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A instalação da rota estática do IPv4 no 300
Series controlou o Switches 

Objetivo
 

As rotas estáticas do IPv4 são rotas manualmente configuradas a um destino da rede. O
Switches controlado 300 Series permite que você configure rotas estáticas para alcançar
uma rede remota ou para rejeitar uma parcela da rede. Estas opções são úteis e podem
deixá-lo determinar que redes você quer adicionar rotas estáticas, e que redes você não
quer tratar em sua rede, que pode aumentar a Segurança. Se você adiciona ou remove uma
rede com as rotas estáticas, você precisa de atualizar em conformidade a tabela das rotas
estáticas. Este artigo explica como configurar rotas estáticas no Switches controlado 300
Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Switches controlado 300 Series SF/SG
  

Versão de software
 

v1.2.7.76
  

Configurar uma rota estática do IPv4
 

Esta seção explica como configurar uma rota estática do IPv4 no Switches controlado 300
Series.
 
Nota: As rotas estáticas podem somente ser definidas quando o interruptor reage do modo
da camada 3. O interruptor é ajustado à revelia para mergulhar o modo 2. Para mudar para
mergulhar o modo 3, escolha a administração > configurações de sistema. No clique L3 do 
modo de sistema e clique então aplicam-se.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha rotas estáticas da
configuração IP > do IPv4. A página das rotas estáticas do IPv4 abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona. O indicador da rota estática IP adicionar aparece.
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Etapa 3. No campo do prefixo IP de destino, incorpore o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT do destino que você quer criar uma rota estática a.
 
Etapa 4. No campo da máscara, clique o botão Appropriate Radio Button para incorporar a
máscara de sub-rede. As opções disponíveis são:
 
Etapa 5. Na rota datilografe o campo, clicam o botão Appropriate Radio Button para definir o
tipo da rota estática. As opções disponíveis são:
 

Máscara de rede — Incorpore a máscara de sub-rede completa IP.
Comprimento de prefixo — Incorpore a máscara de sub-rede do prefixo do endereço IP de
destino.
Rejeição — Rejeita todo o tráfego da rota estática do destino.
Remoto — Indica que a rota é um trajeto remoto.
 

Etapa 6. Se você escolheu o telecontrole como a rota datilografa dentro a etapa 5, a seguir
o campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do roteador de próximo
salto é permitido. Neste campo, incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT do salto seguinte na rota. Um salto representa quantos dispositivos estão entre dois
pontos finais.
 
Passo 7. No campo métrico, incorpore a distância administrativa ao salto seguinte.
 
Etapa 8. O clique aplica-se para salvar sua configuração.
 

  
Edite/supressão uma rota estática do IPv4
 

Esta seção explica como editar ou suprimir de uma rota estática atual.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha rotas estáticas da
configuração IP > do IPv4. A página das rotas estáticas do IPv4 abre:
 



 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da rota estática que você quer editar ou suprimir.
 
Etapa 3. (opcional) para suprimir de uma rota estática, supressão do clique.
 
Etapa 4. Para editar a rota estática verificada, o clique edita. O indicador da rota estática do
IPv4 da edição aparece.
 

 
Etapa 5. (opcional) se há mais das rotas estáticas uma configuradas e você querem editar
uma rota estática diferente do que essa você escolheu, e escolhe então a rota estática
desejada editar da lista de drop-down do endereço IP de destino.
 
Etapa 6. No campo métrico, incorpore o valor de métrica novo. O valor de métrica é a
distância administrativa ao salto seguinte.
 
Etapa 7. O clique aplica-se para salvar sua configuração.
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