
Configurar o túnel do IPv6 nos Access point
WAP551 e WAP561 

Objetivo
 

Os dispositivos WAP551 e WAP561 apoiam o protocolo do endereçamento do túnel
automático do Intra-local (ISATAP). O ISATAP encapsula pacotes do IPv6 dentro dos
pacotes IPv4. Isto permite o WAP de ser capaz com escavação de um túnel do IPv6. Com o
IPv6 que escava um túnel capacidades, o dispositivo WAP pode comunicar-se com os
anfitriões remotos IPv6-capable mesmo quando o LAN que os conecta não apoia o IPv6. 
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como configurar o IPv6 que escava um túnel no
WAP561 e no WAP551.
 
 
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP551 
• WAP561
  

 Versão de software
 

• 1.0.4.2
  

Configuração do túnel do IPv6
 

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

 
 
Etapa 2. A verificação permite no campo de estado ISATAP de permitir o ISATAP.
 
Etapa 3. Dê entrada com o IP address ou o nome DNS do roteador ISATAP no campo 
capaz do host ISATAP. O nome padrão é isatap.
 
Etapa 4. O WAP resolve o nome de host ISATAP em um IP address com a pergunta



DNS. No campo do intervalo da pergunta ISATAP, incorpore o intervalo desejado em que o
dispositivo WAP deve enviar estas perguntas ao servidor DNS.
 
Etapa 5. O roteador obtém a informação periódica em prefixos de endereço globais do IPv6
de um roteador ISATAP com as mensagens e as respostas da solicitação. No campo do 
intervalo da solicitação ISATAP, incorpore o intervalo desejado em que o WAP deve enviar
estas mensagens da solicitação aos roteadores ISATAP. 
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique para atualizar ajustes.
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