Configuração de roteamento avançada no
Roteadores RV320 e RV325 VPN
Objetivo
O objetivo deste documento é mostrar como estabelecer roteamento avançado na série do
VPN Router RV32x.

Introdução
O roteamento avançado tem dois tipos dos ajustes: Estático e dinâmico. No mecanismo do
roteamento estático, uma estática ou uma rota predeterminada são criadas quando um
roteador é conectado a mais de uma rede. As rotas da informação de rede com este
caminho predeterminado para alcançar um host particular ou uma rede. O roteamento
dinâmico permite o roteador de ajustar automaticamente às mudanças físicas na disposição
de rede.
O Routing Information Protocol (RIP) tem quatro componentes básicos: processo de
atualização de roteamento, métricas de roteamento do RASGO, distribuindo a estabilidade,
e distribuindo temporizadores. O RASGO enviar mensagens de atualização de roteamento
em intervalos regulares e quando as alterações de topologia de rede. Estes pacotes RIP
contêm a informação sobre as redes que os dispositivos podem alcançar, assim como o
número de Roteadores ou de gateways que um pacote deve viajar completamente para
alcançar o endereço de destino.
Usando o protocolo dinâmico do RASGO, o roteador calcula a rota a mais eficiente para que
os pacotes de dados de rede viajem entre a fonte e o destino. O protocolo do RASGO
transmite regularmente a informação de roteamento ao outro Roteadores na rede.
Determina a melhor ruta baseada no o menor n3umero número de saltos entre a fonte e o
destino.

Dispositivos aplicáveis
• RV320 Dual VPN Router MACILENTO
• VPN Router MACILENTO duplo do gigabit RV325

Versão de software
• 1.1.0.09

Configuração de roteamento do IPv4
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a instalação > avançou o
roteamento.

Etapa 2. Clique a aba do IPv4 para a configuração da distribuição do IPv4.

Etapa 3. Clique o botão de rádio desejado para o modo de funcionamento baseado em suas
necessidades.
• Gateway — Escolha este modo se o roteador está hospedando sua conexão de rede ao
Internet. Esta é a configuração padrão.
• Roteador — Escolha este modo se o roteador existe em uma rede com o outro
Roteadores, e um outro roteador atua como o gateway da rede ao Internet. No modo do
roteador, a conectividade de Internet está disponível somente se você tem um outro
roteador esse funções como o gateway. Desde que a proteção de firewall é fornecida pelo
gateway router, desabilite o Firewall deste roteador.

Etapa 4. O Routing Information Protocol (RIP) permite que um roteador troque a informação
de roteamento automaticamente com o outro Roteadores, e ajuste dinamicamente tabelas
de roteamento enquanto as alterações de rede ocorrem. O RASGO impede loop de
roteamento usando um limite do salto. Para permitir esta opção, verifique permitido. Se não,
mantenha a configuração padrão desabilitada.

Etapa 5. Da lista de drop-down das versões RIP da recepção, escolha o protocolo do
RASGO para receber dados de rede: RIPv1, RIPv2, ou RASGO v1 e v2.
• Nenhum — Não selecione nenhuns se você não quer selecionar nenhum protocolo de
roteamento.
• RIPv1 — Uma versão de distribuição classe-baseada. Não inclui a informação de subrede e consequentemente não apoia as máscaras de sub-rede de comprimento variável
(VLS). O RIPv1 igualmente falta o apoio para a autenticação de roteador, fazendo a
vulnerável aos ataques.
• RIPv2 — Leva uma máscara de sub-rede e apoia a Segurança da autenticação de
senha.
• RIPv1 e RIPv2 — Usa protocolos do RIPv1 e do RIPv2.

Etapa 6. Da lista de drop-down das versões RIP transmitir — Escolha o protocolo do
RASGO para dados de rede transmissores: RIPv1, RIPv2 - Transmissão, ou RIPv2 Multicast
• Nenhum — Não selecione nenhuns se você não quer selecionar nenhum protocolo de
roteamento.
• RIPv1 — É uma versão distribuir classe-baseada. Não inclui a informação de sub-rede e
consequentemente não apoia as máscaras de sub-rede de comprimento variável (VLS). O
RIPv1 igualmente falta o apoio para a autenticação de roteador, fazendo a vulnerável aos
ataques.
• RIPv2 - Transmissão — dados (recomendados) das transmissões na sub-rede inteira.
• RIPv2 - Multicast — Envia dados aos endereços de multicast. RIPv2 - O Multicast
igualmente ajuda a evitar a carga desnecessária multicasting tabelas de roteamento aos
roteadores adjacentes um pouco do que a transmissão à toda a rede.

Passo 7. Para adicionar uma rota estática à tabela de roteamento estático, o clique adiciona
e incorpora o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, o gateway padrão, o
contagem de saltos e a relação.

Etapa 8. Salvaguarda do clique para atualizar as mudanças.

Etapa 9. (opcional) para ver a tabela de roteamento, clica sobre a tabela de roteamento da
vista.

Etapa 10. A lista da entrada de tabela de roteamento aparece. Você pode clicar refresca
para atualizar os dados, ou clica perto de fecha a janela pop-up. O indicador da tabela de
roteamento abre:

Configuração de roteamento do IPv6
Etapa 1. Escolha a instalação > avançou o roteamento usando a árvore de navegação.

Etapa 2. IPv6 do clique para configurar o roteamento para o IPv6.

Etapa 3. A verificação permite de permitir o protocolo de roteamento dinâmico RIPng. RIPng
(próxima geração do protocolo de informação de roteamento protocolo de informação de
roteamento) é um protocolo de roteamento da informação para o IPv6. RIPng para o IPv6 é
baseado nos protocolos e nos algoritmos usados extensivamente no Internet do IPv4 tal
como o RASGO e o RIP2.

Nota: Adicionar somente uma rota estática se uma rota não é aparecida na tabela de
roteamento
Etapa 4. (opcional) para adicionar manualmente uma rota estática, clique adiciona. Mesmo
depois a possibilidade do protocolo de roteamento dinâmico de RIPng, às vezes uma rota
não pode aparecer na tabela de roteamento. Naquelas situações, configurar uma rota
estática para alcançar a rota específica.

Etapa 5. Se etapa 4 é executada, configurar os seguintes campos:
• IP de destino — Incorpore o endereço do IPv6 do destino que não é alcançável com
protocolo de RIPng.
• Comprimento de prefixo — Incorpore a máscara de sub-rede baseada em sua exigência.
• Gateway padrão — Incorpore o endereço do IPv6 do gateway.
• Contagem de saltos — Incorpore o contagem de saltos para o número de saltos que a
rota passa.
• Relação — Escolha a relação LAN ou WAN baseado em suas exigências.

Etapa 6. (opcional) para ver a tabela de roteamento do IPv6, opinião do clique.

Etapa 7. (opcional) para obter a atualização da tabela de roteamento a mais recente, clique
refresca. Para fechar a janela pop-up, fim do clique.

