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Configurar ajustes das rotas estáticas IPv4 em
um interruptor 
Objetivo
 
Este artigo fornece instruções em como configurar as rotas estáticas IPv4 no interruptor com a
utilidade com suporte na internet.
  
Introdução
 
O roteamento estático refere a configuração da seleção de trajeto do Roteadores. Este tipo de
mecanismo ocorre na ausência de uma comunicação entre o Roteadores em relação à topologia
atual da rede e assim, manualmente configurar rotas à tabela das rotas no interruptor é
recomendado. As rotas estáticas ajudam a reduzir as despesas gerais no interruptor CPU. Esta
característica igualmente permite que você negue o acesso a determinadas redes.
 
Ao distribuir o tráfego, o lúpulo seguinte é decidido sobre de acordo com o algoritmo da
compatibilidade de prefixo mais longo (LPM). Um endereço do destino IPv4 pode combinar rotas
múltiplas na tabela da rota estática IPv4. O dispositivo usa a rota combinada com a máscara de
sub-rede a mais alta, isto é, a compatibilidade de prefixo mais longo. Se mais de um gateway
padrão é definido com o mesmo valor de métrica, o mais baixo endereço IPv4 entre de todos os
gateways padrões configurados está usado.
 
Nota: Para instruções em como configurar ajustes das rotas estáticas IPv4 no interruptor com o
CLI, clique aqui.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware
 

Sx300 | 1.4.8.06 (transferência o mais tarde)
Sx350 | 2.3.0.130 (transferência o mais tarde)
SG350X | 2.3.0.130 (transferência o mais tarde)
Sx500 | 1.4.8.06 (transferência o mais tarde)
  

Configurar as rotas estáticas IPv4
 
Você não pode configurar uma rota estática com diretamente uma sub-rede conectada ‑ IP onde
o dispositivo obtenha seu IP address de um servidor DHCP. Para configurar uma relação IPv4
estática no interruptor, clique aqui para instruções.
 
Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com suporte na internet do interruptor escolhe então
o Gerenciamento e as relações > as rotas estáticas IPv4 da configuração IP >IPv4.
 
Nota: As opções de menu disponíveis podem variar segundo o modelo do dispositivo. Neste
exemplo, SG350X-48MP é usado.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5724-configure-ipv4-static-routes-settings-on-a-switch-through-th.html
https://software.cisco.com/download/home/283009439
https://software.cisco.com/download/home/286282036
https://software.cisco.com/download/home/286282026
https://software.cisco.com/download/home/284020978
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/smb5241-configuring-the-ipv4-management-interface-on-sg350xg-and-sg5.html
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Os seguintes campos são indicados na tabela das rotas estáticas IPv4:
 

Prefixo IP de destino - Prefixo do endereço IP de destino.
Comprimento de prefixo - Prefixo da rota IP para o IP de destino.
Tipo da rota - Se a rota é uma rejeição ou remota distribua.
IP address do roteador de próximo salto - O IP address do lúpulo ou o IP seguinte aliás na
rota.
Custos métricos deste lúpulo. Um valor mais baixo é recomendado.
Interface enviada - Interface enviada para esta rota.
 

 
Nota: Definindo uma identificação do Rastreamento de objetos IP SLA para uma entrada de
roteamento verifica a Conectividade a uma rede remota através do lúpulo seguinte especificado.
Se não há nenhuma Conectividade, o estado da trilha do objeto estará ajustado a para baixo e o
roteador será removido da tabela do forwarding.
 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar uma rota estática nova.
 

 
Etapa 3. Incorpore o prefixo do endereço IP de destino ao campo do prefixo IP de destino.
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Nota: Neste exemplo, 192.168.1.0 é usado.
 
Etapa 4. Na área da máscara, escolha das seguintes opções:
 

Máscara de rede - A máscara da rota IP para o IP de destino. Se esta opção é escolhida,
incorpore a máscara de sub-rede ao campo da máscara de rede.
Comprimento de prefixo - O prefixo da rota IP para o IP de destino. Se esta opção é
escolhida, incorpore o número de bit do endereço de rede da rota ao campo do comprimento
de prefixo.
 

 
Nota: Neste exemplo, o comprimento de prefixo é escolhido e 24 são incorporados. Isto traduz a
255.255.255.0 a máscara de rede.
 
Etapa 5. Clique um tipo da rota das seguintes opções:
 

Rejeição - Rejeita a rota e para-a de distribuir à rede de destino através de todos os
gateways. Isto assegura-se de que se um quadro chega com o IP de destino desta rota,
esteja deixado cair. Escolher esta opção desabilita controles o IP address do lúpulo, a métrica
e da trilha seguintes IP SLA.
Remoto - Indica que a rota é um trajeto remoto. Se esta opção é escolhida, salte a etapa 8.
 

 
Nota: Neste exemplo, o telecontrole é escolhido.
 
Etapa 6. (opcional) no campo do IP address do roteador de próximo salto, incorpora o IP address
seguinte do lúpulo ou o IP aliás na rota.
 

 
Nota: Neste exemplo, 192.168.100.1 é entrado.
 
Etapa 7. (opcional) na área métrica, clica sobre o botão de rádio para definir a distância
administrativa ao lúpulo seguinte. As opções são:
 

Padrão do uso - O valor padrão é 4.
Definido pelo utilizador - Se esta opção é escolhida, incorpore a distância administrativa ao
campo correspondente. A escala é uma a 255.
 

 
Nota: Neste exemplo, definido pelo utilizador é escolhido e 2 são usados.
 
Etapa 8. O clique aplica-se clica então perto.
 



 
Nota: Neste exemplo, uma rota estática à rede de 192.168.1.0 é estabelecida com 192.168.100.0.
A distância administrativa definida é 2. A rota vai a um roteador com endereço IP 192.168.100.1.
 
Etapa 9. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes ao arquivo de configuração de inicialização.
 

 
Você agora configurou com sucesso os ajustes das rotas estáticas IPv4 em seu interruptor.
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