
IPv6-configuratie voor WAP121 en WAP321
access points 

Doel
 

IPv6 is de volgende generatie IP-adresnorm die bedoeld is om het IPv4-formaat te
vervangen. IPv6 lost het probleem van de adresschaarste op met het gebruik van 128-bits
adressering in plaats van 32-bits adressering die in IPv4 is gebruikt. Het doel van dit
document is IPv6-instellingen op access points te configureren met behulp van Dynamic
Host Configuration Protocol, versie 6 (DHCPv6) of statische configuraties. Standaard wordt
de DHCP-client in WAP121/WAP321 automatisch verzoeken om netwerkinformatie
verzonden. Als u een statisch IPv6-adres wilt gebruiken, moet u de DHCPv6-client
uitschakelen en handmatig het IPv6-adres en andere netwerkinformatie configureren.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ WAP121 
・ WAP321
  

Softwareversie
 

•1.0.3.4
  

Configuratie van IPv6
 

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies LAN > IPv6-
adressen. De pagina IPv6-adressen wordt geopend:
 



 



 
Stap 2. Kies het gewenste IPv6-verbindingstype. Het IPv6-verbindingstype vertelt het
apparaat hoe u IPv6-adres kunt verkrijgen.
 

・ DHCPv6 — De DHCPv6-server wijst het IPv6-adres aan het apparaat toe. Als u de optie
DHCPv6 kiest, ga dan naar DHCPv6.
 
・ Statische IPv6 — Als u het IPv6-adres handmatig aan het apparaat wilt toewijzen. Als u
statische IPv6 kiest, ga dan naar Statische IPv6.
 

Stap 3. (Optioneel) Als u IPv6-beheertoegang tot het access point wilt toestaan, schakelt u
het aanvinkvakje Enable in het veld IPv6 beheermodus in.
 
Stap 4. (Optioneel) Als u zijn IPv6-adressen en -gateway wilt leren via routeradvertenties die
op de LAN-poort zijn ontvangen, controleert u vervolgens het aanvinkvakje Enable in het
veld Auto Configuration in het veld IPv6-modus. Access points kunnen meerdere
automatisch geconfigureerd IPv6-adressen hebben.
  

DHCPv6
 



 
Stap 1. Klik op DHCPv6 in het veld IPv6-verbindingstype om het lokale IPv6-adres, de lengte
van de prefix en de standaardgateway van de DHCP-server te ontvangen.
 
Stap 2. Kies het gewenste IPv6-DNS-server. Domain Name System (DNS)-protocol is een
protocol dat ertoe bijdraagt dat de apparaten andere computers en privé-netwerken via het
internet bereiken, omdat het domeinnamen in hun respectievelijke IP-adressen vertaalt.
 

・ Dynamisch — De DNS-naamserver wordt dynamisch toegewezen door DHCPv6.
 
・ Handmatig — Hiermee kunt u de DNS-serveradressen handmatig invoeren. Voer het
DNS-serveradres(en) in de velden IPv6-domeinnaamservers in. U kunt maximaal twee
domeinnaamservers configureren.
 

Stap 3. Klik op Save om de configuraties op te slaan.
  

Statische IPv6
 



 
Stap 1. Klik op Statische IPv6 in het veld Type van IPv6-verbinding om handmatig een IPv6-
adres aan het access point toe te wijzen.
 
Stap 2. Voer het gewenste IPv6-adres van het access point in het veld Static IPv6-adres in.
Dit is een uniek IPv6-adres en geen enkel ander apparaat in het netwerk kan het gebruiken.
Dit is een wereldwijd routabel IPv6-adres.
 
Stap 3. Voer de prefix-lengte van het statische adres in in het veld Lengte Statische IPv6-
adresprefixmasker. De prefix length is een integer in het bereik van 0 tot 128 die het
netwerkgedeelte van het IPv6 adres specificeert. Dit is vergelijkbaar met het subnetmasker
in IPv4. De standaard prefix lengte is 0.
 
De statische IPv6-adresstatus geeft de status van het IPv6-adres. De status van IPv6-adres
is onderverdeeld in drie categorieën, zoals hieronder wordt aangegeven
 

・ Operationeel — Het IPv6-adres wordt geverifieerd als uniek adres op de LAN-interface
en dit kan op de interface worden gebruikt.
 
・ Tentatief — Het IPv6-adres kan niet worden gebruikt voor het verzenden of ontvangen
van gewoon verkeer als het zich in de voorlopige staat bevindt. Het apparaat start een
duplicaat adresdetectie (DAD) proces automatisch wanneer een statisch IP-adres aan het
apparaat wordt toegewezen.
 
・ Blanken (geen waarde) — Er wordt geen IPv6-adres toegewezen.
 

Het veld Automatisch geconfigureerd Global Adressen van IPv6 wordt weergegeven als een
of meer IPv6-adressen automatisch worden toegewezen.



Het veld Local Address geeft alleen lokale fysieke adressen in een segment weer. Het link-
lokale adres is een lokaal specifiek IPv6 unicast-adres dat automatisch kan worden ingesteld
op elke interface die het link-lokale prefix FE80 gebruikt:/10.
 
Stap 4. Voer het IPv6-adres in van de standaardgateway in het veld Default IPv6-gateway.
 

 
Stap 5. Voer het DNS-serveradres(en) in de velden IPv6-domeinnaamservers in. U kunt
maximaal twee domeinnaamservers configureren. Domain Name System (DNS)-protocol is
een protocol dat ertoe bijdraagt dat de apparaten andere computers en privé-netwerken via
het internet bereiken, omdat het domeinnamen in hun respectievelijke IP-adressen vertaalt.
 
Stap 6. Klik op Save om de gemaakte configuraties op te slaan.
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