
Configuração do anúncio de roteador do IPv6
(RADVD) em RV120W e em RV220W 

Objetivo
 

A versão 6 do protocolo de internet (IPv6) é a revisão a mais atrasada do Protocolo IP, o
protocolo de comunicação preliminar em cima de que o Internet inteiro é construído. O
demônio do anúncio de roteador do IPv6 (RADVD) transmite parâmetros da configuração
automática e responde às solicitações do roteador dos clientes. O cliente pode determinar o
roteador padrão e a outra informação de roteador importante através dos anúncios de
roteador. Estes anúncios de roteador dizem a um cliente se atribuir-se um IP address ou
obter um de um server DHCPv6.
 
Este artigo explica a propaganda da configuração do roteador no RV120W e no RV220W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV120W 
• RV220W
  

Versão de software
 

• 1.0.4.17
  

Configurar o anúncio de roteador do IPv6
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha trabalhos em rede > IPv6 >
anúncio de roteador. A página do anúncio de roteador abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para permitir anúncios de
roteador. O roteador responde às mensagens da solicitação do roteador depois que estes
ajustes salvar.



 
Etapa 3. Clique desejado anunciam o botão de rádio do modo para enviar um determinado
tipo de propagandas do roteador:
 

• Multicast espontâneo — O roteador pode transmitir e pode mensagens da propaganda
do Multicast Router e responde às solicitações do roteador dos clientes.
 
• Unicast somente — O roteador responde somente às solicitações do roteador dos
clientes.
 

 
Etapa 4. Se você Multicast espontâneo escolhido abrigo em etapa 3, incorpora o atraso (nos
segundos) entre transmissões ao campo do intervalo do anúncio. A escala é de 10-1800
segundos. O valor padrão é 30 segundos.
 



 
Etapa 5. Verifique a caixa de verificação apropriada das bandeiras do anúncio de roteador.
As possibilidades são:
 

• Controlado — Os clientes obtêm a informação de configuração do endereço através de
DHCPv6.
 
• Outro — Os clientes obtêm administrado/protocolo stateful de outro, informação de
configuração do NON-endereço através de DHCPv6. 
 

 
Etapa 6. Escolha a preferência deste roteador sobre outros roteadores padrão da lista de
drop-down da preferência do roteador. A preferência escolhida é associada com o processo
RADVD do roteador. Esta característica é útil se há outros dispositivos permitidos RADVD
no LAN. O valor padrão é alto. A preferência do roteador fornece a métrica da preferência
para roteadores padrão. O baixos, o media e os altos valores são sinalizados em bit não
utilizados em mensagens do anúncio de roteador. A extensão é inversa - compatível, para o
Roteadores e os anfitriões.
 



 
Etapa 7. Entre (nos bytes) no pacote o maior que pode ser enviado sem fragmentação no
campo MTU. O padrão recomendado é 1500 (bytes). A escala é de 0-1280.
 

 
Etapa 8. Incorpore o tempo (nos segundos) que uma rota criada pela mensagem do anúncio
de roteador deve permanecer válida no campo da vida do roteador. O valor padrão é 3600.
 
Etapa 9. Salvaguarda do clique na parte inferior do utilitário de configuração para permitir o
anúncio de roteador do IPv6.
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