
Configuração dos ajustes do protocolo de
informação de roteamento protocolo de
informação de roteamento (RIPv2) em switch
empilhável da série SG500X 

Objetivo
 

O Routing Information Protocol (RIP) é um tipo de protocolo de vetor de distância para o
local e as redes de área ampla. Classifica o Roteadores como o active ou a voz passiva. Os
roteadores ativo anunciarão suas rotas a outro; o Roteadores passivo escuta outros
dispositivos e atualiza suas rotas baseadas em propagandas, mas não as anuncia. Do
Roteadores RASGO da corrida tipicamente no modo ativo quando os anfitriões usarem o
modo passivo. O RASGO é um Interior Gateway Protocol (IGP).
 
O RIPv2 é um realce do RIPv1.  O RIPv2 é um protocolo sem classe e o RIPv1 é um
protocolo baseado classe. O RIPv2 tem a autenticação de senha quando o RIPv1 não tiver
a autenticação de senha. O RIPv2 usa a transmissão do Multicast e dos usos do RIPv1.
 
Este artigo explica como configurar ajustes do RIPv2 adicionando uma interface IP nos
switch empilhável da série SG500X.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável da série SG500X
  

Versão de software
 

• v1.2.7.76
  

Configuração dos ajustes do RIPv2
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web, e escolha a configuração IP > o RIPv2 >
os ajustes do RIPv2. A página dos ajustes do RIPv2 abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar uma interface IP nova.
 



 
Etapa 3. Escolha um IP address da lista de drop-down do IP address.
 

 
Etapa 4. A verificação permite no campo passivo de recusar a interface IP selecionada para
enviar mensagens de atualização da rota RIP.
 



 
 
Etapa 5. (opcional) incorpora o valor de deslocamento ao campo de deslocamento. Este
valor reflete o custo adicional do uso da interface selecionada.
 
Clique (opcional) de etapa 6. o botão de rádio que corresponde com o modo de
autenticação desejado no campo do modo de autenticação.
 

• Nenhum — Nenhuma autenticação é executada.
 
• Texto — A senha chave usada no campo de senha chave é usada para a autenticação.
 
• MD5 — A porta-chaves escolhida do menu suspenso no campo da porta-chaves é usada
para a autenticação.
 

Nota: Uma chave deve já ser definida para usar a opção MD5.
 



 
Etapa 7. A verificação permite no campo da rota padrão de criar uma rota padrão na
interface IP especificada.
 
Etapa 8. Incorpore um valor de métrica ao campo métrico da rota padrão.
 
A verificação (opcional) de etapa 9. permite na distribuição lista-no campo de filtrar rotas
entrantes do RASGO para o IP address selecionado. Escolha uma lista de acessos da lista
de drop-down no campo de nome da lista de acessos.
 
Nota: Uma lista de acessos deve já ser definida para permitir distribui lista-em.
 
A verificação (opcional) de etapa 10. permite no campo da lista-para fora da distribuição de
filtrar rotas que parte do RASGO para o IP address selecionado. Escolha uma lista de
acessos da lista de drop-down no campo de nome da lista de acessos.
 
Nota: Uma lista de acessos deve já ser definida para permitir distribui a lista-Para fora.
 
Etapa 11. O clique aplica-se para salvar a configuração. 
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