
Configuração da Interface IPv4 no Switch
ESW2-550X 

Objetivo
 

O switch ESW2-550X funciona somente no modo de Camada 3. O switch pode ter vários
endereços IP e pode ser configurado em uma porta, em um LAG ou em uma interface
VLAN. Se um switch não tiver um servidor DHCP, o endereço IP precisará ser atribuído
estaticamente.
 
Este artigo explica como configurar a interface IPv4 estática ou dinamicamente em um
switch gerenciado empilhável ESW2-550x.
  

Dispositivos aplicáveis
 

ESW2-550X 
ESW2-550X-DC
  

Versão de software
 

v1.2.9.44
  

Configuração da interface IPv4
 

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha IP Configuration >
Management and IP Interface > IPv4 Interface. A página Interface IPv4 é aberta:
 

 
 
Etapa 2. Marque a caixa de seleção Habilitar no campo IPv4 Routing para habilitar o
roteamento IPv4 no switch.
 
Etapa 3. Clique em Apply.
  

 Configuração de endereço IPv4 dinâmico
 



   
 
Etapa 1. Clique em Add. Uma nova janela é aberta:
 

 
Etapa 2. Clique no botão de opção desejado no campo Interface. As opções disponíveis
são:
 

Unidade/Slot e Porta — A unidade identifica o switch se está ativo ou se é um membro na
pilha, a unidade 1 está ativa e a unidade 2 é um membro. Se você não está familiarizado
com os termos usados, confira o Cisco Business: Glossário de Novos Termos. O slot
identifica se o switch é ESW2-550 ou ESW2-550X, o slot 1 é ESW2-550 e o slot 2 é
ESW2-550X. Escolha a opção desejada na lista suspensa Unidade/Slot.
 

- Porta — escolha a porta desejada na lista suspensa Porta.
 

LAG — Escolha em qual LAG o bonjour é anunciado na lista suspensa LAG. Um LAG
(Link Aggregate Group) é usado para vincular várias portas. Os LAGs multiplicam a largura
de banda, aumentam a flexibilidade da porta e fornecem redundância de link entre dois
dispositivos para otimizar o uso da porta.
 
VLAN - Escolha a VLAN desejada na qual o bônus é anunciado na lista suspensa VLAN.
Uma VLAN ajuda um grupo de hosts a se comunicar como se estivessem na rede física,
independentemente de sua localização.
 

Etapa 3. Clique no botão de opção Endereço IP dinâmico no campo Tipo de endereço IP.
 
Etapa 4. Clique em Apply. Uma interface recém-configurada é adicionada à Tabela de
Interface IPv4.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html


  
Configuração de endereço IPv4 estático
 

 
 
Etapa 1. Clique em Add. Uma nova janela é aberta:
 

 
Etapa 2. Clique na interface desejada. As opções disponíveis são:
 

Unidade/Slot e Porta — A unidade identifica o switch se está ativo ou se é um membro na
pilha, a unidade 1 está ativa e a unidade 2 é um membro. O slot identifica se o switch é
ESW2-550 ou ESW2-550X, o slot 1 é ESW2-550 e o slot 2 é ESW2-550X. Escolha a
opção desejada na lista suspensa Unidade/Slot.
 

- Porta — escolha a porta desejada na lista suspensa Porta.
 

LAG — Escolha em qual LAG o bonjour é anunciado na lista suspensa LAG. Um LAG
(Link Aggregate Group) é usado para vincular várias portas. Os LAGs multiplicam a largura
de banda, aumentam a flexibilidade da porta e fornecem redundância de link entre dois
dispositivos para otimizar o uso da porta.
 
VLAN - Escolha a VLAN desejada na qual o bônus é anunciado na lista suspensa VLAN.
Uma VLAN ajuda um grupo de hosts a se comunicar como se estivessem na rede física,
independentemente de sua localização.
 



Etapa 3. Clique em Static IP Address (Endereço IP estático) como o IP Address Type (Tipo
de endereço IP).
 
Etapa 4. Insira o endereço IP da interface no campo IP Address (Endereço IP).
 
Etapa 5. Clique no botão de opção desejado no campo Mask (Máscara). As opções
disponíveis são:
 

Network Mask — (Máscara de rede) Insira a máscara de sub-rede da interface IPv4 no
campo Network Mask (Máscara de rede).
 
Comprimento do prefixo — Insira o comprimento do prefixo no campo Comprimento do
prefixo.
 

Etapa 6. Clique em Apply. Um endereço IPv4 estático recém-configurado é adicionado à
Tabela de Interface IPv4.
 

  
Editar interface IPv4
 

 
 
Etapa 1. Verifique a interface desejada e clique em Editar. A página Editar interface IP é
aberta:
 



 
Etapa 2. Escolha a interface desejada na lista suspensa Interface.
 
Etapa 3. Clique no Tipo de endereço IP desejado.
 
Etapa 4. Se Dynamic IP Address (Endereço IP dinâmico) for escolhido na Etapa 3, marque
a caixa de seleção Enable (Habilitar) para habilitar Renew IP Address Now (Renovar
endereço IP agora).
 

 
Etapa 5. Se Static IP Address (Endereço IP estático) for escolhido na Etapa 3, insira a
máscara do endereço IP, como:
 

Network Mask — (Máscara de rede) Insira a máscara de sub-rede da interface IPv4 no
campo Network Mask (Máscara de rede).
 
Comprimento do prefixo — Insira o comprimento do prefixo no campo Comprimento do
prefixo.
 

Etapa 6. Clique em Apply.
  

Excluir interface IPv4
 



 
Etapa 1. Verifique a interface desejada e clique em Excluir. 
 


	Configuração da Interface IPv4 no Switch ESW2-550X
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Configuração da interface IPv4
	 Configuração de endereço IPv4 dinâmico
	Configuração de endereço IPv4 estático
	Editar interface IPv4
	Excluir interface IPv4



