
IPv6-interfaceconfiguratie op 200/300 Series
Managed-switches 

Doel
 

IPv6 is het Internet protocol dat is ontworpen om IPv4 te vervangen. Het is ontworpen om
meer IP-adressen toe te staan dan het huidige IPv4-protocol toestaat. IPv6 gebruikt ook een
nieuwe header om de hoeveelheid verwerkingstijd te verminderen die nodig is om door een
netwerk te bladeren.
 
Cisco SF200/300 Series-switches maken het gebruik van IPv6 op vier verschillende
manieren mogelijk. Ofwel door een van de beschikbare poorten op het apparaat, door een
Link Aggregation Group (LAG) die kan worden gebruikt om meerdere poorten als één poort
te gebruiken in de connectiviteit van een apparaat op de schakelaar, door een VLAN dat
momenteel op het apparaat is, of door een Intra-site Automatic Tunnel Adapters Protocol
(ISATAP) dat toestaat dat het protocol binnen een bestaand IPv4-netwerk wordt gebruikt
wanneer het wordt ingesloten IPv6-pakketten in een IPv4-header.
 
Opmerking: U kunt slechts één IPv6-adres op de switch toewijzen. Dit IPv6-adres kan aan
een poort, een Link Aggregation Group (LAG)-interface of een VLAN worden toegewezen.
 
Dit artikel legt uit hoe te om een IPv6-interface te configureren en IPv6-adressen toe te
wijzen aan de IPv6-interface op 200 en 300 Series Managed-switches.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ SF/SG 200 en SF/SG 300 Series Managed-switches
  

Softwareversie
 

・ v1.2.7.76
  

IPv6-interfaces
 
IPv6-interface toevoegen
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Administratie >
Beheerinterface > IPv6 wanneer de switch in Layer 2-modus of IP-configuratie > Beheer en
IP-interfaces > IPv6-interface is wanneer de switch in Layer 3-modus staat. De pagina IPv6-
interfaces wordt geopend:
 



 
Stap 2. Klik op Add om een nieuwe IPv6-interface toe te voegen. Het Add IPv6 Interface 
verschijnt.
 

 
Stap 3. Klik op de radioknop van de gewenste IPv6-interface die moet worden gemaakt.
 

・ Port — Kies in de vervolgkeuzelijst Port een poort die een IPv6-interface moet worden. 
 
・ LAG — Van de vervolgkeuzelijst LAG; kies een LAG die een IPv6-interface moet
worden. 
 
・ VLAN: Van de vervolgkeuzelijst VLAN; kies een VLAN dat een IPv6-interface moet
worden. 
 
・ ISATAP-tunneltunnels — Een ISATAP-tunnel (Intra-Site Automatic Tunnel Adapters) is
geconfigureerd als een IPv6-interface. ISATAP-tunnels worden gebruikt om verkeer tussen
twee IPv6-netwerken te verzenden via een IPv4-netwerk.
 

Stap 4. Voer het aantal DAD-pogingen (Duplicate Address Detection) in in het veld Aantal
DAD Protesten. Dit is het aantal buurberichten van het verzoek die achtereenvolgens over
een netwerk worden verzonden om te verifiëren dat een nieuw unicast IPv6 adres uniek is
voordat het wordt toegewezen. Typ een nul om deze optie uit te schakelen.
 
Stap 5. (Optioneel) Controleer Schakel de automatische configuratie van het IPv6-adres in
om de automatische configuratie van het stateless IPv6-adres in te schakelen. Dit staat toe
voor de lokale en globale IP adressen van de site automatisch toe te wijzen op basis van de
routeradvertenties die op de interface worden ontvangen.
 
Stap 6. (Optioneel) Controleer Schakel de ICMPv6-berichten in om ICMPv6-berichten in te
schakelen. In deze berichten wordt een server op fouten gewezen maar wordt de server niet
overbelast.
 
Stap 7. Klik op Toepassen. De IPv6-interface wordt gemaakt.
 



 
Opmerking: Klik op IPv6-adrestabel om IPv6-adressen handmatig aan de interface toe te
wijzen.
  

IPv6-interface bewerken
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Administratie >
Beheerinterface > IPv6 wanneer de switch in Layer 2-modus of IP-configuratie > Beheer en
IP-interfaces > IPv6-interface is wanneer de switch in Layer 3-modus staat. De pagina IPv6-
interfaces wordt geopend:
 

 
Stap 2. Controleer het aanvinkvakje van de IPv6-interface die u wilt bewerken.
 
Stap 3. Klik op Bewerken. Het IPv6-venster bewerken verschijnt.
 

 
Het interfaceveld toont de interface die moet worden bewerkt.
 
Stap 4. Voer het aantal DAD-pogingen (Duplicate Address Detection) in in het veld Aantal
DAD Protesten. Dit is het aantal buurberichten van het verzoek die achtereenvolgens over
een netwerk worden verzonden om te verifiëren dat een nieuw unicast IPv6 adres uniek is
voordat het wordt toegewezen. Typ een nul om deze optie uit te schakelen.
 
