
Configurar o roteamento estático IPv4 em
RV120W e em RV220W 

Objetivo
 

As rotas estáticas dirigem pacotes à rede de destino. É um caminho predeterminado que um
pacote deve viajar para alcançar um host ou uma rede específica.
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como configurar o roteamento estático em RV220W e
em RV120W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV220W 
• RV120W
  

Dispositivos aplicáveis
 

• v1.0.5.8 - RV220W 
• v1.0.5.6 - RV120W
  

Procedimentos Passo a Passo
 
Configuração do roteamento estático IPv4
 

Etapa 1. Usando a utilidade de configuração de segurança, escolha trabalhos em rede >
roteamento > roteamento estático. A página das rotas estáticas abre. 
 

 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar uma rota estática nova. 
 

 



Adicionar/edita a página de configuração da rota estática IPv4 abre: 
 

 
Etapa 3. Dê entrada com o nome da rota no campo de nome da rota. 
 

 
Etapa 4. A verificação permite no campo ativo de fazer uma rota imediatamente ativa. Se
não verificado, a rota é adicionada em um estado inativo. Será alistada na tabela de
roteamento, mas não usada pelo roteador. 
 

 
Etapa 5. A verificação permite no campo privado de marcar esta rota como privada. Isto



significa que a rota não estará compartilhada em uma transmissão ou em um Multicast do
Routing Information Protocol (RIP). 
 

 
Etapa 6. Incorpore o IP address do host de destino ou da rede a que a rota conduz no
campo de endereço IP de destino. 
 

 
Etapa 7. Incorpore a máscara de sub-rede IPv4 para o host de destino ou a rede ao campo
da máscara de sub-rede IP. 
 

 
Etapa 8. Escolha a relação de rede física através de que a rota é acessível da lista de drop-
down da relação. 
 



 
As opções disponíveis são como segue:
 

• WAN (Internet) – O Wide Area Network é um grupo de dispositivos de rede conectados
junto, estendendo sobre uma grande distância geográfica. 
• LAN (rede local) – A rede de área local é uma rede de computador que conecte
computadores dentro de uma distância limitada.
 

Etapa 9. Incorpore o IP address do gateway através de que o host de destino ou a rede
podem ser alcançados no campo de endereço IP de Gateway. 
 

 
Etapa 10. Incorpore um valor entre 2 e 15 ao campo métrico para definir a prioridade da
rota. 
 

 
Etapa 11. Salvaguarda do clique para salvar a configuração da rota estática. 
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