
Configuração manual do Address Resolution
Protocol (ARP) no Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

O Address Resolution Protocol (ARP) é usado para manter-se a par de todos os dispositivos
que são diretamente sub-redes IP conectado do interruptor. O interruptor mantém uma
tabela ARP que trace o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do dispositivo
a seu MAC address. Quando um pacote precisa de ser distribuído a um determinado
dispositivo, o interruptor olha acima o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
do dispositivo em sua tabela ARP para obter o MAC address do dispositivo de destino. A
tabela ARP inclui a estática e os endereços dinâmicos. Os endereços estáticos ficam na
tabela ARP até que estejam removidos manualmente, quando os endereços dinâmicos
estiverem removidos após um intervalo especificado do intervalo.
 
Este documento explica como configurar parâmetros do Address Resolution Protocol (ARP)
e configuração da tabela ARP no Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configurar parâmetros da tabela ARP
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de switch e escolha a configuração IP > o ARP. A
página ARP abre:
 

 



Etapa 2. Incorpore a idade de entrada de ARP para fora cronometram na idade de entrada
de ARP para fora colocam. O valor padrão é 300. Após uma quantidade de tempo
específica as entradas de ARP são removidas da tabela.
 

 
 
Etapa 3. Clique um do seguinte campo de registros de tabela ARP dos botões de rádio na
claro para descrever que os registros de tabela ARP precisam de ser cancelados da tabela
ARP.
 

• Todos — Remove todas as entradas de ARP estáticas e dinâmicas.
 
• Dinâmico — Remove somente as entradas de ARP dinâmicas. As entradas de ARP
dinâmicas são os endereços MAC aprendidos dinamicamente.
 
• Estático — Remove somente as entradas de ARP estáticas. As entradas de ARP
estáticas são as entradas incorporadas pelo administrador à tabela ARP.
 
• Idade normal para fora — Remove todas as entradas de ARP excedidas da idade para
fora.
 

Etapa 4. O clique aplica-se.
  

Configurar a tabela ARP
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de switch e escolha a configuração IP > o ARP. A
página ARP abre:
 



 
Nota: A configuração do ARP estático sobre o endereço IP padrão não é permitida. A
interface de gerenciamento precisa de ser mudada à estática. Refira a configuração da
interface do IPv4 do artigo no Switches ESW2-350G.
 
Etapa 2. O clique Add.The adiciona a página ARP abre:
 

 
 
Etapa 3. No campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, incorpore o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do host a que o MAC address deve
ser configurado.
 

 
 
Etapa 4. Incorpore o MAC address do host ao campo do MAC address.
 
Etapa 5. O clique aplica-se.
 



  
Edite/registro de tabela ARP da supressão
 

Etapa1. Verifique a caixa de verificação desejada da entrada de ARP correspondente que
necessidades de ser editado ou suprimido da tabela ARP.
 
Supressão (opcional) do clique de etapa 2. para suprimir da entrada de ARP. Se um
endereço MAC inválido está sendo adicionado à tabela ARP que pode ser suprimida.
 

 
Etapa 3. O clique edita.
 

 
Etapa 4. Escolha o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da lista de gota



para baixo.
 

 
Etapa 5. (opcional) edita o MAC address no campo do MAC address se o MAC address foi
adicionado manualmente este campo pode ser editada.
 

 
Etapa 6. Clique um dos seguintes botões de rádio no campo de estado. O estado pode ser
mudado se o MAC address é aprendido dinamicamente pelo interruptor.
 

• Dinâmico — Se a entrada de ARP for dinâmica.
 
• Estático — Se a entrada de ARP é adicionada manualmente.
 

Etapa 7. O clique aplica-se.
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