
Configuração do roteamento dinâmico do
Routing Information Protocol (RIP) em
dispositivos da segurança integrada do ISA500
Series 

Objetivo
 

O Routing Information Protocol (RIP) é um Interior Gateway Protocol (IGP) que é usado
para distribuir o tráfego dentro de um único sistema autônomo. O RASGO usa uma única
métrica de roteamento (contagem de saltos) para medir a distância entre a fonte e as redes
de destino. O dispositivo de rede permitido RASGO aprende dinamicamente destinos da
rede e como obter-lhes e igualmente anuncia aqueles destinos a seus vizinhos permitidos
RASGO.  
 
O objetivo deste original é explicar como configurar o RASGO em dispositivos da segurança
integrada do ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series
  

Versão de software
 

• v1.1.14
  

Configuração do RASGO
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do dispositivo da segurança integrada, e escolha
 trabalhos em rede > roteamento > dinâmico - RASGO. O dinâmicos - A página do RASGO 
abre:
 

 



Etapa 2. À revelia, o RASGO é desabilitado. Se o RASGO deve ser permitida, clique sobre
o botão de rádio.
 
Etapa 3. Se o RASGO é permitido, clique um dos seguintes botões de rádio da versão RIP.
 

• Versão 1 — Uma versão de distribuição classe-baseada. Não inclui a informação de sub-
rede e consequentemente não apoia as máscaras de sub-rede do comprimento variável
(VLS). O RIPv1 igualmente falta o apoio para a autenticação, fazendo a vulnerável aos
ataques.
 
• Versão 2 — Inclui todas as características do RIPv1 e igualmente apoia subnetting e
autenticação.
 
• Padrão — RIPv1 dos usos para enviar dados e RIPv2 para receber dados.
 

Etapa 4. Verifique as caixas de verificação que correspondem às portas MACILENTOS
(WAN1, WAN2) ou o VLAN (PADRÃO, CONVIDADO) sob o RASGO permite a coluna de
permitir o rasgo nas portas e no VLAN.
 

 
Etapa 5. Se a versão RIP 2 é escolhida em etapa 3, clique o ícone da edição (lápis) que 
corresponde à porta ou ao VLAN para configurar a autenticação nela. O indicador da
autenticação abre:
 



 
Etapa 6. Clique um dos seguintes botões de rádio para descrever o método de
autenticação.
 

 
• Nenhum — Invalida a autenticação.
 
• Autenticação de senha simples — A autenticação é validada com uma senha simples
que seja unencrypted.
 
• Autenticação md5 — O algoritmo de message digest é usado para verificar a integridade
de dados.
 

Etapa 7. Se a autenticação de senha simples é escolhida na etapa 6, incorpore a senha ao
campo da autenticação de senha simples e clique a APROVAÇÃO.
 



 
Etapa 8. Se a autenticação md5 é escolhida na etapa 6, incorpore a identificação original da
chave ao campo identificação da chave MD5 e à chave no campo chave do AUTH MD5 e
clique a APROVAÇÃO.
 

 
Etapa 9. Verifique a caixa de verificação (es) que corresponde às relações disponíveis sob a
coluna passiva da porta para permitir a ferramenta de segurança de receber atualizações de
roteamento do RASGO mas de não as anunciar através dessa interface particular.
 

 
Etapa 10. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
 
Para ver a tabela de roteamento atual refira este artigo, veem a tabela de roteamento em
dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series.
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