv6 ao Access
point a seguir verifica a caixa de verificação da possibilidade no campo do modo
administrativo do IPv6.
 
Etapa 4. (opcional) se você quer aprender seus endereços e gateway do IPv6 através dos
anúncios de roteador recebidos na porta de LAN a seguir verifica a caixa de verificação da 
possibilidade no campo do modo administrativo da configuração automática do IPv6. Os
Access point podem ter endereços auto-configurados múltiplo do IPv6.
  

DHCPv6
 



 
Etapa 1. Clique DHCPv6 no campo do tipo de conexão do IPv6 para receber o endereço, o
comprimento de prefixo, e o gateway padrão locais do IPv6 do servidor DHCP.
 
Etapa 2. Escolha desejado os servidores de nome DNS do IPv6. O Domain Name System
(DNS) é um protocolo que ajude os dispositivos a alcançar outros computadores e redes
privadas sobre o Internet porque traduz Domain Name em seus endereços IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT respectivos.
 

• Dinâmico — O server de nome de DNS é atribuído dinamicamente pelo DHCPv6.
 
• Manual — Permite que você incorpore os endereços de servidor de DNS manualmente.
Incorpore o endereço de servidor de DNS aos campos do Domain Name Servers do IPv6.
Você pode configurar até dois Domain Name Servers.
 

Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar as configurações.
  

IPv6 estático
 



 
Etapa 1. Clique o IPv6 estático no campo do tipo de conexão do IPv6 para atribuir
manualmente um endereço do IPv6 ao Access point.
 
Etapa 2. Incorpore o endereço desejado do IPv6 do Access point ao campo de endereço
estático do IPv6. Este é um endereço original do IPv6, e nenhum outro dispositivo na rede
deve usá-la. Este é um endereço global do IPv6 do roteável.
 
Etapa 3. Incorpore o comprimento de prefixo do endereço estático ao campo de
comprimento estático do prefixo de endereço do IPv6. O comprimento de prefixo é um
inteiro na escala de 0 ao 128 que especifica a porção de rede do endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT do IPv6. Isto é similar à máscara de sub-rede no IPv4. O
comprimento de prefixo do padrão é 0.
 
O estado estático do endereço do IPv6 dá o estado do endereço do IPv6. O estado do
endereço do IPv6 é dividido em 3 categorias como dado abaixo
 

• Operacional — O endereço do IPv6 é verificado como o endereço único na interface de
LAN e este pode ser usado na relação.
 
• Provisório — O endereço do IPv6 não pode ser usado para transmitir ou receber o
tráfego ordinário se está no estado provisório. O dispositivo inicia um processo da
detecção do endereço duplicado (DAD) automaticamente quando um endereço IP estático
é atribuído ao dispositivo.
 
• Placa (nenhum valor) — Nenhum endereço do IPv6 é atribuído.
 

Os indicadores Autoconfigured IPv6 do campo de endereços globais se uns ou vários



endereços do IPv6 são atribuídos automaticamente.
 
O campo de endereço local de link do IPv6 indica somente endereços de local físico dentro
de um segmento. O endereço local de link é um endereço de unicast localmente específico
do IPv6 que possa automaticamente ser configurado em toda a relação que usar o prefixo
FE80::/10 do link local.
 
Etapa 4. Incorpore o endereço do IPv6 do gateway padrão ao campo do gateway do IPv6 do
padrão.
 

 
Etapa 5. Incorpore o endereço de servidor de DNS aos campos do Domain Name Servers
do IPv6. Você pode configurar até dois Domain Name Servers. O Domain Name System
(DNS) é um protocolo que ajude os dispositivos a alcançar outros computadores e redes
privadas sobre o Internet porque traduz Domain Name em seus endereços IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT respectivos.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique para salvar as configurações feitas.
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