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Configurar o IPv4 ou os ajustes do IPv6 no
Access point WAP125 ou WAP581 

Objetivo
 

A página dos ajustes da rede de área local (LAN) no Access point WAP125 ou WAP581
permite que você configure o tipo de conexão que você quer o WAP se usar na rede que
inclui seus endereços do Protocolo IP e outros ajustes.
 
Por que nós precisamos de configurar o IP em um dispositivo?
 
Configurar o IP em um dispositivo permite suas relações e permite uma comunicação com o
host e os outros dispositivos na rede através daquelas relações.
 
Esta configuração ajuda o server do protocolo de configuração dinâmica host (DHCP) a
atribuir um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT através do DHCP ou
manualmente. À revelia, WAP os pedidos automaticamente para a informação de rede com
uma transmissão. Na ausência de um servidor DHCP na rede, o WAP usa seu endereço IP
padrão. Se você quer o WAP usar um endereço IP estático, você deve manualmente atribuir
o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e a outra informação de rede.
 
A versão 4 do protocolo de internet (IPv4) é o formulário de uso geral do endereçamento de
IP usado para identificar anfitriões em uma rede e usa um formato de 32 bits. A versão 6 do
protocolo de internet (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 mostrar como configurar ajustes do IPv4 ou do IPv6 no
WAP581.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP125
WAP581
  

Versão de software
 

1.0.0.5 — WAP125
1.0.0.4 — WAP581
  

Configurar o IPv4 ou os ajustes do IPv6
 
Ajustes do IPv4
 

Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web do Access point incorporando
seu nome de usuário e senha aos campos fornecidos e clica então o início de uma sessão.
 



 
Nota: O nome de usuário/senha padrão é Cisco/Cisco.
 
Etapa 2. Escolha a configuração de sistema > o LAN.
 

 
Etapa 3. Sob a configuração do IPv4, clique um botão de rádio no tipo de conexão para
escolher o tipo de conexão que você quer o WAP se usar na rede. As opções são:
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DHCP — Esta opção permite que o WAP obtenha seus ajustes IP do servidor DHCP na
rede. Se você escolhe esta opção, salte para pisar 6.
IP Estático — Esta opção permite que você atribua manualmente ajustes IP ao WAP.
Se você escolhe esta opção, os ajustes do Domain Name Servers estarão ajustados
automaticamente ao manual.
 

 
Nota: Neste exemplo, o IP Estático é escolhido.
 
Etapa 4. No campo de endereço IP estático, incorpore um endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT permanente para o WAP. Este endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT deve ser original e nenhum outro dispositivo na rede poderia usá-
la.
 

 
Nota: Neste exemplo, 192.168.1.248 é usado.
 
Etapa 5. No campo da máscara de sub-rede, incorpore uma máscara de sub-rede para o
WAP.
 

 
Nota: Neste exemplo, 255.255.255.0 é usado.
 
Etapa 6. No campo do gateway padrão, incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT do roteador ou do servidor DHCP na rede.
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Nota: Neste exemplo, 192.168.1.254 é usado.
 
Passo 7. Se você escolheu o DHCP em etapa 2, escolha um botão de rádio ajustar-se como
o WAP adquiriria um endereço DNS na área do Domain Name Servers. As opções são:
 

Dinâmico — Esta opção permite que o WAP adquira os endereços de servidor de DNS
de um servidor DHCP no LAN. Se você escolhe esta opção, salte a etapa 8.
Manual — Esta opção permite que você configure manualmente endereços de servidor
de DNS. Você pode incorporar até dois endereços aos campos fornecidos.
 

 
Nota: Neste exemplo, o manual é escolhido.
 
Etapa 8. Incorpore um endereço de servidor de DNS aos campos fornecidos.
 

 
Nota: Neste exemplo, 192.168.1.254 é usado.
 

Etapa 9. Clique  o botão.
 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes do IPv4 no Access point WAP125
ou WAP581.
  

Ajustes do IPv6
 

Etapa1. Sob a configuração do IPv6, clique um botão de rádio no tipo de conexão do IPv6
para escolher o tipo de conexão que você quer o WAP se usar na rede. As opções são:
 

DHCPv6 — Esta opção permite que o WAP obtenha seus ajustes do IPv6 do servidor
DHCP na rede. Se você escolhe esta opção, salte para pisar 7.
IPv6 estático — Esta opção permite que você atribua manualmente ajustes do IPv6 ao
WAP. Se você escolhe esta opção, os ajustes do Domain Name Servers do IPv6
estarão ajustados automaticamente ao manual.
 



 
Nota: Neste exemplo, o IPv6 estático é escolhido.
 
Etapa 2. (opcional) para permitir o acesso de gerenciamento do IPv6 ao Access point,
verifica a caixa de verificação do modo administrativo do IPv6 da possibilidade. Esta caixa é
verificada à revelia.
 

 
Verificação (opcional) de etapa 3. a caixa de verificação do modo administrativo da
configuração automática do IPv6 da possibilidade. Isto permitiria que o WAP aprendesse
seus ajustes do IPv6 através dos anúncios de roteador recebidos na porta de LAN.
 

 
Etapa 4. No campo de endereço estático do IPv6, incorpore um endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT permanente para o WAP. Este endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT deve ser original e nenhum outro dispositivo na rede poderia usá-
la.
 

 
Nota: Neste exemplo, 2001:DB8:0:ABCD::1 é usado.
 
Etapa 5. Incorpore o comprimento de prefixo do endereço estático ao campo de
comprimento estático do prefixo de endereço do IPv6. O comprimento de prefixo especifica
a porção de rede do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do IPv6 e na
escala de 0 ao 128.
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Nota: Neste exemplo, 48 são usados.
 
Etapa 6. Incorpore o endereço do IPv6 do gateway padrão ao campo do gateway do IPv6 do
padrão.
 

 
Nota: Neste exemplo, 2001:DB8:0:0:E000::F/64 é usado. O endereço local de link do IPv6 é
o endereço usado pelo link do local físico. Este endereço não é configurável e é atribuído
usando o processo de descoberta vizinha do IPv6.
 
Passo 7. Se você escolheu DHCPv6 em etapa 1, escolha um botão de rádio ajustar-se
como o WAP adquiriria um endereço DNS do IPv6 na área do Domain Name Servers do
IPv6. As opções são:
 

Dinâmico — Esta opção permite que o WAP adquira os endereços de servidor de DNS
de um servidor DHCP no LAN. Se você escolhe esta opção, salte para pisar 9.
Manual — Esta opção permite que você configure manualmente endereços de servidor
de DNS. Você pode incorporar até dois endereços aos campos fornecidos.
 

 
Nota: Neste exemplo, o manual é escolhido.
 
Etapa 8. Incorpore um endereço de servidor de DNS do IPv6 aos campos fornecidos.
 

 
Nota: Neste exemplo, 2001:DB8:0:0:E000::F/64 é usado.
 



Etapa 9. Clique  o botão.
 
Você deve agora com sucesso ter configurado o IPv6 no Access point WAP125 ou
WAP581.
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