
Configuração inicial em switch empilhável do
Sx500 Series 

Objetivo
 

Os switch Cisco fornecem a funcionalidade da camada para encontrar necessidades de
comunicação da camada 2. O interruptor pode ser configurado com a configuração inicial e
igualmente para o usuário avançado pode configurar navegando à página desejada no
interruptor com o utilitário de configuração da Web. O objetivo deste original é explicar a
instalação inicial deste Switches.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Instalação inicial
 

Etapa 1. O interruptor gerencie sobre automaticamente quando um cabo de potência ativa é
conectado. O interruptor aceita a tensão que varia de 100V a 240V.
 
Etapa 2. Conecte (Ethernet) um cabo RJ-45 a um dos portos disponíveis no interruptor.
Conecte a outra extremidade a seu PC ou a todo o outro dispositivo através de que o
interruptor for alcançado.
  

Alcance a interface gráfica de usuário (GUI)
 

Etapa 1. Configurar seu PC com um endereço IP estático na mesma sub-rede como o
endereço IP padrão do interruptor, que é 192.168.1.254.
 
Nota: Quando o interruptor usa o endereço IP 192.168.1.254 do padrão de fábrica, seu LED
de sistema pisca verde continuamente. Se não, o LED de sistema permanece verde
contínuo.
 
Etapa 2. Abra um web browser e incorpore o IP address do interruptor à barra de
endereços, a seguir pressione-o entram no teclado. A página de login abre:
 



 
Etapa 3. Incorpore o nome de usuário e senha aos campos. O nome de usuário padrão e a
senha são Cisco e Cisco.
 
Etapa 4. (opcional) escolhe a língua desejada da lista de drop-down da língua.
 
Etapa 5. Clique o início de uma sessão para entrar no dispositivo.
  

Mude o IP address do interruptor
 
Método 1: Atribua estaticamente ajustes TCP/IP
 

 
Etapa 1. Na área de instalação inicial, IP address do dispositivo da mudança do clique. A
página da relação IPv4 abre:
 



 
Etapa 2. Escolha um número de VLAN da lista de drop-down do VLAN de gerenciamento. O
VLAN de gerenciamento é sabido igualmente como o VLAN nativo. É o VLAN específico
que fornece o acesso ao Switches Sx500 para propósitos do gerenciamento. O artigo
intitulado criando VLAN em Cisco controlou o Switches pode ser usado como uma
referência para criar um VLAN.
 
Etapa 3. Clique o botão de rádio estático no tipo campo do IP address para atribuir
manualmente um IP address.
 
Etapa 4. Incorpore o endereço IP desejado para o interruptor ao campo de endereço IPv4.
O endereço IP padrão do dispositivo é 192.168.1.254.
 
Etapa 5. Escolha o botão de rádio desejado no campo da máscara.
 

• Máscara de rede — Incorpore a máscara de rede respectiva do endereço IPv4 em etapa
4. A máscara de sub-rede do padrão é 255.255.255.0.
 
• Comprimento de prefixo — Incorpore o comprimento do prefixo do endereço IPv4 em
etapa 4. Os valores usados são 8 a 30.
 

Clique (opcional) de etapa 6. definido pelo utilizador para incorporar o IP address do
gateway padrão ao campo administrativo do gateway padrão. O gateway padrão é
geralmente um roteador ou um switch de camada 3 que tenha o acesso a outras redes. O
gateway padrão é configurado para fornecer o host conectado ao interruptor Sx500 o
gateway para alcançar outras redes.
 
Etapa 7. O clique aplica-se para salvar os ajustes.
  

Método 2: Atribua dinamicamente ajustes TCP/IP
 



 
Etapa 1. Na área de instalação inicial, IP address do dispositivo da mudança do clique. A
página da relação IPv4 abre:
 

 
Etapa 2. Escolha um número de VLAN da lista de drop-down do VLAN de gerenciamento. O
VLAN de gerenciamento é sabido igualmente como o VLAN nativo. É o VLAN específico
que fornece o acesso ao Switches Sx500 para propósitos do gerenciamento. O artigo
intitulado criando VLAN em Cisco controlou o Switches pode ser usado como uma
referência para criar um VLAN.
 
Etapa 3. Clique o botão de rádio dinâmico no tipo campo do IP address para atribuir
dinamicamente um IP address.
 



Etapa 4. (opcional) para renovar dinamicamente o endereço IP atribuído, verifica a caixa de
verificação da possibilidade no IP address da renovação coloca agora.
 
Note: A configuração automática através do campo DHCP é permitida à revelia. A
configuração automática DHCP fornece o IP address ao conectado o host. Para obter mais
informação sobre a configuração automática DHCP, refira a configuração automática do 
artigo DHCP Setup em switch empilhável do Sx500 Series.
 
Etapa 5. O clique aplica-se para salvar os ajustes. O interruptor ajusta automaticamente
todos os ajustes TCP/IP tais como o IP address, a máscara de sub-rede, e o gateway
padrão recuperado do servidor DHCP.
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