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Configuração ARP no SG350XG e no SG550XG 
Objetivo
 

O Address Resolution Protocol (ARP) é um protocolo de rede importante que converta
endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT em endereços MAC. Realiza este
transmitindo um pedido para endereços MAC dos dispositivos que estão usando os
endereços IP especificados, e armazena as respostas em uma tabela ARP local a ser
provida mais tarde. Há dois tipos dos endereços que podem ser realizados na tabela ARP:
estática e endereços dinâmicos. Um endereço dinâmico é um endereço que seja adicionado
à tabela automaticamente pelo ARP, e um endereço estático é um que foi incorporado
dentro manualmente.
 
Os SG350XG e os SG550XG permitem que você adicione, edite, e suprima de registros de
tabela ARP, assim como ajustam a quantidade de tempo da estada das entradas na tabela
antes de ser suprimida automaticamente.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar o ARP no SG350XG e no
SG550XG.
  

Dispositivos aplicáveis
 

SG350XG
SG550XG
  

Versão de software
 

v2.0.0.73
  

Configurando o ARP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a configuração IP > o
Gerenciamento e as relações > o ARP do IPv4. O indicador ARP abre.
 



 
Etapa 2. Na idade de entrada de ARP para fora coloque, incorpore o número de segundos
que os endereços dinâmicos permanecerão na tabela ARP. Um endereço dinâmico será
suprimido se permanece na tabela para mais por muito tempo do que a idade para fora
cronometra. A escala é 1 – 40000000 segundos, com os 60000 segundos que são o padrão.
 

 
Etapa 3. Na claro o campo de registros de tabela ARP, seleciona um botão de rádio
determinar que entradas de ARP serão canceladas da tabela.
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As opções são:
 

Tudo – Suprime de cada entrada da tabela ARP.
Dinâmico – Suprime de cada endereço dinâmico da tabela ARP.
Estático – Suprime de cada endereço estático da tabela ARP.
Idade normal para fora – Suprime de cada endereço dinâmico que envelheceu para fora de
acordo com a idade de entrada de ARP para fora cronometra.
 

Etapa 4. O clique aplica-se. Os ajustes são aplicados ao arquivo de configuração running.
Todos os supressões exigidos da entrada ocorrerão neste tempo.
 

 
Etapa 5. A tabela ARP indica todas as entradas de ARP atualmente no interruptor. As
entradas podem igualmente ser filtradas verificando o filtro: a caixa de seleção na parte
superior da tabela, selecionando o tipo de relação para filtrar por, e clicando vai. Você pode
igualmente clicar o filtro claro para restaurar o filtro.
 

 
Cada entrada indica a informação seguinte:
 

Relação – A relação do IPv4 conectada diretamente à sub-rede IP onde o dispositivo IP
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reside.
Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT – O endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT do dispositivo IP.
MAC address – O MAC address do dispositivo IP.
Estado – Indica se a entrada manualmente esteve incorporada (estática) ou aprendida
automaticamente com o ARP (dinâmico).
 

Etapa 6. Para adicionar uma entrada estática nova à tabela, clique o botão adicionar…. 
Adicionar ARPwindow abre.
 

 
Passo 7. No campo da relação, selecione um botão de rádio para escolher uma relação do
IPv4. Certifique-se selecionar a relação que é conectada à sub-rede IP que tem o dispositivo
que você deseja adicionar à tabela ARP.
 

 
As opções são:
 

Porta – Selecione uma porta no interruptor que foi configurado com um endereço IP de Um
ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
RETARDAÇÃO – Selecione uma RETARDAÇÃO que seja configurada com um endereço IP
de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
VLAN – Selecione um VLAN que seja configurado com um endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT.
OOB – Selecione a porta OOB.
 

Nota: Somente as relações que foram atribuídas um endereço do IPv4 estarão disponíveis.
 



Etapa 8. No campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, incorpore o
endereço do IPv4 do dispositivo que você quer adicionar à tabela ARP.
 

 
Etapa 9. No campo do MAC address, incorpore o MAC address do dispositivo que você
quer adicionar à tabela ARP.
 

 
Etapa 10. O clique aplica-se. O dispositivo é adicionado à tabela ARP.
 

 
Etapa 11. As entradas existentes na tabela ARP podem ser editadas ou suprimido
verificando suas caixas de seleção correspondentes e clicando a edição… ou os botões
Delete Button, respectivamente.
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