
Distribuindo ajustes no RV110W 
Objetivo
 

O RV110W envia o tráfego de dados ao longo dos trajetos diferentes em uma rede com o
ato do roteamento. Os trajetos podem conectar dispositivos aos outros dispositivos no
mesmo ou na rede diferente ou ao Internet. Este artigo explica como configurar ajustes do
roteamento no RV110W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV110W
  

Etapas do procedimento
 

Etapa1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher trabalhos em rede >
roteamento.
 

 
Etapa 2. À direita do modo operacional, clique o botão de rádio do gateway para ajustar o
RV110W para atuar como um roteador e para conectar a rede ao Internet, ou clique o botão



de rádio do roteador para ajustar o RV110W para atuar somente como um roteador.
 
Nota: Se você escolhe o gateway, salte para pisar 6.
 
Etapa 3. À direita do RASGO, verifique a caixa de seleção da possibilidade para permitir
que o Routing Information Protocol (RIP) adapte automaticamente a rede quando as
mudanças ocorrem na disposição de rede.
 
Etapa 4. À direita do RASGO envie a versão do pacote, clicam o botão de rádio do RIPv1 
para enviar os pacotes do RIPv1 que são somente compatíveis com redes do RIPv1, ou
para clicar o botão de rádio do RIPv2 para enviar os pacotes do RIPv2 que são compatíveis
com redes do RIPv1 e do RIPv2.
 
Etapa 5. À direita da versão do pacote de Recv do RASGO, clique o botão de rádio do 
RIPv1 para receber pacotes do RIPv1, ou clique o botão de rádio do RIPv2 para receber
pacotes do RIPv2 e do RIPv2.
 
Etapa 6. Do menu suspenso das entradas da rota, escolha um número não utilizado da rota
fazer um caminho direto a uma rede de destino.
 

 
Passo 7. No campo de nome da rota da entrada, dê entrada com um nome para a rota.
 



 
Etapa 8. No campo IP do destino LAN, incorpore um endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT a que o caminho direto conecta.
 



 
Etapa 9. No campo da máscara de sub-rede, incorpore a máscara de sub-rede para o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do destino LAN.
 



 
Etapa 10. No campo do gateway, incorpore o endereço IP de Gateway para o caminho
direto.
 
Etapa 11. À direita da relação, clique o LAN & o botão de rádio wireless para dirigir pacotes
a um LAN e a uma rede Wireless, ou clique o Internet (WAN) para dirigir pacotes ao
Internet.
 
Etapa 12. À direita do Roteamento Inter-Vlan, verifique a caixa de seleção da possibilidade 
para enviar pacotes com o VLAN.
 
Etapa 13. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento para rejeitá-los.
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