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TCP/UDP-services op SX500 Series Stackable-
switches 

Doel
 

TCP- en UDP zijn transportprotocollen die een van de kernprotocollen van de Internet
Protocol-reeks zijn. Zowel TCP- als UDP-werk op de transportlaag van het TCP/IP-model
gebruikt een handdruk van drie manieren om de betrouwbare verbinding op te zetten terwijl
UDP onbetrouwbaar maar sneller is in vergelijking met TCP. Het netwerkapparaat biedt een
aantal van de services die TCP of UDP gebruiken voor een eenvoudig beheer van het
apparaat. De diensten kunnen op basis van de eis worden ingeschakeld of uitgeschakeld.
 
Het document legt uit hoe TCP/UDP-services op SX500 Series Stackable Switches kunnen
worden ingeschakeld of uitgeschakeld.
  

Toepasselijke apparaten
 

SX500 Series Stackable-switches
  

Softwareversie
 

v1.2.7.76
  

TCP/UDP-services instellen
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratie hulpprogramma en kies Security > TCP/UDP
Services. De pagina TCP/UDP Services wordt geopend.
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Stap 2. Controleer de vinkjes Enable om de respectieve TCP/UDP-services in te schakelen.
De beschikbare opties zijn:
 

HTTP-service — Dit is het protocol dat wordt gebruikt om te communiceren met webservers.
Het gebruikt TCP.
HTTPS-service - standaarden voor Hypertext Transfer Protocol beveiligd. Dit is vergelijkbaar
met HTTP, maar gebruikt het TLS of SSL om gegevens te versleutelen en decrypteren, wat
het veiliger maakt dan HTTP. Het gebruikt TCP.
SNMP-service — standaard voor Simple Network Management Protocol. Dit wordt gebruikt
om apparaten op een IP-netwerk te beheren zoals routers, switches, printers, enz. Meestal
gebruikt het UDP.
Telnet-service - Dit wordt gebruikt om een virtuele terminal te creëren die met een externe
machine communiceert via het internet en via de console. De communicatie die via telnet is
tot stand gebracht, is in onbewerkte tekstindeling. Het gebruikt TCP.
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SSH-service — Stands voor beveiligde Shell. Dit wordt gebruikt om een veilige verbinding te
maken tussen twee machines die door een onveilig netwerk (vaak het internet) worden
aangesloten. Dit is vergelijkbaar met telnet, maar is veiliger. De communicatie via SSH is
versleuteld. Het gebruikt TCP.
 

Stap 3. Klik op Toepassen.
 

 
In de TCP-servicetabel worden de volgende velden voor elke service weergegeven die
momenteel actief zijn:
 

Servicenaam - Toegangsmethode waardoor de switch de TCP-service biedt.
 

- SSH — biedt gecodeerde toegang tot de opdrachtregel van de schakelaar aan.
 
- Telnet - biedt niet-gecodeerde toegang tot de opdrachtregel van de switch aan.
 
- HTTP — biedt onversleutelde toegang tot de web interface van de switch.
 
- HTTPS — biedt gecodeerde toegang tot de web interface van de schakelaar aan.
 

Type — IP-protocol dat voor de service wordt gebruikt.
 

- TCP — biedt een betrouwbare verbinding tussen IPv4-hosts.
 
- TCP6 — biedt een betrouwbare verbinding tussen zowel IPv4- als IPv6-hosts.
 

Lokaal IP-adres — Lokaal IP-adres waar de switch de service aanbiedt.
Lokale poort — Lokale TCP-poort waar de switch de service aanbiedt.
Remote IP-Address — IP Address of the Remote device for the Service.
Remote Port - TCP-poort van het afstandsapparaat dat om de service vraagt.
Staat — Status van de dienst.
 

- Luisteren — Geeft aan dat de switch verbindingen voor deze service accepteert op de
lokale poort.
 
- Ingesteld — Geeft een actieve verbinding aan.
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- Tijdwachten - Geeft een verbinding aan die gesloten is, maar nog steeds wordt gevolgd,
zodat pakketten uit bestelling nog door de firewall kunnen worden getraceerd.
 

 
De UDP-servicetabel geeft de volgende velden voor elke service weer die op dit moment
actief zijn:
 

Servicenaam - Toegangsmethode waardoor de schakelaar de UDP-service biedt.
 

- SNMP — biedt onversleutelde toegang tot de opdrachtregel van de switch.
 
- Bonjour — biedt onversleutelde toegang tot de opdrachtregel van de switch.
 

Type — IP-protocol dat voor de service wordt gebruikt.
 

- TCP — biedt een betrouwbare verbinding tussen IPv4-hosts.
 
- TCP6 — biedt een betrouwbare verbinding tussen zowel IPv4- als IPv6-hosts.
 

Lokaal IP-adres — Lokaal IP-adres waar de switch de service aanbiedt.
Lokale poort — Lokale UDP-poort waar de switch de service biedt.
Instantie van toepassing — Het servicemodel van de UDP-dienst. (Bijvoorbeeld, wanneer
twee zenders gegevens naar de zelfde bestemming verzenden).
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