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IPv6-routeradvertenties op RV180 en RV180W 
Doelstellingen
 

IPv6 Router Advertisement Daemon (RADVD) zendt parameters voor de automatische
configuratie uit en reageert op verzoeken van klanten die proberen te configureren. De client
kan de standaardrouter en andere configuratieinformatie via routeradvertenties bepalen.
Deze routeradvertenties vertellen een client of u zichzelf een IP-adres wilt toewijzen of een
client met een DHCPv6-server wilt bereiken.
 
Dit document legt uit hoe u routeradvertenties kunt configureren op de RV180 en RV180W.
 
Opmerking: Om routeradvertenties in te schakelen moet eerst de IP-modus worden
ingesteld.
  

Toepasselijke apparaten
 

RV180
RV180 W
  

Stap voor stap Procedure
 
IPv6-routeradvertenties configureren
 

Stap 1. Gebruik de grafische gebruikersinterface van de router, kies Netwerk > IPv6 >
Routerreclame. De pagina Routerreclame wordt geopend.
 

 
Stap 2. Schakel routeradvertenties in door het vakje Inschakelen in. De router zal nu naar de
berichten van het Aanvragen van de router antwoorden nadat deze instellingen zijn
opgeslagen.
 
Stap 3. Om het type advertenties in te stellen dat de router zal verzenden, klikt u op de juiste
radioknop Adverse Mode. De opties zijn:
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- Voer in seconden de vertraging in tussen uitzendingen in het veld Adverture Interval.
 

Stap 4. Controleer de juiste RA-vlaggen. De mogelijkheden zijn:
 

Ongezochte multicast — De router zendt periodiek Advertisement van de router uit en
reageert op verzoeken van de router van cliënten.
Alleen ongeschikt — de router reageert alleen op routeraanbiedingen van klanten.
Beheerd — Clients verkrijgen adresconfiguratie-informatie via Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCPv6).
Overige — Clients verkrijgen andere configuratieinformatie via DHCPv6.
 

Stap 5. (Optioneel) Kies de voorkeur van de router in de vervolgkeuzelijst om de voorkeur
van deze router boven andere standaardrouters te wijzigen.
 
Stap 6. (Optioneel) Voer in bytes het grootste pakket in dat zonder fragmentatie in het veld
MTU kan worden verzonden. De aanbevolen standaard is 1500 (bytes).
 
Stap 7. (Optioneel) Voer in seconden in hoe lang een route die is gemaakt met het bericht
Vermelding van de router geldig moet blijven in het veld Leeftijd van de router.
 

 
Stap 8. Klik onder het configuratieprogramma op Save in om IPv6 Router Advertisement in
te schakelen.
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