
A configuração automática DHCP na série
ESW2 350G controlou o Switches 

Objetivo
 

O protocolo de configuração dinâmica host (DHCP) é um protocolo que forneça endereços
IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT automaticamente aos dispositivos diferentes
dentro de uma rede. O Switches controlado ESW2 Series tem uma característica de
configuração automática DHCP que permita que você aplique um arquivo de configuração
de DHCP já configurado a sua rede atual. Este artigo explica como configurar a
característica de configuração automática DHCP no Switches controlado série ESW2 350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G-52 
• ESW2-350G-52DC
  

Versão de software
 

• 1.2.6.28
  

Configuração automática DHCP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o administração >
gerenciamento de arquivo > a configuração automática DHCP. A página da configuração
automática DHCP abre:
 



 
Etapa 2. Na configuração automática através do campo DHCP, verifique a caixa de
verificação da possibilidade para permitir esta característica.
 
Etapa 3. Nos campos do protocolo da transferência, clique um dos métodos para a
transferência dos arquivos de configuração. As opções disponíveis são:
 
• Automóvel pela extensão de arquivo — Indica que a configuração automática usa o
Trivial File Transfer Protocol (TFTP) ou o protocolo da cópia segura (SCP), que dependem
da extensão dos arquivos de configuração.
 
        Extensão de arquivo para o SCP — Se auto pela extensão de arquivo é escolhido,
incorporam a extensão de arquivo do arquivo de configuração à extensão de arquivo para
o campo SCP. Todo o arquivo com esta extensão é transferido através do SCP. Se
nenhuma extensão é incorporada, a seguir o arquivo da extensão padrão (.scp) está
usado.
 
• TFTP somente — Usos TFTP transferir o arquivo de configuração apesar da extensão de
arquivo.
 
• SCP somente — Usos SCP transferir o arquivo de configuração apesar da extensão de
arquivo.
 
• Ajustes SSH para o SCP — Ao usar o SCP para o fazendo download os arquivos de
configuração, selecionam uma das seguintes opções:
 
 Autenticação de servidor de SSH remota — Clique sobre o link da
possibilidade/desabilitação navegar à página da autenticação de servidor de SSH. Lá você
pode permitir a autenticação do servidor de SSH de ser usado para a transferência e
entrar no servidor de SSH confiado se for necessário.



       Autenticação de cliente SSH — Clique sobre as credenciais do sistema ligam para
incorporar credenciais do usuário à página da autenticação de usuário SSH.
 

                 Etapa 4. Incorpore a seguinte informação opcional a ser usada se nenhum nome de
arquivo da configuração foi recebido do servidor DHCP. As configurações opcionais são
mencionadas nas seguintes etapas.
 

 Etapa 5. Definição do servidor de backup — Selecione pelo endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT ou por nome para configurar o server.
 
 Etapa 6. Versão IP — Selecione se um IPv4 ou um endereço do IPv6 estão usados.
 
 Etapa 7. Tipo de endereço do IPv6 — Selecione o tipo de endereço do IPv6 (se o IPv6 é
usado). As opções são:
 
       Local do link — O endereço do IPv6 identifica excepcionalmente anfitriões em um
link de rede única. Um endereço local de link tem um prefixo de FE80, não é roteável,
e pode ser usado para uma comunicação somente na rede local. Somente um endereço
local de link é apoiado. Se um endereço local de link existe na relação, esta entrada
substitui o endereço na configuração.
 
       Global — O endereço do IPv6 é um tipo do IPV6 do unicast global que seja visível
e alcançável de outras redes.
 
 Etapa 8. Interface local do link — Selecione a interface local do link (se o IPv6 é usado) da
lista.
 
 Etapa 9. Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT/nome do servidor de
backup — Dê entrada com o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou o
nome do server a ser usado se nenhum endereço IP do servidor foi especificado no
mensagem DHCP.
 
  Nome de arquivo da configuração de backup — Dê entrada com o trajeto e o nome de
arquivo do arquivo a ser usado se nenhum nome de arquivo da configuração foi
especificado no mensagem DHCP.
 
 Etapa 10. O clique aplica-se para terminar a configuração. Os parâmetros são copiados
ao arquivo de configuração running.
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