
Configurar o IPv4 e os ajustes do IPv6 no
WAP371 
Objetivo
 
Um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT pode ser atribuído em duas maneiras,
através do protocolo de configuração dinâmica host (DHCP) ou pela configuração manual do
endereço IP estático. A configuração padrão no WAP371 é DHCP, contudo, você pode
igualmente escolher usar um endereço IP estático, neste caso você deve desabilitar o DHCP
Client e manualmente atribuir o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e a outra
informação de rede. Você pode configurar os ajustes do IPv4 e do IPv6 para fazer a tais
mudanças.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar ajustes do IPv4 e do IPv6 no WAP371.
Se você prefere uma versão deste artigo com imagens, clique aqui.
  
Dispositivos aplicáveis
 

 
WAP371
 
  

Versão de software
 

 
1.2.0.2
 
  

Ajustes automáticos do IPv4 pelo protocolo de configuração
dinâmica host (DHCP)
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha endereço LAN > VLAN e de IPv4. A
página do endereço VLAN e de IPv4 abre: 
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5176-configure-ipv4-and-ipv6-on-a-wireless-access-point.html


 
Etapa 2. Sob ajustes do IPv4, clique o botão de rádio DHCP no campo do tipo de conexão. Isto
permite o WAP de obter automaticamente valores para os campos do endereço IP local, da
máscara de sub-rede, e do gateway padrão do servidor DHCP. Esta opção é selecionada já à
revelia. 
 

 
Etapa 3. Clique o botão de rádio desejado no campo do Domain Name Servers. 
 



 
As opções disponíveis são descritas como segue:
 

 
Dinâmico — Adquira endereços do servidor de DNS principal e secundário de um servidor
DHCP no LAN.
 
 
Manual — Configurar manualmente uns ou vários endereços de servidor de DNS. Incorpore
até dois endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT às caixas de texto que
seguem. O segundo endereço é opcional.
 
 

Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes. 
 

  
Ajustes estáticos do IPv4
 
Nota: Selecione somente um tipo de conexão para configurar os ajustes do IPv4. Se você



escolheu fazer a configuração de DHCP acima, não é necessário fazer a configuração manual
descrita abaixo.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha endereço LAN > VLAN e de IPv4. A
página do endereço VLAN e de IPv4 abre: 
 

 
Etapa 2. Sob ajustes do IPv4, IP Estático do clique no campo do tipo de conexão. Isto exige-o
atribuir manualmente um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ao Access point. 
 



 
Etapa 3. Incorpore um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para o Access point
ao campo de endereço IP estático. Este endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
deve ser original para esta rede. 
 

 
Etapa 4. Incorpore a máscara de sub-rede da rede ao campo da máscara de sub-rede. A máscara
padrão é 255.255.255.0. 
 



 
Etapa 5. Incorpore o endereço IP de Gateway padrão ao campo do gateway padrão. O gateway
padrão é o roteador que conecta uma rede a uma rede externa, como o Internet. Quando o
endereço IP de destino de um pacote não é sabido, está enviado ao gateway padrão. 
 

 
Etapa 6. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do server do Domain
Name System (DNS) aos campos do Domain Name Servers manualmente. O provedor de serviço
do Internet (ISP) fornece tipicamente este endereço. O segundo endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT do servidor DNS é opcional. 
 



 
Nota: Quando o tipo de conexão do IP Estático é selecionado em etapa 2, o Domain Name Server
está ajustado automaticamente ao manual.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes. 
 

  
Ajustes automáticos do IPv6 pelo protocolo de configuração
dinâmica host (DHCP)
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha endereço LAN > de IPv6. A página
do endereço do IPv6 abre: 
 



 
Etapa 2. Clique o botão de rádio DHCP no campo do tipo de conexão. Isto permite que o WAP
obtenha automaticamente valores para os campos do endereço IP local, da máscara de sub-rede,
e do gateway padrão do servidor DHCP. 
 

 
Etapa 3. Verifique a caixa de seleção do modo administrativo do IPv6 para permitir ou desabilitar
o acesso de gerenciamento do IPv6. Isto permite que a interface de gerenciamento do dispositivo
seja alcançada através de um endereço do IPv6. 
 

 
Etapa 4. Verifique a caixa de seleção do modo administrativo da configuração automática do IPv6
 para permitir ou desabilitar a configuração automática do endereço do IPv6 no dispositivo. Isto
permite que os dispositivos gerenciam automaticamente um endereço do IPv6 sem um servidor
DHCP ou um endereço estaticamente atribuído. 
 



 
Etapa 5. Clique o botão de rádio desejado no campo do Domain Name Servers do IPv6. 
 

 
As opções disponíveis são:
 

 
Dinâmico — Os server de nome de DNS são aprendidos dinamicamente com DHCPv6.
 
 
Manual — Você especifica até dois server de nome de DNS do IPv6 nos campos fornecidos.
 
 

Etapa 6. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes. 
 

  
Ajustes estáticos do IPv6
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha endereço LAN > de IPv6. A página
do endereço do IPv6 abre: 
 



 
Etapa 2. Sob ajustes do IPv6, clique o IPv6 estático no campo do tipo de conexão do IPv6. Isto
exige-o atribuir manualmente um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ao
Access point. 
 

 
Etapa 3. Verifique a caixa de seleção do modo administrativo da configuração automática do IPv6
 para permitir ou desabilitar a configuração automática do endereço do IPv6 no dispositivo. Isto
permite que os dispositivos gerenciam automaticamente um endereço do IPv6 sem um servidor
DHCP ou um endereço estaticamente atribuído. 
 

 
Etapa 4. Verifique a caixa de seleção do modo administrativo da configuração automática do IPv6
 para permitir ou desabilitar a configuração automática do endereço do IPv6 no dispositivo. 
 



 
Etapa 5. Incorpore o endereço estático desejado do IPv6 do dispositivo ao campo de endereço
estático do IPv6. 
 

 
Nota: O dispositivo WAP pode ter um endereço estático do IPv6 além do que os endereços
configurados automaticamente.
 
Etapa 6. Incorpore o comprimento de prefixo do endereço estático ao campo de comprimento
estático do prefixo de endereço do IPv6. A escala dos valores para o comprimento de prefixo é 0
ao 128 onde o padrão é 0. 
 

 
Nota: O endereço local de link é o endereço do IPv6 usado pelo link do local físico. O campo de 
endereço local de link do IPv6 é atribuído automaticamente e não configurável.
 
Etapa 7. Incorpore o endereço do IPv6 do gateway padrão ao campo do gateway padrão. O
gateway padrão é o roteador que conecta uma rede a uma rede externa, como o Internet. Quando
o endereço IP de destino de um pacote não é sabido, está enviado ao gateway padrão. 
 

 
Etapa 8. Incorpore o endereço do IPv6 do server do Domain Name System (DNS) aos campos do
 Domain Name Servers do IPv6. O provedor de serviço do Internet (ISP) fornece tipicamente este



endereço. O segundo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor DNS é
opcional. 
 

 
Nota: Quando o tipo de conexão estático do IPv6 é selecionado em etapa 2, o Domain Name
Server do IPv6 está ajustado automaticamente ao manual.
 
Etapa 9. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes. 
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