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Como registrar na interface gráfica de usuário
(GUI) de um roteador do negócio de Cisco 
Objetivo
 
O objetivo deste original é explicar opções para encontrar o IP address e para alcançar a interface
gráfica de usuário (GUI) em um roteador do negócio de Cisco. Se o roteador está em uma rede, e
você conhece o IP do roteador, você pode saltar a alcançar a seção gui deste artigo.
 
Se você deve encontrar o IP address do roteador em uma rede existente você pode usar o
comando prompt, a ferramenta da descoberta de FindIT (um aplicativo simples), ou o Cisco
FindIT. Os detalhes serão destacados em um artigo (futuro) separado e ligados quando
disponíveis.
 

 
Introdução
 
Uma das maneiras as mais fáceis de configurar ajustes e fazer mudanças em um roteador é
alcançando seu GUI. O GUI é referido igualmente como a interface baseada NA Web, a
orientação com suporte na internet, a utilidade com suporte na internet, a página de configuração
da Web, ou o utilitário de configuração da Web.
 
Cada Series Router de Cisco rv vem com um GUI. Este tipo de relação, o que você vê em sua
tela, mostra opções para a seleção. Você não precisa de conhecer comandos any navegar
através destas telas. O GUI dá ao administrador uma ferramenta que contenha todas as
características possíveis que podem ser mudadas para alterar o desempenho de um roteador.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de software
 
Todos os Series Router do negócio rv de Cisco | todas as versões (transferência o mais tarde)
  
Conecte ao roteador
 
Conecte uma extremidade de um cabo do Ethernet a uma porta numerada no roteador e da outra
extremidade a seu computador. Certifique-se que o roteador tem a potência. Um adaptador pôde
ser precisado para o computador, segundo o modelo.
  
Figure para fora o IP address
 
Para alcançar o GUI, você precisa de conhecer o IP address do roteador. Para mantê-lo simples,
continue com uma das seguintes opções:
 

Se seu roteador do negócio de Cisco é novo, o endereço IP padrão é 192.168.1.1.
Se você não pode recordar que o IP address ou você não têm uma configuração especial,
use um clipe aberto para pressionar no mínimo o botão reset em seus segundos 10 do
roteador quando for posto sobre. Isto restaurará o roteador às configurações padrão e o
endereço IP padrão de 192.168.1.1.

Ao estabelecer um roteador novo, o negócio de Cisco recomenda você faz as configurações
antes de conectá-lo a sua rede. Isto pode ajudar a evitar problemas potenciais e conflitos.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-small-business-findit-network-discovery-utility/smb4980-how-to-install-and-setup-cisco-findit-network-discovery-util.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/products/cloud-systems-management/findit-network-management/index.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/products/cloud-systems-management/findit-network-management/index.html
https://software.cisco.com/download/home/282413304


● Se você ajustou um endereço IP estático para o roteador, você poderia incorporar esse IP
address em vez do padrão. Isto não é recomendado enquanto pode haver as configurações
de oposição que podem criar edições em sua rede existente.
  

Alcançando o GUI
 
Agora que você conhece o IP address do roteador, você pode alcançar o GUI.
 
Etapa 1. Fazer duplo clique em um web browser para abrir a barra do endereço (busca).
 

Etapa 2. Incorpore 192.168.1.1, ou o outro endereço IP atribuído, e o clique entra em seu teclado.
Isto deve abrir a tela GUI do roteador. Aqui de você tenha o acesso a todas as opções de
configuração.
 

Etapa 3. Você verá a tela de login. Incorpore um nome de usuário e senha. As credenciais do
padrão são Cisco para ambos o nome de usuário e senha a primeira vez. É altamente
recomendado que você muda a senha para ser mais complexo para efeitos de segurança. Início
de uma sessão do clique.
 

 
Conclusão
 
Depois que você registra em seu roteador, você verá a tela GUI que inclui um painel de
navegação abaixo do lado esquerdo. Contém uma lista das características níveis mais alto. O
painel de navegação é referido igualmente às vezes como uma árvore de navegação, a barra de
navegação, ou um mapa da navegação.
 
As cores desta página podem variar, assim como as características níveis mais alto, segundo o
equipamento e a versão de firmware. As categorias e as opções variam entre o Roteadores.
 

Ao alcançar um roteador, este endereço IP padrão se aplica somente nas situações quando o
roteador não está conectado a uma rede existente e a seu computador está conectado
diretamente ao roteador. Se é conectado a uma rede, o protocolo de configuração dinâmica host
(DHCP), à revelia, atribuirá um IP address e pode ser diferente.



Aqui está um exemplo:
 

Você agora tem o acesso ao GUI de seu roteador e deve poder configurar ajustes ou fazer as
mudanças que são apenas certo para seu negócio.
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