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Criando um arquivo de texto para ajustar ajustes
IP em um interruptor 
Objetivo
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como criar um arquivo de texto para ajustar os ajustes
IP em um interruptor.
  
Introdução
 
Seu interruptor não está permitindo que você convertesse dinamicamente um endereço IP
atribuído a um endereço IP estático? Se você está tendo a dificuldade que atribui um endereço IP
estático a um interruptor, devido a um erro ou a um outro problema, este documento pode ajudar.
Este documento introduz uma alternativa a executar a interação na interface gráfica de usuário
(GUI). É possível aos comandos load que usam as operações do arquivo através de um arquivo
de texto que possa ajudar a automatizar algumas das etapas exigidas.
 
Neste documento, você será fornecido as etapas para criar um arquivo de texto com alguns
comandos que ajudarão a mudar seu endereço IP dinâmico a um endereço IP estático de sua
escolha. Então você aprenderá como transferir arquivos pela rede o arquivo de texto usando os
funcionamentos do arquivo do interruptor.
  
Dispositivos aplicáveis
 

Switches da empresa de pequeno porte de Cisco (se assegure de que os comandos CLI
estejam apoiados naqueles modelos)
  

Criando um arquivo de texto
 
Etapa 1. Clicar com o botão direito em seu desktop e navegue a novo > documento de texto. Isto
permitirá que você crie um arquivo de texto novo.
 
Nota: Neste documento, nós estaremos usando um sistema operacional de Windows para
demonstrar a criação de um arquivo de texto e transferi-lo arquivos pela rede no interruptor.
 



Etapa 2. Nomeie o arquivo de texto. As convenções de nomeação não importarão para o arquivo
de texto. Fazer duplo clique então o arquivo para editá-lo.
 
Neste exemplo, nós usaremos o runconfig do interruptor como nosso nome de arquivo.
 

Etapa 3. Estão abaixo os comandos que são exigidos povoar o arquivo de texto.
 
Nota: Estes IPs incluídos podem ser substituídos com o IP aplicável, a sub-rede, e o IP do
gateway respectivamente.
 
Guia de referência de comando controlado Cisco 300 Series do Switches.
 
Guia de referência de comando controlado Cisco 350 Series do Switches.
 
Guia de referência de comando controlado empilhável do Switches do Cisco 350X Series.
 
Guia de referência de comando controlado empilhável do Switches do Cisco 500 Series.
 
Guia de referência de comando controlado empilhável do Switches da série de Cisco SG550X.
 
O arquivo deve conter algo similar a este:
 
config t – Incorpore o modo de configuração global.
 
int vlan 1 – Entre no modo da configuração da interface (VLAN) para um VLAN específico.
 
nenhum DHCP do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT – não use nenhum
formulário deste comando liberar um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
adquirido.
 
nenhum endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT – não use nenhum formulário
deste comando remover uma definição do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
 
endereço IP 192.168.1.99 255.255.255.0 – use este comando definir um endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT para uma relação.
 
saída – Para retirar algum modo e trazer o usuário ao modo mais alto seguinte na hierarquia do

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/switches/small-business-300-series-managed-switches/products-command-reference-list.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/switches/350-series-managed-switches/products-command-reference-list.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/switches/350x-series-stackable-managed-switches/products-command-reference-list.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/switches/small-business-500-series-stackable-managed-switches/products-command-reference-list.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/switches/550x-series-stackable-managed-switches/products-command-reference-list.html


modo de CLI.
 
gateway padrão 192.168.1.1 IP – Use este comando definir um gateway padrão (dispositivo).
 

Etapa 4. Salvar o arquivo navegando ao arquivo > salvar ou mantendo a chave CTRL e então
pressionando a chave s.
 

Uma vez que você salvar seu arquivo de texto, você transferirá arquivos pela rede o arquivo no
interruptor.
  
Transferindo arquivos pela rede o arquivo no interruptor
 
Etapa 1. Entre à página de configuração da Web de seu interruptor.
 
Nota: Neste exemplo, nós estaremos usando um interruptor SG550X-24.
 



Etapa 2. Navegue ao administração > gerenciamento de arquivo > às operações do arquivo.
 

Etapa 3. No arquivo as operações paginam, selecionam as seguintes operações.
 
•       Arquivo da atualização – Campo do tipo de operação.
 
•       Configuração running – Tipo de arquivo de destino campo.
 
•       HTTP/HTTPS – Copie o campo do método.
 
Nota: Todas as configurações que estiverem no arquivo de configuração running são temporárias
que significa que não está retido entre repartições. Para reter a configuração entre as repartições
do dispositivo, copie o arquivo de configuração running ao arquivo de configuração de
inicialização depois que você terminou todas suas mudanças.
 



Etapa 4. No nome de arquivo, o clique consulta… para selecionar um arquivo que você queira
transferir arquivos pela rede.
 

Etapa 5. Um indicador do upload de arquivo aparecerá. Navegue a onde seu arquivo de texto é
encontrado e selecione o arquivo. Clique aberto.
 



Etapa 6. O clique aplica-se para atualizar o arquivo à configuração running.
 

Passo 7. Uma barra de processamento dos dados aparecerá. Isto ocorre quando o interruptor
transfere arquivos pela rede o arquivo de texto à configuração running. Espere por favor alguns
minutos antes de continuar em etapa 8.
 
Nota: Não haverá nenhuma indicação que lhe disser que o arquivo está transferido arquivos pela
rede.
 



Etapa 8. Após ter esperado um par minutos, o interruptor deve ter carregado o arquivo de
configuração novo à configuração running do interruptor. Abra um navegador novo e incorpore o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do interruptor à URL a que foi atribuída em
seu arquivo de texto.
 
Neste exemplo, 192.168.1.99 foi usado. Você pode precisar de incluir https:// na frente do
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. Se é bem sucedido, sua página carregará
em um aviso: Página do risco de segurança potencial adiante. Clique avançado… e então aceite
o risco e continue. Isto trá-lo-á à página de configuração da Web do interruptor.
 
Nota: O tiro de tela que foi tomado foi usado em um navegador de Firefox, você deve obter uma
página similar se você está usando um navegador diferente.
 

Etapa 9. Entre à página de configuração da Web do interruptor.
 



Etapa 10. Navegue à relação da configuração IP > do IPv4.
 

Etapa 11. A tabela da relação do IPv4 indicará o endereço IP estático novo atribuído ao
interruptor. Neste exemplo, nós podemos ver que nosso endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT é 192.168.1.99 com o tipo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT de estática.
 

 
Conclusão
 
Você deve agora com sucesso ter atribuído um endereço estático do IPv4 na interface de VLAN
com a utilidade com base na Web do interruptor usando um arquivo de texto.
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