
Configurando RIP no RV160 e no RV260 
Objetivo

Este objetivo deste original é configurar RIP no Roteadores RV160 e de RV260 Series.

Introdução

O Routing Information Protocol (RIP) documentado como a solicitação para comentários
(RFC) 1058 é um protocolo de roteamento de vetor de distância e um Interior Gateway
Protocol (IGP) de uso geral. Os usos de RIP transmitiram pacotes de dados do User
Datagram Protocol (UDP) para trocar a informação de roteamento. Estes pacotes RIP
contêm a informação sobre a rede que os dispositivos podem alcançar e o número de
Roteadores ou de gateways que o pacote deve viajar completamente a fim alcançar o
endereço de destino. Enviaria a mensagens de atualização de roteamento cada 30
segundos, que é denominado como a propaganda. Se um roteador não recebe uma
atualização de um outro roteador por 180 segundos ou mais então do dispositivo receptor
marcaria essa rota como inusável. O roteador removerá todas as entradas de tabela de
roteamento para dispositivos que não atualiza após 240 segundos.

RIP usa uma única métrica de roteamento chamada contagem de saltos para medir a
distância entre a fonte e o destino. Em um trajeto da fonte ao destino, cada lúpulo é
atribuído um valor de contagem de saltos, que seja geralmente 1. Quando um roteador
recebe uma entrada nova ou mudada da rede de destino de uma atualização de
roteamento, adicionaria um 1 ao valor de métrica e adicionar-o-&z na tabela de roteamento.
Usa o IP address do remetente como o lúpulo seguinte.

RASGUE limites que o número de lúpulos permitiu em um trajeto da fonte a um destino. Isto
impede que os loop de roteamento continuem indefinidamente. O número máximo de salto
em um trajeto é 15. Quando a métrica é 15 e um roteador recebe uma atualização de
roteamento que contivesse uma entrada nova ou mudada, a seguir o valor de métrica
aumentaria por 1 que causa a métrica ser 16 (infinidade), isto significa que o destino da rede
está considerado inacessível. O downside desta característica é que limita o diâmetro
máximo de uma rede de RIP a menos de 16 lúpulos. RASGUE implementares o horizonte
rachado e mantenha mecanismos para impedir que a informação de roteamento incorreta
esteja propagada.

RIP assegura um grau mais alto de estabilidade de rede rapidamente redistribuindo pacotes
de rede se uma das conexões de rede vai off line. Quando RIP for ativo, experiência dos
usuários pequena a nenhumas interrupções do serviço devido ao roteador único, interruptor,
ou interrupções de servidor se há uns suficientes recursos de rede disponíveis. RIP
igualmente tiver vantagens sobre rotas estáticas porque a configuração inicial é simples e
não o exigir atualizar a configuração quando as alterações de topologia. A desvantagem de
RIP é que exige mais rede e despesas gerais do processamento do que o roteamento
estático.

As diferenças entre a versão RIP 1 (RIPv1) e a versão RIP 2 (RIPv2) são que o RIPv1 não
apoia o mascaramento da sub-rede do comprimento variável (VLS) e não apoia a
autenticação. Usa o protocolo do roteamento classful e envia atualizações de roteamento
como transmissões. Os apoios texto simples do RIPv2 e a autenticação do algoritmo de



message digest 5 (MD5), a sumarização de rota, o roteamento interdomínio sem classe
(CIDR), os VLS, e enviam atualizações de roteamento como o tráfego multicast.

A próxima geração de RIP (RIPng) é documentada como o RFC 2080 que funciona o
mesmos e oferece os mesmos benefícios que IPv4 RIP. RIPng suporta endereços do IPv6 e
prefixos e o uso do endereço de grupo de transmissão múltipla dos todo-RIP-dispositivos,
FF02::9, como o endereço de destino para mensagens de atualização de RIP.

Dispositivos aplicáveis

•       RV160

•       RV260

Versão de software

•       1.0.00.13

Configurando RIP

Etapa 1. Log na página de configuração da Web de seu roteador.