Stap 5. (Optioneel) Controleer Schakel de automatische configuratie van het IPv6-adres in
om de automatische configuratie van het stateless IPv6-adres in te schakelen. Dit staat toe
voor de lokale en globale IP adressen van de site automatisch toe te wijzen op basis van de



routeradvertenties die op de interface worden ontvangen.
 
Stap 6. (Optioneel) Controleer Schakel de ICMPv6-berichten in om ICMPv6-berichten in te
schakelen. In deze berichten wordt een server op fouten gewezen maar wordt de server niet
overbelast.
 
Stap 7. Klik op Toepassen. De IPv6-interfaceconconfiguratie wordt opgeslagen.
 

  
IPv6-interface verwijderen
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Administratie >
Beheerinterface > IPv6 wanneer de switch in Layer 2-modus of IP-configuratie > Beheer en
IP-interfaces > IPv6-interface is wanneer de switch in Layer 3-modus staat. De pagina IPv6-
interfaces wordt geopend:
 

 
Stap 2. Controleer het vakje in de IPv6-interface die u wilt verwijderen.
 
Stap 3. Klik op Verwijderen. De IPv6-interface wordt verwijderd.
 

  
IPv6-adressen
 
IPv6-adres toevoegen



Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Administratie >
Beheerinterface > IPv6-adressen wanneer de switch in Layer 2-modus of IP-configuratie >
Beheer en IP-interfaces > IPv6-adressen is wanneer de switch in Layer 3-modus staat. De
pagina IPv6-adressen wordt geopend:
 

 
Stap 2. Kies een interface waaraan een IPv6-adres is toegewezen in de vervolgkeuzelijst
Interfacenaam en klik op Ga. De geconfigureerde IPv6-adressen van de interface worden
weergegeven.
 
Stap 3. Klik op Add om een IPv6-adres te configureren naar de gespecificeerde interface.
Het venster Add IPv6 Address verschijnt.
 

 
Het veld IPv6-interface geeft de interface weer die moet worden geconfigureerd.
 
Stap 4. Klik op de radioknop die overeenkomt met het gewenste IPv6-adrestype in het veld
IPv6-adrestype.
 

・ Link Local — Het IPv6-adres is een link naar een lokaal adres. De lokale adressen van
de verbinding worden gebruikt voor interne LAN verbindingen en zijn niet routeerbaar. Het
prefix voor een link lokaal adres is FF80.
 
・ Wereldwijd — Het IPv6-adres is een wereldwijd adres. Een mondiaal adres is een
unicast-adres dat mondiaal uniek is en routeerbaar is.
 

Stap 5. Voer het IPv6-adres in dat aan de IPv6-interface moet worden toegewezen in het
veld IPv6-adres.
 
Stap 6. Als het IPv6-adrestype wereldwijd is, specificeert u een prefix voor de lengte van het
adres in het veld Lengte prefixeren. Een prefixlengte definieert het bereik van IP-adressen



die van het net deel uitmaken. De prefix lengte definieert het aantal netwerkbits in een IPv6
adres. Bijvoorbeeld, zou een prefixlengte van 64 de eerste 64 bits als netwerkbits
beschouwen. Dit laat de laatste 64 bits als host bits over.
 
Stap 7. (Optioneel) Als het IPv6-adrestype mondiaal is, controleer in het veld EUI-64 op 
Inschakelen om uitgebreid uniek Identifier 64 mogelijk te maken. EUI-64 stelt een host in
staat zichzelf een uniek IPv6-adres met 64 bits toe te wijzen zonder dat u een handmatige
configuratie of een DHCP-server nodig hebt. Wanneer EUI-64 wordt gebruikt, wordt het 48-
bits MAC-adres van het apparaat in twee delen verdeeld. De 24 meest linkse bits van het
MAC-adres zijn de 24 meest linkse bits van het IPv6-adres. De 24 rechtse bits van het MAC-
adres maken de 24 rechtse bits van het IPv6-adres uit. Om het IPv6-adres te voltooien
plaatst EUI-64 de hexuitmakende waarde FE in het midden.
 
Stap 8. Klik op Toepassen. Het IPv6-adres is ingesteld in de IPv6-interface.
 

 
Opmerking: Klik op IPv6-interfacetabel om de geconfigureerde IPv6-interfaces te bekijken.
  

IPv6-adres verwijderen
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Administratie >
Beheerinterface > IPv6-adressen wanneer de switch in Layer 2-modus of IP-configuratie >
Beheer en IP-interfaces > IPv6-adressen is wanneer de switch in Layer 3-modus staat. De
pagina IPv6-adressen wordt geopend:
 

 
Stap 2. Controleer het vakje in de interface dat u wilt verwijderen.



Stap 3. Klik op Verwijderen. Het IPv6-adres wordt verwijderd.
 

 
Opmerking: Het item keert terug naar het standaardadres zodra het geconfigureerde IPv6-
adres is verwijderd.
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