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Ajustando o endereço IPv4 estático em um
interruptor através do CLI 
Data identificada
 
6 de abril de 2017
  
Data resolvida
 
N/A
  
Produtos afetado | Versão de firmware
 

Sx250 | 2.3.5.63 (transferência o mais tarde)
SG250X | 2.3.5.63 (transferência o mais tarde)
Sx350 | 2.3.5.63 (transferência o mais tarde)
SG350X | 2.3.5.63 (transferência o mais tarde)
Sx550X | 2.3.5.63 (transferência o mais tarde)
SG350XG | 2.3.5.63 (transferência o mais tarde)
SG550XG | 2.3.5.63 (transferência o mais tarde)
  

Descrição do problema
 
Após ter promovido dispositivos ao firmware mais recente, converter o IP address do interruptor
do DHCP atribuído para ajustar-se estaticamente é impedida por um erro (tiro de tela abaixo).
Este original introduz uma solução temporária para ajustar um endereço IP estático em
dispositivos de switching através do comando line interface(cli). Para uma degradação completa
dos comandos disponíveis clique por favor aqui.
 

  
Solução
 
Como mencionado acima, a interface gráfica de usuário (GUI) não o permite de compor o IP

https://software.cisco.com/download/home/286282046
https://software.cisco.com/download/home/286282046
https://software.cisco.com/download/home/286282036
https://software.cisco.com/download/home/286282026
https://software.cisco.com/download/home/286281979
https://software.cisco.com/download/home/286282026
https://software.cisco.com/download/home/286281979
https://www.cisco.com/c/dam/global/pt_br/td/docs/switches/lan/csbms/sf30x_sg30x/administration_guide/CLI_300.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/global/pt_br/td/docs/switches/lan/csbms/sf30x_sg30x/administration_guide/CLI_300.pdf


address. Uma solução alternativa para atribuir um endereço IP estático através do GUI pode ser
encontrada aqui. Para os usuários que preferem usar o CLI para terminar o processo, continue a
ler.
 
Antes de começar este processo, é um melhor prática criar um backup da configuração running,
para uns sentidos mais adicionais clica aqui.
 
Como uma observação importante, há dois métodos de conectar seu computador a seus
dispositivos de switching. O primeiro é através da série ou de um cabo do console, e o segundo é
através de SSH/Telnet sobre uma conexão conectada. Se você pretende mudar o IP address a
um endereço fora de sua configuração atualmente sendo executado, nós recomendamo-lo
conectamos através do console ou do cabo serial. Se o IP address é restante dentro de sua sub-
rede atual, sinta livre escolher qualquer método trabalha melhor para você.
 
Para ajustar um endereço IP estático através do CLI através do SSH, siga as etapas abaixo:
 
Etapa1. Para a referência o SSH deve ser permitido do GUI antes de iniciar sua primeira sessão
SSH. Se você já não tem permitido estes ajustes, entra à página do utilitário de configuração da
Web e continua para a frente, se não salte adiante a etapa 3.
 
Do menu principal, escolha serviços Security>TDP/UDP:
 

 
Etapa 2. Permita o telnet ou o serviço SSH verificando a caixa e o clique apropriados aplica-se
 

https://supportforums.cisco.com/t5/small-business-support-documents/setting-static-ipv4-address-on-a-switch-using-gui/ta-p/3396718
https://supportforums.cisco.com/t5/small-business-support-documents/download-or-back-up-configuration-files-on-a-switch/ta-p/3304629


 
Etapa 3. Use seu aplicativo preferido ao SSH no dispositivo e incorpore então seu nome de
usuário e senha. Para instruções adicionais em alcançar seu dispositivo através do SSH clique
aqui.
 
Nota: Se você pretende editar o IP address do interruptor a um IP address fora da sub-rede atual
do dispositivo você deve usar uma série/porta de Console para manter a conexão de sessão com
a conclusão da alteração do IP address.
 
Etapa 4. Do comando prompt incorpore o modo de configuração terminal datilografando o
comando (abaixo na fonte em negrito).
 
Terminal SG350X#config

Nota: Os indicadores da linha de comando como o nome de host do interruptor seguido pela #,
neste caso o dispositivo são um interruptor SG350X.

Etapa 5. Uma vez no modo de configuração terminal, você precisará de continuar ao modo de
configuração da interface entrando no seguinte:

[VLAN ID] SG350X(config)#interface

Nota: Os parâmetros no [bracket notation] devem ser tratados como a cotação - marcas e
substituto no específico do parâmetro a sua configuração de rede.

Etapa 6. Depois que este comando é executado estar-lhe-á perguntado se você quer continuar,
incorpora Y quando alertado.

IP address DHCP SG350X(config-if)#No

Passo 7. Agora você estará removendo o IP address existente do interruptor com este comando:

[old IP address] do IP address SG350X(config-if)#No

Etapa 8. Uma vez que você ajustou o CLI para entrar no modo da relação, você pode ajustar o IP
address e a máscara de sub-rede:

[subnet mask] do [IP address] do endereço SG350X(config-if)#ip

Nota: A mudança do IP address deixará cair a conexão de SSH; então log no dispositivo do IP
address recentemente ajustado.

https://supportforums.cisco.com/t5/small-business-support-documents/access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet/ta-p/3172462
https://supportforums.cisco.com/t5/small-business-support-documents/access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet/ta-p/3172462


Etapa 9. (opcional) retira agora o modo de configuração da interface datilografando a saída.

SG350X(config-if)#Exit

Etapa 10. (opcional) esta etapa está exigida somente se você está mudando o IP address do
interruptor fora de sua sub-rede original ou se o interruptor exige o Acesso remoto. Se você
mudou sub-redes, você precisará de ajustar um gateway padrão novo através do comando
seguinte.

[Gateway Address] do gateway padrão SG350X#IP

Etapa 11. Como uma camada adicional de validação, registrando uma vez para trás dentro, você
pode verificar o IP address com o comando seguinte:

Relação IP SG350X#show

Você é presentado com uma saída similar a essa mostrada abaixo:

Você deve agora com sucesso ter atribuído um endereço IPv4 estático na interface de VLAN com
o CLI.
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