Etapa 2. Navegue à distribuição > RIP.



Etapa 3. Para permitir RIP, verifique IPv4 ou para ver se há o IPv6 ou ambos.

Nós verificamos ambos para ver se há esta demonstração.

Nota: A transmissão da propaganda de RIP na interface WAN é desabilitada
automaticamente se o NAT é permitido.

Etapa 4. A verificação permite na interface correspondente de permitir que as rotas de rio
acima sejam recebidas.

Para este exemplo, nós permitimos a interface WAN.



 

Nota: Verificando a caixa de seleção acima do campo da possibilidade verificará
automaticamente a versão RIP 1, a versão RIP 2, o RIPng (IPv6), e a autenticação para ver
se há todas as relações. Similarmente, unchecking permita unchecks tudo.

Etapa 5. O RIPv1 usa o roteamento classful e não inclui a informação de sub-rede ou a
autenticação. A verificação permite de permitir a emissão e a recepção da informação de
roteamento na versão RIP 1. Verifique a voz passiva para desabilitar a informação de
roteamento da emissão na versão RIP 1.

Nós verificamos a caixa de seleção da possibilidade para ver se há o RIPv1 e deixamos a
voz passiva como verificada.

Nota: A configuração passiva é ativada somente quando permita é verificado.

Etapa 6. O RIPv2 é um protocolo sem classe que use o Multicast e tenha uma autenticação
de senha. A verificação permite de permitir a emissão e a recepção da informação de
roteamento na versão RIP 2. Verifique a voz passiva para desabilitar a informação de
roteamento da emissão na versão RIP 2.

Para esta demonstração, nós verificamos permitimos para o RIPv2 e a voz passiva não-
verificado.

Nota: A configuração passiva é ativada somente quando permita é verificado.

Etapa 7. Usos de RIPng (UDP) enviar a informação de roteamento. Isto é baseado na
versão RIP 2 mas usado para a distribuição do IPv6. A verificação permite de permitir a
distribuição do IPv6 de RIP. Verifique a voz passiva para desabilitar a emissão da versão de
RIPng.

Aqui, nós verificamos permitimos e voz passiva não-verificado para RIPng (IPv6).



Nota: A configuração passiva é ativada somente quando permita é verificado.

Etapa 8. A autenticação é uns recursos de segurança que a autenticação das forças dos
pacotes RIP antes das rotas está trocada com o outro Roteadores. A verificação permite de
permitir a autenticação de modo que as rotas sejam trocadas somente com os roteadores
confiável na rede. Então selecione liso (método comum da autenticação) ou MD5
(mecanismo da autenticação da resposta de desafio) para o tipo do autenticação e
incorpore a senha.

Neste exemplo, nós permitimos a autenticação e selecionamos o MD5 como nosso tipo do
autenticação. Nós incorporamos o 10 como nossos identificação e CiscoTest123 da chave
MD5! como nossa corda da chave Md5.

Nota: Isto não está disponível para o RIPv1.

Etapa 9. O clique aplica-se.

Etapa 10. Na parte superior da página, clique o botão Save Button para navegar ao
gerenciamento de configuração para salvar sua configuração running à configuração de
inicialização. Esta é reter a configuração entre repartições.



Etapa 11. No gerenciamento de configuração, certifique-se que a fonte é configuração
running e o destino é configuração de inicialização. Então a imprensa aplica-se para salvar
sua configuração running à configuração de inicialização. Todas as configurações que o
roteador está usando atualmente estão no arquivo de configuração running que é
temporário e não é retido entre repartições. Copiar o arquivo de configuração running ao
arquivo de configuração de inicialização reterá toda a configuração entre repartições.

 

Conclusão

Você deve agora com sucesso ter configurado RIP em seu dispositivo. Você pode seguir as
etapas abaixo para verificar sua tabela de roteamento para ver se há RIP.

Etapa 1. Navegue ao estado e às estatísticas > à tabela de roteamento.
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