
IPv6-configuratie van standaard routerlijsten op
SX500 Series Stackable-switches 

Doel
 

De standaardroute helpt om het niet-lokale verkeer naar het lokale adres te leiden. Slechts
één statische standaardrouter kan op een schakelaar met de IPv6 interface worden
geconfigureerd. De statische standaardroute kan worden bewerkt of verwijderd wanneer de
dynamische standaardrouters routeadvertenties zijn die naar de IPv6-interface van de switch
worden verzonden en zij kunnen niet handmatig worden verwijderd. Het doel van dit
document is te helpen bij het configureren van de standaard IPv6-routerlijst op SX500 Series
Stackable Switches. Dit artikel helpt de standaard IPv6 routeradressen te configureren en
weer te geven. IPv6-adressen worden gebruikt om een netwerkinterface van een computer
te identificeren.
 
Opmerking: Om een router aan een lokale interface van het Koppelen statisch toe te wijzen
vereist u om een lokale interface van het Koppelen te configureren. Raadpleeg voor meer
informatie de artikel IPV6-interfaceconconfiguratie op SX500 Series Stackable Switches.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ SX500 Series Stackable-switches
  

Softwareversie
 

・ v1.2.7.76
  

IPv6-wereldwijde configuratie 
 
Add Default IPv6-routeradres
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie. Als het SX500-apparaat in
Layer 2-modus staat, kiest u Administratie > Interfacebeheer > Standaard IPv6-routerlijst.
Als het SX500-apparaat in Layer 3-modus staat, kiest u IP-configuratie > Beheer en IP-
interface > Standaard IPv6-routerlijst. De pagina standaard IPv6-routerlijst wordt geopend:
 

 
・ Standaard IPv6-adres van de router - Deze parameter geeft het lokale IP-adres voor de
standaardrouter weer.



・ Interface - Deze parameter geeft de uitgaande interface weer waar de standaardrouter
bestaat.
 
・ Type — Deze parameter geeft het type standaard routerconfiguratie weer:
 

- Statisch - Dit geeft aan dat de standaardrouter handmatig wordt toegevoegd.
 
- Dynamisch — Dit geeft aan dat de standaardrouter dynamisch wordt toegevoegd.
 

・ Status — Status van de Standaardrouter
 

- Onvolledig — Dit geeft aan dat de resolutie van het adres momenteel in behandeling is.
 
- Reageerbaar — Dit geeft aan dat binnen de termijn een positieve bevestiging is
ontvangen.
 
- Stale — Dit geeft aan dat een netwerk dat zich in de buurt bevond en dat voorheen
bekend was, nu onbereikbaar is. Er wordt niets gedaan totdat het verkeer verstuurd moet
worden.
 
- Vertraging — Dit duidt erop dat een buurnetwerk dat eerder bekend was, nu
onbereikbaar is. Hij blijft in deze staat totdat de vertragingstijd verstrijkt, waarna hij zijn
staat aan de Probe wijzigt.
 
- Bewijs — Dit geeft aan dat er geen naburig netwerk beschikbaar is en dat Unicast
Buurland Slicitatie-sondes zijn verstuurd om de status te controleren.
 

 
Stap 2. Klik op Add om een statische standaardrouter toe te voegen. Het venster 
Standaardrouter toevoegen verschijnt.
 

 
Opmerking: In het veld Local Interface Link wordt de lokale interface van de link
weergegeven. De interface kan een LAG, poort, tunnel of VLAN zijn.
 
Stap 3. In het veld IPv6-adres van de standaard router specificeert u het standaard IPv6-
adres van de router die u aan de tabel wilt toevoegen.
 
Stap 4. Klik op Toepassen om de configuratie op te slaan. 
 



  
Standaard IPv6-adres bewerken
 

 
Stap 5. Kies het statische IPv6-adres in de IPv6-routertabel met standaardinstellingen die
moeten worden bewerkt en klik op Bewerken.
 

 
Stap 6. Breng de gewenste wijzigingen aan in het veld IPv6-adres van de standaard router
en klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan.
 

  
Standaard IPv6-adres verwijderen
 

 
Stap 7. Kies het statische IPv6-adres in de standaard IPv6-routertabel die moet worden
verwijderd en klik op Verwijderen.
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