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Configuração do Address Resolution Protocol
(ARP) no Switches controlado 200/300 Series 

Objetivos
 

O ARP (protocolo Protocolo de resolución de la dirección (ARP)) é usado para manter-se a
par de todos os dispositivos que são conectados diretamente ao interruptor. O interruptor
mantém uma tabela ARP que tenha o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT e o MAC address de cada dispositivo conectado ao interruptor. 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 dá a informação util sobre os
dispositivos diferentes conectados. Caso que o interruptor não pode dizer se um dispositivo
está conectado ou não, a tabela ARP pode ajudar a determinar esta edição. Também, você
pode manualmente adicionar dispositivos à tabela ARP, que dá mais Segurança à rede
enquanto você se mantém a par do que dispositivos são parte da tabela ARP.
 
Este artigo explica como configurar o ARP e também como ver e adicionar dispositivos à
tabela ARP no Switches controlado 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

300 Series SF/SG 200 e SF/SG
  

Versão de software
 

1.3.0.62
  

Configuração ARP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a configuração IP > o ARP. A
página ARP abre:
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Etapa 2. Na idade de entrada de ARP para fora coloque, incorpore o tempo, aos segundos,
sobras de um endereço na tabela ARP depois do qual a entrada é removida
automaticamente da tabela ARP.
 
Etapa 3. Na claro o campo de registros de tabela ARP, clica um do seguinte:
 

Tudo — Supressões dinâmicas e entradas estáticas na tabela ARP.
Dinâmico — Entradas dinâmica das supressões somente na tabela ARP.
Estático — Entradas estáticas das supressões somente na tabela ARP.
Normal envelhecido para fora — Suprime das entradas dinâmica baseadas na idade de
entrada de ARP para fora cronometram.
 

Etapa 4. O clique aplica-se.
  

Tabela ARP
 

Esta seção explica a tabela ARP e como adicionar-lhe uma entrada.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a configuração IP > o ARP. A
página ARP abre:
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Sob a tabela ARP, você pode ver que a informação sobre os dispositivos o interruptor tem o
acesso a. Há quatro parâmetros:
 

Relação — Mostra o tipo de relação a que o dispositivo é conectado.
Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Mostra o endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT atual do dispositivo.
MAC address — Mostra o MAC address do dispositivo.
Estado — Mostra se o dispositivo está adicionado à tabela ARP com um dinâmico ou um
endereço estático.
 

Nota: Para adicionar uma entrada na tabela ARP, refira a subseção adicionam uma entrada
. Para editar uma entrada na tabela ARP, refira a subseção editam uma entrada.
  
Adicionar uma entrada
 

 
Etapa 1. O clique adiciona para adicionar uma entrada à tabela ARP. Os indicadores 
adicionar ARP aparecem.
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Etapa 2. No campo da relação, clique um do seguinte:
 

Porta — Esta opção deixa-o escolher uma porta específica. escolha a porta desejada da lista
de drop-down da porta.
RETARDAÇÃO — Esta opção deixa-o escolher um grupo específico da agregação do link
(RETARDAÇÃO). Escolha a RETARDAÇÃO desejada da lista de drop-down da
RETARDAÇÃO.
VLAN — Esta opção deixa-o escolher uma rede de área local virtual específica (VLAN).
Escolha o VLAN desejado da lista de drop-down VLAN.
 

Nota: As opções mostradas no campo da relação são somente para o Switches com o modo
da camada 3 permitido. Para o Switches com somente funcionalidade da camada 2, o
campo da relação será atribuído sempre ao VLAN de gerenciamento do padrão.
 
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 dispositivo que você quer
adicionar à tabela ARP.
 
Etapa 4. No campo do MAC address, incorpore o MAC address do dispositivo que você
quer adicionar à tabela ARP.
 
Etapa 5. O clique aplica-se para salvar sua configuração.
  
Edite uma entrada de ARP
 
Esta seção explica como editar as propriedades de uma entrada de ARP específica, no
Switches controlado 200/300 Series.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a configuração IP > o ARP. A
página ARP abre:
 



 
Etapa 2. Sob a seção da tabela ARP, verifique a caixa de verificação da entrada de ARP
que você deseja editar, e clique-a então editam. O indicador da edição ARP aparece.
 

 
Etapa 3. Na lista de drop-down do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT,
escolha um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT disponível para o
dispositivo.
 
Etapa 4. No campo de estado, clique dinâmico se você está usando um IP address
dinâmico. Se não, clique a estática se a entrada é adicionada com um IP address estático.
 
Etapa 5. O clique aplica-se para salvar sua configuração.
 
Etapa 6. (opcional) para suprimir de uma entrada de ARP, para verificar a caixa de
verificação da entrada de ARP que você deseja suprimir, e para clicar a supressão.
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