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Configurar ajustes das rotas estáticas do IPv4
em um interruptor com o CLI 
Objetivo
 

Este artigo fornece instruções em como configurar rotas estáticas do IPv4 no interruptor
através do comando line interface(cli).
  

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 salto seguinte é decidido sobre de acordo com o algoritmo da
compatibilidade de prefixo mais longo (LPM). Um endereço do IPv4 do destino pode
combinar rotas múltiplas na tabela da rota estática do 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 do IPv4 entre de todos os gateways padrões configurados está usado.
 
Nota: Para instruções em como configurar ajustes das rotas estáticas do IPv4 no interruptor
com a utilidade com base na Web, clique aqui.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx300 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
  

Versão de software
 

1.4.8.06 - Sx300, Sx500
2.3.0.130 - Sx350, SG350X
  

Configurar rotas estáticas do IPv4
 

Você não pode configurar uma rota estática com diretamente uma sub-rede conectada ‑ IP
onde o dispositivo obtenha seu endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de um
servidor DHCP. Para configurar uma relação estática do IPv4 no interruptor, clique aqui 
para instruções.
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao console do interruptor. O nome de usuário padrão e a
senha são Cisco/Cisco. Se você configurou um username ou uma senha nova, incorpore as

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb3292-configure-ipv4-static-routes-settings-on-a-switch.html
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credenciais pelo contrário.
 
Para aprender como alcançar um SMB comute o CLI com o SSH ou o telnet, clicam aqui.
 

 
Nota: Os comandos podem variar segundo o modelo exato de seu interruptor. Neste
exemplo, o interruptor SG350X é alcançado com o telnet.
 
Etapa 2. Para indicar as rotas da corrente no interruptor, entre no seguinte:
 

Rota SG350X#SHOW IP 
 

 
Nota: Neste exemplo, uma rota conectada à rede de 192.168.100.0 é indicada diretamente.
 
Etapa 3. Do modo de exec privilegiado do interruptor, incorpore o modo de configuração
global entrando no seguinte:
 

SG350X#CONFIGURE 
 

Etapa 4. No modo de configuração global, inscreva o comando ip route estabelecer rotas
estáticas:
 

Rota SG350X#IP [prefixo [máscara | [metric value] do [ip-address] do comprimento de prefixo]] 
 

As opções são:
 

prefixo - Prefixo da rota IP para o destino.
máscara - Máscara do prefixo para o destino.
comprimento de prefixo - Máscara do prefixo para o destino. Especifica o número de bit que
compreendem o prefixo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. O
comprimento de prefixo deve ser precedido por uma barra (/). A escala pode ser 0 a 32.
IP address - Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do salto seguinte que
pode ser usado para alcançar essa rede.
valor de métrica - Métrica da rota. A métrica do padrão é 6 para o salto seguinte em uma
relação da Em-faixa e 2 para o salto seguinte em fora da banda (OOB). A escala pode ser
uma a 255.
 

 
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.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4982-access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet.html


Etapa 5. (opcional) para remover todas as rotas estáticas à sub-rede dada, entra no
seguinte: 
 

Rota SG350X#NO IP [prefixo [máscara | comprimento de prefixo] 
 

Etapa 6. (opcional) para remover somente uma rota estática à sub-rede dada através do
salto seguinte dado, entra no seguinte:
 

Rota SG350X#NO IP {prefixo [máscara | [ip-address] do comprimento de prefixo]} 
 

Etapa 7. Inscreva o comando exit ir para trás ao modo de exec privilegiado:
 

SG350X#EXIT 
 

 
Etapa 8. (opcional) para indicar a rota configurada, entra no seguinte:
 

Rota SG350X#SHOW IP 
 

 
Etapa 9. (opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes
configurados ao arquivo de configuração de inicialização, entrando no seguinte:
 

Partida-configuração da executar-configuração SG350X#COPY 
 

 
Imprensa (opcional) Y de etapa 10. para o Yes ou o N para não em seu teclado uma vez
que a alerta do [startup-config] do arquivo do Overwrite… aparece.
 

 
Você tem configurado agora rotas estáticas do IPv4 em seu interruptor com o CLI.
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