
Configuração do roteamento dinâmico em
RV180 e em RV180W 

Objetivo
 

O Routing Information Protocol (RIP) é um Interior Gateway Protocol (IGP) que é de uso
geral nas redes internas. Permite o Roteadores de trocar automaticamente sua informação
de roteamento com o outro Roteadores, e permite que ajuste dinamicamente as tabelas de
roteamento e adapte-se às mudanças na rede. O objetivo deste documento é ajudar a
configurar o roteamento dinâmico em RV180 e em RV180W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV180 
• RV180W
  

Configuração do roteamento dinâmico:
 

Etapa1. Usando o utilitário de configuração baseado Web, escolha trabalhos em rede >
roteamento > roteamento dinâmico.
 



 
Etapa 2. Para configurar como o pacote RIP precisa de ser enviado e recebido, escolha o
sentido do RASGO do sentido do RASGO deixam cair para baixo o menu.
 

• Ambos — Transmite sua tabela de roteamento periodicamente mas não aceita a
informação do RASGO do outro Roteadores.
 
• Para fora somente — Transmite sua tabela de roteamento periodicamente mas não
aceita a informação do RASGO do outro Roteadores.
 
• Em somente — Aceita a informação do RASGO do outro Roteadores e mas não
transmite sua tabela de roteamento.
 
• Nenhum — O RV220W nem transmite sua tabela de rota nem ele aceita todos os
pacotes RIP do outro Roteadores. Esta opção desabilita o RASGO.
 



 
Etapa 3. Escolha a versão RIP:
 

• Desabilitado.
 
• RIP-1 — Esta é uma versão de distribuição classe-baseada que não inclua a informação
de sub-rede. O RIP-1 é o mais geralmente a versão suportada.
 
• RIP-2B — Esta versão transmite dados na sub-rede inteira.
 
• RIP-2M — Esta versão envia dados aos endereços de multicast.
 

A autenticação das forças da autenticação do RIP v2 dos pacotes RIP antes das rotas é
trocada com o outro Roteadores. Isto atua como uns recursos de segurança porque as rotas
são trocadas somente com os roteadores confiável na rede. A autenticação do RASGO é
desabilitada à revelia.
 



 
Etapa 4. A verificação permite de permitir a autenticação para RIP-2B ou RIP-2M.
 
Etapa 5. Se a autenticação do RIP v2 foi permitida, incorpore os dados relevantes para o
seguinte:
 

• O MD5 fecha o ID — Entre MD-5 a chave original ID usada para criar os dados de
autenticação para esta mensagem do RIP v2.
 
• Chave da autenticação md5 — Entre a chave de autenticação para esta chave MD5. a
chave de autenticação é cifrada e enviada junto com a mensagem do RIP V2.
 
• Inválido antes — Incorpore a data de início e o tempo em que a chave de autenticação é
válida para a autenticação.
 
• Inválido em seguida — Incorpore a data final e o tempo em que a chave de autenticação
é válida para a autenticação.
 

Etapa 6. Salvaguarda do clique.
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