
Configuração de roteamento em RV215W 
Objetivo
 

O RV215W pode operar-se como um gateway ou um roteador. O modo do gateway é usado
se o dispositivo conecta a rede ao Internet. O modo do roteador é usado se o dispositivo
está em uma rede com o outro Roteadores. O RV215W pode executar o roteamento
dinâmico com o Routing Information Protocol (RIP). O RASGO é um Interior Gateway
Protocol (IGP) que permite que o Roteadores troque a informação de roteamento
automaticamente com o outro Roteadores. Igualmente permite que o Roteadores ajuste
tabelas de roteamento e adapte-se às alterações de rede. O RIPv2 é um realce do RIPv1. O
RIPv2 é um protocolo sem classe quando o RIPv1 for um protocolo classful. O RIPv2 tem a
autenticação de senha quando o RIPv1 não tiver a autenticação de senha. O RIPv2 usa o
Multicast para suas atualizações de roteamento quando os usos do RIPv1 transmitirem.
 
Este artigo explica como configurar parâmetros de roteamento no RV215W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV215W
  

Versão de software
 

• 1.1.0.5
  

Configuração de roteamento
 

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



  
Modo operacional
 

 
Etapa 1. Clique o botão de rádio que corresponde ao modo operacional desejado no campo
do modo operacional.
 

• Conjuntos de gateway o dispositivo a atuar como um gateway.
 
• Roteador — Ajusta o dispositivo para atuar como um roteador.
 

Etapa 2. Salvaguarda do clique.
  

Roteamento dinâmico
 

 
Etapa1. A verificação permite no campo do RASGO de permitir o RASGO no dispositivo.



Etapa 2. Clique o botão de rádio que corresponde à versão desejada do pacote RIP que
deve ser enviada do dispositivo no RASGO envia o campo da versão do pacote. A versão
do RASGO usada para enviar atualizações de roteamento ao outro Roteadores depende da
configuração do outro Roteadores.
 
Etapa 3. Clique o botão de rádio que corresponde à versão desejada do pacote RIP que
deve ser recebida no dispositivo no campo da versão do pacote de Recv do RASGO.
 
Nota: O RIPv2 é para trás compatível com RIPv1.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique.
  

Roteamento estático
 

 
Etapa1. Da lista de drop-down das entradas da rota escolha uma rota configurar.
 
Etapa 2. Dê entrada com um nome para a rota no campo de nome da rota da entrada.
 
Etapa 3. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do destino LAN
ao campo IP do destino LAN.
 
Etapa 4. Incorpore a máscara de sub-rede da rede de destino ao campo da máscara de
sub-rede.
 
Etapa 5. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do gateway
usado para a rota especificada ao campo do gateway.
 
Etapa 6. Clique o botão de rádio que corresponde à interface desejada a que os pacotes
para esta rota são enviados.
 

• LAN & Sem fio — Dirige pacotes ao LAN e às redes Wireless.
 
• Internet (WAN) — Dirige pacotes ao Internet (WAN).
 

Etapa 7. Salvaguarda do clique.
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