
Configuratie van IPv6-advertenties op RV120W
en RV220W 

Doel
 

Het IPv6 Router Advertisement Daemon (RADVD) zendt routeradvertenties uit en reageert
op meldingen van routerverzoeken die door klanten worden verstuurd. Een
netwerkvoorvoegsel is in deze berichten van de routerreclame vervat, die nodig zijn voor een
client om automatisch IP-adressen te verkrijgen. De opties van meerdere voorvoegsels
kunnen in één enkel bericht van de routerreclame worden ingesloten.
 
Dit artikel bevat een toelichting op de configuratie van IPv6-advertenties op de RV120W en
RV220W.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ RV120W 
・ RV220W
  

Softwareversie
 

・ v1.0.4.17
  

IPv6-advertenties configureren
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma om netwerken > IPv6 >
Advertisement Prefixes te kiezen. De pagina Advertisement Prefixes wordt geopend:
 

 
Stap 2. Klik op Add om een nieuw Advertisement Prefix te maken. Het venster Add / ZE
Advertisement Prefixation verschijnt:
 



 
Stap 3. Klik op de juiste IPv6-prefixtype. De opties zijn:
 

・ 6 tot 4 — Het voorvoegsel is een voorvoegsel van 6 tot 4. Met 6to4 kunnen IPv6-
pakketten een IPv4-netwerk oversteken.
 
・ Global/Local/ISATAP - Het voorvoegsel is een voorvoegsel op Global, Local of ISATAP.
 

 
Stap 4. SLA-ID is alleen ingeschakeld als u op 6 tot 4 in het veld IPv6-prefixtype uit Stap 3
hebt geklikt. Voer de Site-Level Aggregation IDentifier (SLA-ID) in het veld SLA-ID in om het
SLA-ID-gedeelte van het 6 tot 4-prefix te specificeren.Het SLA-ID-veld wordt door een
individuele gebruiker gebruikt om zijn eigen lokale hiërarchie te maken en subnetten te
identificeren.  
 



 
Stap 5. IPv6-voorvoegsel is alleen ingeschakeld als u op Global/Local/ISATAP hebt geklikt in
het veld IPv6-prefixtype uit stap 3. Voer de IPv6-prefixfunctie in het veld IPv6-
prefixeerwaarde in, dat het netwerkgedeelte van een IPv6-adres specificeert.
 

 
Stap 6. IPv6-prefixlengte is alleen ingeschakeld als u op Global/Local/ISATAP hebt geklikt in
het veld IPv6-prefixtype uit stap 3. Voer de IPv6-prefixlengte in het veld Lengte IPv6-
prefixeren in. Het vertegenwoordigt het aantal bits in een IPv6-adres dat de netwerkbits
specificeert. Aanbevolen waarde voor IPv6-prefixlengte is 64.
 



 
 
Stap 7. Voer in seconden in hoe lang een client dit voorvoegsel voor een adres kan
gebruiken in het veld Wachttijd voorvoegsel.
 
Stap 8. Klik onder in het configuratieprogramma op om deze Advertisement-prefixatie op te
slaan. De veranderingen zullen onmiddellijk in het volgende bericht van de routerreclame
verschijnen.
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