
Roteamento estático do IPv6 em RV120W e em
RV220W 

Objetivos
 

O roteamento estático exige dados seguir um trajeto fixo. O Roteadores que utiliza o
roteamento estático não é exigido trocar a informação de roteamento com o roteador de
destino a fim determinar caminhos disponíveis. As rotas estáticas podem ser usadas ao lado
das rotas dinâmica.
 
Este original explica como configurar o roteamento estático do IPv6 no RV120W e no
RV220W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV120W 
• RV220W
  

Procedimento passo a passo
 
Configurar o roteamento estático do IPv6
 

Etapa 1. Usando a interface com o usuário gráfica do roteador, escolha trabalhos em rede >
IPv6 > roteamento.
 

 
 
Etapa 2. Para adicionar ou alterar uma rota estática existente do IPv6, as opções são:
 

• O clique adiciona para criar uma rota estática nova do IPv6. Adicionar/edita a página de
configuração da rota estática abre.
 
• Verifique a verificação-caixa ao lado de uma única entrada e o clique edita para alterar
uma rota existente. Adicionar/edita a página de configuração da rota estática abre.
 
• Verifique a verificação-caixa ao lado das entradas e da supressão apropriadas do clique
para suprimir das rotas selecionadas.
 



 
Etapa 3. Dê entrada com o nome exclusivo para esta rota no campo de nome da rota.
 
Etapa 4. Verifique a verificação-caixa da possibilidade para ter esta rota imediatamente
disponível. A rota pode ser permitida mais tarde se o host de destino/rede não está
atualmente disponíveis.
 
Etapa 5. Incorpore o host de destino/rede para esta rota ao campo de destino do IPv6.
 
Etapa 6. Incorpore o comprimento dos bit do prefixo ao destino do IPv6 no campo do
comprimento de prefixo do IPv6. Isto especifica o tamanho da sub-rede de destino.
 
Etapa 7. Selecione a relação da lista de drop-down de que o host de destino/rede pode ser
encontrado. Todos os dados destinados ao destino especificado do IPv6 serão mandados
esta relação. As opções possíveis são:
 

• WAN (Internet) — O host de destino/rede pode ser alcançado através da porta
MACILENTO.
 
• túnel 6to4 — O host de destino/rede pode ser alcançado através de um túnel 6to4.
 
• LAN (rede local) — O host de destino/rede pode ser alcançado através de uma porta de
LAN.
 

Etapa 8. Entre no gateway através de que o host de destino/rede pode ser encontrado no
campo do gateway do IPv6.
 
Note: O endereço de gateway do IPv6 deve estar na mesma sub-rede como a relação
escolhida na etapa 7.
 



 
Etapa 9. Salvaguarda do clique na parte inferior do utilitário de configuração para salvar esta
rota estática do IPv6.
 
Etapa 10. Repita etapas 2-9 para adicionar ou editar outras rotas estáticas do IPv6.
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