
Configuração IPv4 no Switches controlado 200
Series 

Objetivo
 

Este artigo explica como configurar um endereço IPv4 a fim ter o acesso administrativo ao
Switches controlado 200 Series. Com este endereço IPv4 configurado, você pode ter o
acesso ao interruptor para executar tarefas administrativas diferentes, com TELNET ou com
o utilitário de configuração da Web.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches controlado 200 Series SF/SG
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configuração da relação IPv4 dinâmica
 

Esta seção explica como permitir os endereços dinâmicos IPv4 na série controlada 200
Series.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > a interface
de gerenciamento > a relação IPv4. A página da relação IPv4 abre:
 

 
Etapa 2. Escolha o VLAN de gerenciamento usado para alcançar o interruptor através de
TELNET ou com o utilitário de configuração da Web da lista de drop-down do VLAN de



gerenciamento.
 
Etapa 3. Clique dinâmico no tipo campo do IP address para permitir o interruptor de atribuir
dinamicamente IP address.
 
Etapa 4. (opcional) no IP address da renovação coloca agora, para obter um IP address
novo, verifica a caixa de verificação do IP address da renovação agora.
 
Etapa 5. O clique aplica-se para salvar sua configuração.
  

Configuração da relação IPv4 estática
 

Esta seção explica como configurar endereços IP estáticos no 200 Series controla o
Switches.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > a interface
de gerenciamento > a relação IPv4. A página da relação IPv4 abre:
 

 
Etapa 2. Escolha o VLAN de gerenciamento usado para alcançar o interruptor através de
TELNET ou com o utilitário de configuração da Web da lista de drop-down do VLAN de
gerenciamento.
 
Etapa 3. Clique a estática para configurar os endereços IPv4 estáticos no tipo campo do IP
address.
 
Etapa 4. Incorpore o endereço IPv4 desejado ao campo do IP address.
 
Etapa 5. Clique o botão de rádio de uma das opções disponíveis no campo da máscara para
incorporar o endereço da máscara de sub-rede:
 

• Máscara de rede — Permite que você incorpore a máscara de sub-rede que corresponde
ao IP address incorporado a etapa 4.
 



• Comprimento de prefixo — Permite que você incorpore a máscara de sub-rede do IP
address incorporado a etapa 4 ao formato do prefixo.
 

Etapa 6. Clique o botão de rádio de uma das opções disponíveis para definir o endereço IP
de Gateway padrão no campo administrativo do gateway padrão:
 

• Definido pelo utilizador — Permite que você configure um gateway padrão. Incorpore o IP
address apropriado ao campo adjacente.
 
• Nenhum — Clique esta opção se nenhum gateway padrão é configurado.
 

Nota: O campo operacional do gateway padrão indica o IP address do gateway padrão
atual.
 
Etapa 7. O clique aplica-se para salvar sua configuração.
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