
Configuração do Address Resolution Protocol
(ARP) em switch empilhável do Sx500 Series 

Objetivo
 

O Address Resolution Protocol (ARP) é um protocolo da telecomunicação que seja usado
para resolver os endereços de camada de rede em endereços da camada de enlace. O
interruptor mantém uma tabela ARP para todos os dispositivos que estam presente em suas
diretamente sub-redes conectadas. Sempre que um interruptor precisa de enviar ou pacotes
de rota a um dispositivo local, procura primeiramente a tabela ARP para obter o MAC
address do dispositivo. O ARP é igualmente muito útil para propósitos de Troubleshooting.
 
A configuração ARP precisa o seguinte de ser feita:
 

1. Escolha se a configuração ARP precisa de trabalhar no modo da camada 2 ou de
mergulhar o modo 3. Refira por favor os ajustes da pilha do artigo em switch empilhável do
Sx500 Series se esta configuração precisa de ser mudada. 
2. Crie um VLAN; isto é feito somente quando o interruptor reage do modo da camada 3
porque quando o interruptor reage do modo da camada 2 se opera somente no VLAN de
gerenciamento que é criado à revelia. Esta configuração pode ser encontrada na criação
de VLAN do artigo em switch empilhável do Sx500 Series. 
3. Crie a relação do IPv4, que é criada somente quando o interruptor reage do modo da
camada 3, que pode ser configurado sob a configuração IP > o Gerenciamento e a
interface IP > a relação do IPv4. 
4. Configurar o ARP, isto é coberto neste artigo.
 

Se o interruptor está no proxy ARP do modo da camada 3 pode igualmente ser configurado.
O proxy ARP é um método por que um dispositivo em uma rede dada responde às
perguntas ARP para um endereço de rede que não esteja nessa rede. O proxy ARP sabe
sobre o lugar onde o tráfego de entrada é destinado e dá seu próprio MAC address em
resposta à requisição ARP. Este artigo igualmente explica como permitir o proxy ARP no
interruptor. Uma vez que o proxy ARP é permitido nesta página, está permitida em todas as
relações.
 
Este artigo explica as etapas para a configuração do ARP no modo da camada 2 e da
camada 3.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configuração básica ARP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a configuração IP > o ARP
(camada 2 ou camada 3). A página ARP abre:
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Etapa 2. Incorpore o número de segundos onde os endereços dinâmicos podem
permanecer na tabela ARP na idade de entrada de ARP para fora colocam. Um endereço
dinâmico envelhece para fora após o tempo na tabela excede a idade de entrada de ARP
para fora cronometra. Quando um endereço dinâmico envelhece para fora está suprimido
da tabela e está adicionado para trás na tabela somente quando se aprende outra vez. O
valor padrão para o modo da camada 2 é 300 e 60000 para o modo da camada 3.
 

 
 
Etapa 3. Clique o botão de rádio que corresponde ao tipo de entradas de ARP a ser
canceladas na claro do campo de registros de tabela ARP do sistema.
 

• Todos — Suprime de toda a estática e de endereços dinâmicos imediatamente.
 
• Dinâmico — Suprime de todos os endereços dinâmicos imediatamente. Os endereços
dinâmicos são adicionados das respostas ARP que o interruptor os obtém assim
envelhece para fora após uma estadia configurada. 
 
• Estático — Suprime de todos os endereços estáticos imediatamente. Os endereços
estáticos são configurados manualmente assim que não envelhecem para fora com tempo.
 



• Idade normal para fora — Suprime dos endereços dinâmicos baseados na idade de
entrada de ARP configurada para fora cronometram. 
 

Etapa 4. O clique aplica-se para salvar os ajustes.
  

Configuração ARP no modo da camada 2
 
Adicionar a entrada à tabela ARP
 

Nota: Você pode ter que consultar a configuração básica ARP antes deste procedimento.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a configuração IP > o ARP. A
página ARP abre:
 

 
 
A tabela ARP indica os seguintes campos.
 

• Relação — Relação do IPv4 da sub-rede diretamente conectada IP onde o dispositivo IP
reside.
 
• Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT do dispositivo IP.
 
• MAC address — MAC address do dispositivo IP.
 
• Estado — Se a entrada esteve incorporada manualmente ou aprendida dinamicamente.
 

Etapa 2. O clique adiciona. O indicador da entrada de ARP adicionar aparece.
 

 
 
O campo da versão IP indica o formato de endereço IP apoiado pelo host. Somente o IPv4 é
apoiado.
 



