
IPv6-instellingen en configuratie van WAP131 en
WAP351 access points 

Doel
 

IPv6 is de meest recente implementatie van het IP protocol dat wordt gebruikt om verkeer
via het internet te leiden. IPv6 is gericht op het probleem van de beperkte IP-adresruimte en
is ontworpen om IPv4 te vervangen.
 
Het doel van dit artikel is om u te tonen hoe u de WAP131 en WAP351 apparaten om IPv6
adressen en IPv6 tunnel te gebruiken moet configureren.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ WAP131
 
・ WAP351
  

Softwareversie
 

・ V1.0.0.39
  

IPv6-adresinstellingen configureren
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en navigeer naar LAN > IPv6-
instelling. De pagina IPv6-instelling verschijnt:
 



 
Stap 2. Kies in het veld IPv6-verbindingstype hoe de WAP een IPv6-adres krijgt door de
bijbehorende radioknop te selecteren.
 

 
De beschikbare opties zijn als volgt gedefinieerd:
 

・ DHCPv6 — Adres wordt toegewezen door een DHCPv6 server.
 
・ Statische IPv6 — Voer handmatig het IPv6-adres in.
 

Stap 3. (Optioneel) Controleer het aankruisvakje IPv6 beheermodus als u IPv6-
beheertoegang tot de WAP wilt inschakelen.
 



 
Stap 4. (Optioneel) Controleer het aankruisvakje voor automatische configuratie van IPv6 
als u WAP in staat wilt stellen om zijn IPv6-adressen en -gateway te leren via
routeradvertenties die op de LAN-poort zijn ontvangen.
 

 
Stap 5. Als u in Stap 2 Statische IPv6 hebt geselecteerd, specificeert u het statische IP in het
 veld Statische IPv6-adres. Als DHCPv6 in Stap 2 is geselecteerd, kunt u deze stap
overslaan.
 

 
Stap 6. Als u in Stap 2 Statische IPv6 hebt geselecteerd, specificeert u de prefixlengte van
het statische IPv6-adres in het veld Statische IPv6-adresprefixlengte. Dit voorvoegsel
bepaalt het netwerkgedeelte van het IP-adres en is gelijk aan een subnetmasker van IPv4.
Het bereik is 0 tot 128. Als DHCPv6 in Stap 2 is geselecteerd, kunt u deze stap overslaan.
 



 
Het veld Statische IPv6-adresstatus geeft de status van het statische IPv6-adres. De
volgende statussen kunnen worden weergegeven:
 

・ Operationeel — Het statische adres is uniek bevonden op het netwerk en is bruikbaar.
 
・ Tentatief — Het statische adres wordt momenteel geverifieerd op grond van de
eenduidigheid op het netwerk. Terwijl in deze staat, is het adres niet bruikbaar
 
・ Blanken (geen waarde) — Er wordt geen statisch IP-adres toegewezen of het
toegewezen adres is niet operationeel.
 

Het veld Autogeconfigureerde Global Adressen van IPv6 maakt een lijst van alle IPv6-
adressen die automatisch aan het WAP-apparaat zijn toegewezen.
 
Het veld Lokaal IPv6-link geeft het IPv6-adres weer dat door de lokale link wordt gebruikt.
Het is niet Configureerbaar en wordt toegewezen aan de hand van het IPv6-
buurtdetectieproces.
 
Stap 7. Als u in Stap 2 Statische IPv6 hebt geselecteerd, voert u een IPv6-adres in het veld 
Standaard IPv6-gateway in om als het standaardgateway-adres te gebruiken, anders wordt
naar Stap 8 overgegaan.
 

 
Stap 8. Als u in Stap 2 DHCPv6 hebt geselecteerd, kiest u de radioknop uit het veld IPv6-
toegangsservers voor de manier waarop u DNS-servers wilt toewijzen.
 



 
De beschikbare opties zijn als volgt gedefinieerd:
 

・ Dynamisch — DNS-naamservers worden dynamisch aangeleerd via DHCPv6.
 
・ Handmatig — Specificeer handmatig maximaal twee IPv6 DNS-naamservers in de
velden die geleverd worden.
 

Stap 9. Als u Handmatig hebt geselecteerd in Stap 8 of Statische IPv6 in Stap 1, dan voert u
in twee IPv6 DNS-naamservers in de daartoe bestemde velden in. Anders kunt u deze stap
overslaan.
 

  
IPv6-tunnelbouw configureren met ISATAP
 

WAP 351- en WAP 131-apparaten ondersteunen automatische tunneladresseringsprotocol
(ISATAP). ISATAP stelt WAP in staat IPv6-pakketten te verzenden die in IPv4-pakketten via
het LAN zijn ingesloten. Met dit protocol kan WAP met externe IPv6-hosts communiceren,
zelfs als het LAN-netwerk dat hen verbindt IPv6 niet ondersteunt.
 
WAP werkt als een ISATAP-client. Een host of router die met ISATAP is uitgerust, moet op
het LAN zijn aangesloten om een tunnel op te zetten. Raadpleeg voor meer informatie over
ISATAP over de RV180 en RV180W het artikel Intra-Site Automatic Tunnel Adapters
Protocol (ISATAP)-tunnelconfiguratie op de RV180 en RV180W-routers.
 
Stap 1. In het veld ISATAP-status controleert u het selectieteken om te schakelen op de
beheermodus van ISATAP op het WAP-apparaat. Hierdoor kan IPv6-verkeer vanuit WAP via
een IPv4-netwerk worden verzonden.
 



 
Stap 2. Voer het IP-adres of de DNS-naam van de ISATAP-router in het veld ISATAP
Capable Host. De standaardwaarde is "isatap".
 

 
Stap 3. Om te specificeren hoe vaak WAP DNS vragen moet verzenden om te proberen een
naam van de ISATAP-host in een IP-adres op te lossen, voer dan een tijd in seconden in het
veld ISATAP Query Interval in. Het geldige bereik is 120 tot 3600.
 

 
Stap 4. In het veld ISATAP Application Interval, specificeert u hoe vaak (in seconden) het
WAP-apparaat routersolicatieberichten naar ISATAP-routers moet verzenden die de WAP
door de DNS-query-berichten ontdekt. Het WAP apparaat stuurt de berichten van de
routeraanvraag alleen wanneer er geen actieve ISATAP-router is. De standaardwaarde is
120 seconden.
 

 



Opmerking: Wanneer de tunnel is opgericht wordt het lokale adres van ISATAP IPv6 Link en
 ISATAP IPv6 Global Address op de pagina weergegeven.
 
Het lokale IPv6-linkadres van ISATAPv6 is uw lokale IPv6-adres dat niet routeerbaar is. Dit
adres wordt gebruikt voor lokale netwerkverbindingen.
 
Het ISATAP IPv6 Global Address is uw global IPv6-adres dat wereldroutabel is en wordt
gebruikt voor internetverkeer.
 
Stap 5. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.
 
Stap 6. Een venster voor bevestiging verschijnt om u te waarschuwen dat u bent
losgekoppeld en dat uw draadloze instellingen binnenkort worden bijgewerkt. Klik op OK om
verder te gaan.
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