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Configurar o Routing Information Protocol (RIP)
dinâmico em um roteador RV132W e RV134W 

Objetivo
 

O Routing Information Protocol (RIP) é um Interior Gateway Protocol (IGP) que é de uso
geral nas redes internas. Impede loop de roteamento limitando o número de saltos
permitidos em um trajeto da fonte ao destino. O RASGO permite um contagem de saltos de
15, antes de considerar o destino inacessível. À revelia, o RASGO envia a atualizações
cada 30 segundos. Sendo um dos protocolos de roteamento os mais velhos, o RASGO é
usado tipicamente nas redes que usam dispositivos legado.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como configurar o RASGO em um roteador RV132W ou
RV134W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV132W
RV134W
  

Versão de software
 

1.0.0.17 — RV132W
1.0.0.21 — RV134W
  

Configurar o RASGO
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web e clique trabalhos em rede > roteamento >
RASGO.
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Etapa 2. Na área das configurações básicas do RASGO, clique sobre para o estado do
RASGO.
 

 
Etapa 3. Escolha a versão RIP escolhendo o botão Appropriate Radio Button.
 
As opções são:
 

RIPv1 — um protocolo do roteamento classful que não apoie o mascaramento da sub-rede
do comprimento variável (VLS). O RIPv1 usa um endereço de broadcast para enviar
propagandas.
RIPv2 — um protocolo de roteamento sem classe que apoie o VLS. Usos 224.0.0.9 do RIPv2
para Multicast periódicos.



● Padrão (receba RIPv1/v2, enviam o RIPv1) — recebe o RIPv1 e as atualizações v2 mas
manda atualizações do RIPv1 somente.
 

Nota: Neste exemplo, a versão RIP é deixada em seu ajuste do padrão (receba RIPv1/v2,
enviam o RIPv1).
 

 
Etapa 4. (opcional) na área dos membros do RASGO, verifica a caixa de verificação permite
abaixo o RASGO em algumas das relações disponíveis.
 
Nota: Neste exemplo, o RASGO é permitido somente no VLAN1.
 

 
Etapa 5. (opcional) sob a autenticação, clique edita para executar ajustes da autenticação
do RASGO para uma relação.
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Etapa 6. Escolha o tipo do autenticação clicando o botão de rádio correspondente e
incorpore então a senha.
 
As opções são:
 

Nenhum — Escolha esta opção desabilitar a autenticação.
Autenticação de senha simples — escolha esta opção executar a autenticação de senha
simples. Você precisa de incorporar a senha ao campo de senha. Uma senha de 1 a 16
caráteres pode ser usada com este ajuste.
Autenticação md5 — escolha esta opção usar o método de autenticação md5.
O MD5 fecha o ID — Incorpore um valor de 1 a 255. O valor padrão é 1.
Chave do AUTH MD5 — Incorpore a chave da autenticação md5. Este pode ser 1 a 64
caráteres de comprimento.
 

Nota: Neste exemplo, a autenticação de senha simples é escolhida.
 

 
Etapa 7. Salvaguarda do clique.
 



 
Etapa 8. (opcional) sob a interface passiva, verifica a caixa de verificação que corresponde
à relação apropriada. Isto para entrante e atualizações de saída.
 

 
Etapa 9. Salvaguarda do clique.
 



 
Você deve agora com sucesso ter configurado o RASGO em seu roteador RV132W ou
RV134W.
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