Nota: O campo da relação indica a relação do IPv4 no interruptor. Para o modo da camada
2, há somente uma sub-rede diretamente conectada IP que está sempre no VLAN de
gerenciamento. Toda a estática e endereços dinâmicos na tabela ARP residem no VLAN de
gerenciamento. 
 

 
 
Etapa 3. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do dispositivo
local ao campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
 

 
Etapa 4. Incorpore o MAC address do dispositivo local ao campo do MAC address.
 

 
 
Etapa 5. O clique aplica-se que faz com que a entrada de ARP seja escrita ao arquivo de
configuração running.
 

 
  

Edite a entrada de ARP
 

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



 
 
Etapa 2. Verifique a entrada desejada e o clique edita. A página da tabela ARP da edição 
abre:
 

 
 
Etapa 3. Edite os campos desejados. As descrições dos campos podem ser encontradas
em etapas 1 4 na entrada adicionar à subseção da tabela ARP do artigo. O estado dos
campos pode ser mudado a estático ou a dinâmico.
 

 
 
Etapa 4. O clique aplica-se. Os ajustes são aplicados.
 

 
  

Entrada de ARP da supressão
 

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



 
 
Etapa 2. Verifique a entrada desejada e clique a supressão. A relação é suprimida.
 

 
  

Configuração ARP no modo da camada 3
 
Adicionar a entrada à tabela ARP
 

Nota: Você pode ter que consultar a configuração básica ARP antes deste procedimento.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a configuração IP > o ARP. A
página ARP abre:
 

 
 
A tabela ARP indica os seguintes campos.
 

• Relação — Relação do IPv4 da sub-rede diretamente conectada IP onde o dispositivo IP
reside.
 
• Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT do dispositivo IP.
 
• MAC address — MAC address do dispositivo IP.
 
• Estado — Se a entrada esteve incorporada manualmente ou aprendida dinamicamente.
 

Etapa 2. O modo da camada 3 tem um campo do filtro. Escolha o tipo de interface da lista
de drop-down no campo do filtro e o clique vai.
 
Etapa 3. O clique adiciona. O indicador da entrada de ARP adicionar aparece.
 



 
 
O campo da versão IP indica o formato de endereço IP apoiado pelo host. Somente o IPv4 é
apoiado.
 
Etapa 4. Para o modo da camada 3, uma relação do IPv4 pode ser configurada em uma
porta, em uma RETARDAÇÃO, ou em um VLAN. Escolha a relação do IPv4 que é
precisada da lista de endereços configurados do IPv4. 
 
Nota: Na imagem acima a porta e a RETARDAÇÃO não podem ser selecionadas porque
não é configurada com um endereço do IPv4. Para a configuração da RETARDAÇÃO, refira
o Gerenciamento e os ajustes do grupo da agregação do link do artigo (RETARDAÇÃO) em
switch empilhável do Sx500 Series e atribua a porta com um endereço do IPv4.
 

 
 
Etapa 5. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do dispositivo
local ao campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
 

 
 
Etapa 6. Incorpore o MAC address do dispositivo local ao campo do MAC address.
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Etapa 7. O clique aplica-se que faz com que a entrada de ARP seja escrita ao arquivo de
configuração running.
 

 
  

Edite a entrada de ARP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a configuração IP > o ARP
(camada 2 ou camada 3). A página ARP abre:
 

 
 
Etapa 2. Verifique a entrada desejada e o clique edita. A página da tabela ARP da edição 
abre:
 

 
Etapa 3. Edite os campos desejados. As descrições dos campos podem ser encontradas
em etapas 1 a 6 na entrada adicionar à subseção da tabela ARP do artigo. O estado pode
ser mudado a estático ou a dinâmico.



Nota: Na imagem acima a porta e a RETARDAÇÃO não podem ser selecionadas porque
não é configurada com um endereço do IPv4. Para a configuração da RETARDAÇÃO, refira
o Gerenciamento e os ajustes do grupo da agregação do link do artigo (RETARDAÇÃO) em
switch empilhável do Sx500 Series e atribua a porta com um endereço do IPv4.
 

 
 
Etapa 4. O clique aplica-se. Os ajustes são aplicados.
 

 
  

Para suprimir da configuração ARP
 

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

 
 
Etapa 2. Verifique a entrada desejada e clique a supressão. A entrada é suprimida.
 

 
  

Configuração de proxy ARP no modo da camada 3
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Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web para escolher a configuração IP > o
proxy ARP (camada 3). A página do proxy ARP abre:
 

 
 
Etapa 2. A verificação permite no campo do proxy ARP de permitir o interruptor de
responder às requisições ARP com o uso do MAC address do interruptor para os Nós que
são encontrados remotamente.
 

 
Etapa 3. O clique aplica-se. Os ajustes são aplicados.
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