
Configuração do anúncio de roteador no
Roteadores RV016, RV042, RV042G, e RV082
VPN 

Objetivo
 

O anúncio de roteador 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 configuração através dos anúncios de roteador. Este documento explica
como configurar o anúncio de roteador no Roteadores RV016, RV042, RV042G e RV082
VPN.
 
Nota: Para configurar o anúncio de roteador no DHCP, você tem que ajustar o modo IP para
dual modo de empilhamento. Refira o artigo LAN Setup no Roteadores RV016, RV082,
RV042 e RV042G VPN para umas instruções mais adicionais.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versão de software
 

• v4.2.2.08
  

Propaganda da configuração do roteador
 

Etapa 1. O log no utilitário de configuração da Web e escolhe DHCP > anúncio de roteador.
A página do anúncio de roteador abre:
 



 
Etapa 2. A verificação permite o anúncio de roteador de permitir o roteador de
enviar anúncios de roteador periódicos e de responder automaticamente às solicitações do
roteador. O anúncio de roteador é permitido à revelia.
 
Etapa 3. Escolha um dos modos da propaganda da lista de drop-down do modo da
propaganda.
 

• Multicast espontâneo — Envia anúncios de roteador a todas as relações que pertencem
ao grupo de transmissão múltipla. Se o Multicast espontâneo é escolhido, o campo do
intervalo da propaganda aparecerá e o tempo do intervalo padrão é 30 segundos. Se o
Multicast espontâneo é escolhido, incorpore o intervalo entre que as propagandas são
mandadas no campo do intervalo da propaganda.
 
• Unicast somente — Indica que o tipo de liink da relação apoia somente o modo de
Unicast. Isto impede que as propagandas espontâneas estejam enviadas, e causa
propagandas solicitadas ser unicast ao nó de solicitação. Esta opção é necessária para
sem transmissão, os links do acesso múltiplo, tais como o protocolo do endereçamento do
túnel automático do Intra-local (ISATAP).
 

Etapa 4. Verifique a caixa de verificação necessária das bandeiras RA.
 

• Controlado — Os anfitriões usam o protocolo administrado (do stateful) para a
configuração automática do endereço além do que todos os endereços auto-configurados
usando a configuração automática apátrida do endereço.
 
• Outro — Os anfitriões usam o protocolo administrado (do stateful) para a configuração
automática da outra informação (do NON-endereço).
 

Etapa 5. Escolha a prioridade das rotas da lista de drop-down da preferência do roteador. A
lista de drop-down tem a elevação, o media, e o ponto baixo. O padrão é ajustado como
alto. Esta métrica da preferência é útil em uma topologia de rede em que os anfitriões
multihomed têm o acesso aos roteadores múltiplos. O roteador com a preferência maior
será escolhido se mais de um roteador pode ser usado.
 



 
Etapa 6. Incorpore o tamanho máximo de mensagens do anúncio de roteador ao campo
MTU. A unidade de transmissão máxima é usada em mensagens do anúncio de roteador
para verificar que todos os Nós na rede aplicam o mesmo valor MTU quando o LAN MTU
não é conhecido.  O padrão é 1500 bytes.
 
Nota: O MTU não deve ser menor de 1280 e não ser maior do que o MTU máximo permitido
o dado enlace.
 

 
Etapa 7. Incorpore a vida que as mensagens do anúncio de roteador que existirão no
roteador (segundos) no campo da vida do roteador. O padrão é 3600 segundos.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique para salvar mudanças.
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