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Anúncio de roteador do IPv6 em RV180 e em
RV180W 

Objetivos
 

O demônio do anúncio de roteador do IPv6 (RADVD) transmite parâmetros da configuração
automática e responde às solicitações do roteador dos clientes que estão tentando
configurar. O cliente pode determinar o roteador padrão, e a outra informação de
configuração através dos anúncios de roteador. Estes anúncios de roteador dizem a um
cliente se atribuir-se um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou obter um
de um server DHCPv6.
 
Este documento explica como configurar o anúncio de roteador no RV180 e no RV180W.
 
Nota: Para permitir o modo IP dos anúncios de roteador tem que ser configurada
primeiramente.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV180
RV180W
  

Procedimento Passo a Passo
 
Configurar o anúncio de roteador do IPv6
 

Etapa1. Usando a interface com o usuário gráfica do roteador, escolha trabalhos em
rede > IPv6 > anúncio de roteador. A página do anúncio de roteador abre.
 

 
Etapa 2. Permita o anúncio de roteador verificando a caixa de verificação da possibilidade.
O roteador responderá agora aos mensagens de Solicitação de roteador depois que estes
ajustes salvar.
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Etapa 3. Para ajustar o tipo de propagandas que o roteador enviará, clica o apropriado
anunciam o botão de rádio do modo. As opções são:
 

– Incorpore aos segundos o atraso entre transmissões no campo do intervalo do anúncio.
 

Etapa 4. Verifique as caixas de seleção apropriadas das bandeiras RA. As possibilidades
são:
 

Multicast espontâneo — O roteador periodicamente transmite mensagens do anúncio de
roteador e responde às solicitações do roteador dos clientes.
Unicast somente — O roteador responde somente às solicitações do roteador dos clientes.
Controlado — Os clientes obtêm a informação de configuração do endereço através do
protocolo de configuração dinâmica host (DHCPv6).
Outro — Os clientes obtêm a outra informação de configuração através de DHCPv6.
 

Etapa 5. (opcional) escolhe a preferência da preferência do roteador da lista de drop-down
mudar a preferência deste roteador sobre outros roteadores padrão.
 
Etapa 6. (opcional) inscreve nos bytes o pacote o maior que pode ser enviado sem
fragmentação no campo MTU. O padrão recomendado é 1500 (bytes).
 
Etapa 7. (opcional) entra nos segundos quanto tempo uma rota criada pela mensagem do
anúncio de roteador deve permanecer válida no campo da vida do roteador.
 

 
Etapa 8. Salvaguarda do clique na parte inferior do utilitário de configuração para permitir o
anúncio de roteador do IPv6.
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