
Permita o serviço de telnet no Switches
controlado 300 e 500 Series 

Objetivo
 

O telnet é um protocolo de rede que permita que um dispositivo seja controlado por uma
interface da linha de comando sobre o Internet ou um LAN.  Quando o telnet é permitido, um
administrador pode configurar o interruptor com o uso de um aplicativo de cliente
telnet. Contudo, desde que as mensagens do telnet não são cifradas, recomenda-se que
você usa o serviço SSH.  
 
Este artigo explica como permitir serviços de telnet no Switches controlado 500 Series
SF/SG 300 e SF/SG.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches controlado 300 Series SF/SG 
• Switches controlado 500 Series SF/SG
  

Versão de software
 

• v1.4.1.3
  

Permita o serviço de telnet
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Segurança > os serviços
TCP/UDP. A página dos serviços TCP/UDP abre:
 

 
Etapa 2. A verificação permite na caixa de verificação do serviço de telnet de permitir o
acesso do interruptor com o uso do telnet.
 



 
Etapa 3. O clique aplica-se para permitir imediatamente o serviço de telnet.
 

 
Nota: Para o sistema operacional de Windows, o comando telnet não está disponível no
CMD até que esteja permitido pelo sistema operacional direto. Para mais informação refira o
 Telnet do Windows: Página das perguntas mais frequentes. 
 
Etapa 4. Para alcançar o interruptor com o telnet, para abrir o comando prompt e para entrar
no telnet n.n.n.n. incorpora o mesmo nome de usuário e a senha usados para alcançar a
interface com o usuário gráfica.
 

 
Nota: n.n.n.n representa o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do
interruptor. O endereço IP padrão para os switchs é 192.168.1.254.
 

http://windows.microsoft.com/en-us/windows/telnet-faq#1TC=windows-7
http://windows.microsoft.com/en-us/windows/telnet-faq#1TC=windows-7
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