
Configurar endereços do IPv6 nos Access point
WAP551 e WAP561 

Objetivo
 

O Internet é em processo da transição do IPv4 ao IPv6, que é o padrão do endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da próxima geração. O IPv6 elimina o problema da
escassez do endereço do IPv4, porque o IPv6 usa endereços do 128-bit em vez dos
endereços de 32 bits usados no IPv4. Desde que estes padrões estão na transição, às
vezes a funcionalidade do IPv4 e do IPv6 é desejada em dispositivos de comunicação.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como usar a página dos endereços do IPv6 para
configurar endereços do IPv6 no WAP551 e no WAP561. Os endereços do IPv6 podem ser
configurados dinamicamente pelo DHCP ou manualmente.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versão de software
 

• v1.0.4.2 - WAP561
  

Configuração de endereços do IPv6
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração do ponto de acesso e escolha endereços LAN >
de IPv6. A página dos endereços do IPv6 abre: 
 



 
Etapa 2. Clique os botões de rádio desejados do tipo de conexão do IPv6. 
 

 
 
As opções são descritas como segue:
 

• DHCPv6 — Atribui dinamicamente o endereço do IPv6 pelo servidor DHCP.
 
• IP Estático — O usuário atribui o endereço do IPv6.
 

Etapa 3. (opcional) se você deseja permitir o acesso de gerenciamento do IPv6 à verificação
do Access point a caixa de verificação da possibilidade no campo do modo administrativo do
IPv6. 
 



 
Etapa 4. (opcional) se você quer o dispositivo aprender automaticamente seus endereços e
gateway do IPv6 através dos anúncios de roteador recebidos na porta de LAN, 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. 
 

 
Nota: Se DHCPv6 é selecionado em etapa 2, salte a etapa 8.
 
Etapa 5. Incorpore o endereço desejado do IPv6 para o Access point ao campo de endereço
estático do IPv6. Este é um endereço original do IPv6 na rede. 
 

 
Etapa 6. 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 comparável à máscara de sub-rede no IPv4. 
 



 
Nota: Se uns ou vários endereços do IPv6 são atribuídos automaticamente, a seguir
aqueles endereços estão indicados no campo de endereços globais Autoconfigured IPv6.
 
Nota: 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 7. Incorpore o endereço do IPv6 do gateway padrão ao campo do gateway do IPv6 do
padrão. O gateway padrão é geralmente um roteador que conecte a rede a outras redes
maiores tais como o Internet. Os pacotes de dados, cujos os endereços não são sabidos
nem são reconhecidos, são enviados ao gateway padrão. 
 

 
Etapa 8. Se DHCPv6 é selecionado em etapa 2, clique sobre o botão de rádio dinâmico ou 
manual para escolher um método atribuir o endereço do Domain Name Server. Se dinâmico
é selecionado, saltam para pisar 10. 
 

 
 
As opções são descritas como segue:
 

• Dinâmico — O servidor DHCP atribui dinamicamente o endereço do IPv6 para o servidor
DNS.
 



• IP Estático — O usuário atribui o endereço do IPv6 para o servidor DNS manualmente.
 

Etapa 9. (opcional) se o IP Estático está selecionado em etapa 2 ou o manual está
selecionado em etapa 8, incorpora o endereço de servidor de DNS aos campos do Domain
Name Servers do IPv6. Até dois Domain Name Servers podem ser configurados. 
 

 
Etapa 10. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes. 
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