
Configuração manual do Address Resolution
Protocol (ARP) no interruptor ESW2-550X 

Objetivo
 

O Address Resolution Protocol (ARP) é um protocolo que trace um endereço de protocolo
do Internet a um MAC address que seja reconhecido na rede local. O 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 seja feita de endereços IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT traçados e de endereços MAC. 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 ARP e configuração da
tabela ARP no Switches ESW2-550X.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-550X-48DC-R 
• ESW2-550X-48-R
  

Versão de software
 

• v1.2.9.44
  

Configurar parâmetros da tabela ARP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web 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 a idade de entrada de ARP para
fora cronometre, as entradas de ARP são removidos 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 que envelheceram para
fora.
 

Etapa 4. O clique aplica-se.
  

Configurar a tabela ARP



Adicionar o registro de tabela ARP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a configuração IP > o ARP. A
página ARP abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona. A página adicionar ARP abre:
 

 

 
Etapa 3. Clique o botão de rádio desejado do campo da relação. Conecta somente a que
IPv4 é atribuído está disponível para a seleção.
 

• Porta — Se as estatísticas para uma porta única devem ser recebida. Escolha uma porta
da lista de drop-down adjacente.
 
• RETARDAÇÃO — Contém o grupo de portas. Escolha uma RETARDAÇÃO da lista de
drop-down adjacente.
 
• VLAN — Se a relação é uma interface de VLAN.  Escolha um VLAN da lista de drop-
down adjacente.
 

Etapa 4. 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 5. Incorpore o MAC address do host ao campo do MAC address.
 
Etapa 6. O clique aplica-se. O usuário é tomado de volta à página ARP.



  
Edite o registro de tabela ARP
 

Etapa1. Verifique a caixa de verificação desejada da entrada de ARP correspondente que
necessidades de ser editado na tabela ARP.
 

 
Etapa 2. O clique edita.
 

 
Etapa 3. Clique o botão de rádio desejado do campo da relação. Conecta somente a que
IPv4 é atribuído está disponível para a seleção.
 

• Porta — Se as estatísticas para uma porta única devem ser recebida. Escolha uma porta
da lista de drop-down adjacente.
 
• RETARDAÇÃO — Contém o grupo de portas. Escolha uma RETARDAÇÃO da lista de
drop-down adjacente.
 
• VLAN — Se a relação é uma interface de VLAN.  Escolha um VLAN da lista de drop-
down adjacente.
 

Etapa 4. Escolha o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da lista de drop-
down do IP address.
 
Etapa 5. (opcional) edita o MAC address no campo do MAC address se o MAC address foi
adicionado manualmente.
 
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.
  

Registro de tabela ARP da supressão
 

 
Etapa1. Verifique a configuração requerida de que você quer suprimir, e clique o botão
Delete Button. A configuração é removida e a página ARP abre outra vez.
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