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Configurar o Transmission Control Protocol
(TCP) e os ajustes do serviço do User Datagram
Protocol (UDP) em um interruptor 

Objetivo
 

O Transmission Control Protocol (TCP) e o User Datagram Protocol (UDP) são os
protocolos do transporte que são alguns dos protocolos do núcleo do conjunto de protocolos
do Internet. o TCP e o UDP trabalham na camada de transporte do modelo TCP/IP. O TCP
usa um cumprimento de três vias para estabelecer a conexão confiável, visto que o UDP é
incerto mas mais rapidamente quando comparado ao TCP. O dispositivo de rede oferece
alguns dos serviços que usam o TCP ou o UDP para o Gerenciamento fácil do dispositivo.
Os serviços podem ser permitidos ou enfermos ser baseados na exigência.
 
A informação de serviços TCP e UDP é mostrada tabelas no serviço TCP e UDP da página
de utilitário com suporte na internet do interruptor. A informação mostrada nestas tabelas
descreve o status atual dos serviços permitidos TCP e UDP. Você pode usar esta
informação para controlar e pesquisar defeitos alguns dos serviços permitidos no interruptor.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar os serviços TCP e UDP em seu
interruptor.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx250 Series
Sx300 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4.7.05 — Sx300, Sx500
2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configurar serviços TCP/UDP em seu interruptor
 
Configurar serviços TCP/UDP
 

A página dos serviços TCP/UDP permite o TCP ou serviços UDP-baseados no dispositivo,
geralmente por razões de segurança. Siga estas etapas para permitir ou desabilitar um
serviço específico:
 
Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com suporte na internet de seu interruptor
escolhe então a Segurança > os serviços TCP/UDP.
 



Nota: As opções disponíveis podem variar segundo o modelo exato de seu dispositivo.
Neste exemplo, o interruptor SG350X-48MP é usado.
 

 
Etapa 2. Verifique o HTTP da possibilidade para permitir o serviço do protocolo hyper text
transfer (HTTP) em seu interruptor. À revelia, o Switches da empresa de pequeno porte de
Cisco pode ser configurado com a utilidade com suporte na internet usando um web
browser este serviço é verificado assim que à revelia.
 

 
Etapa 3. Verifique a possibilidade HTTPS permitir o serviço seguro do protocolo hyper text
transfer (HTTPS) em seu interruptor. A Conectividade entre o administrador e o interruptor
que usam o HTTP é unencrypted. Você pode permitir o serviço HTTPS que trabalha com
protocolo do Secure Socket Layer (SSL) para oferecer ao administrador uma conexão mais
segura do web browser com o utilitário de configuração do interruptor. Este serviço é
permitido à revelia.
 

 
Etapa 4. Verifique a possibilidade SNMP permitir o serviço do Simple Network Management
Protocol (SNMP) em seu interruptor. O SNMP é um protocolo de camada do aplicativo que
seja usado para controlar e monitorar uma rede. Para o SNMP diferente caracteriza para
trabalhar corretamente, você precisam primeiramente de permitir o serviço SNMP.
 

 
Nota: Neste exemplo, o serviço SNMP é permitido.
 
Etapa 5. Verifique a caixa de verificação do serviço de telnet da possibilidade para permitir o
serviço de telnet em seu interruptor. 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.
 

 
Nota: Neste exemplo, o serviço de telnet é desabilitado.



Etapa 6. Verifique a caixa de verificação do serviço da possibilidade SSH para permitir o
serviço do Shell Seguro (ssh) em seu interruptor. O SSH permite que o administrador
configure o interruptor através de um comando line interface(cli) com um programa da
terceira parte. No modo de CLI através do SSH, o administrador pode executar mais
configurações avançadas em uma conexão segura.
 

 
Nota: Neste exemplo, o serviço de telnet é permitido.
 
Etapa 7. O clique aplica-se para salvar os ajustes.
 

 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 8. para salvar ajustes ao arquivo de configuração
de inicialização.
 

 
Você deve agora ter configurado os serviços TCP/UDP em seu interruptor.
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Tabela do serviço da vista TCP
 

A tabela do serviço TCP indica a informação seguinte:
 

 
Nome do serviço — Os serviços diferentes do acesso permitidos atualmente para
conexões de TCP.
Tipo — O tipo TCP usado por cada serviço. Os dois tipos são:
 

- TCP — oferece uma conexão confiável entre os anfitriões IPv4.
 
- TCP6 — oferece uma conexão confiável entre anfitriões IPv4 e de IPv6.
 

Endereço IP local — O IP address usado pelo interruptor para oferecer conexões de
TCP.
Porta local — O número de porta usado pelo interruptor para que cada serviço TCP
receba pedidos de conexão.
Endereço IP remoto — O IP address do dispositivo que pede uma conexão de TCP com
o serviço especificado TCP.
Porta remota — O número de porta usado pelo dispositivo remoto para conectar ao
serviço especificado TCP.
Estado — O estado atual da conexão. Alguns dos estados são:
 

- Escute — O interruptor toma toda a conexão para este serviço na porta local.
 
- Estabelecido — Indica uma conexão ativa.
 
- Espera do tempo — Indica uma conexão que seja fechada, mas seguido de modo
que os pacotes estragados possam ainda chegar ao destino.
 

Você deve agora ter visto a tabela do serviço TCP em seu interruptor.
  

Tabela do serviço da vista UDP
 

A tabela do serviço UDP indica a informação seguinte:
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Nome do serviço — Os serviços diferentes do acesso permitidos atualmente para
conexões de UDP.
Tipo — O tipo UDP usado por cada serviço. Os dois tipos são:
 

- UDP — oferece uma conexão entre os anfitriões IPv4.
 
- UDP6 — oferece uma conexão entre anfitriões IPv4 e de IPv6.
 

Endereço IP local — O IP address usado pelo interruptor para oferecer conexões de
UDP.
Porta local — O número de porta usado pelo interruptor para que cada serviço UDP
receba pedidos de conexão.
Exemplo de aplicativo — O exemplo atual do serviço UDP.
 

Você deve agora ter visto a tabela do serviço UDP em seu interruptor.
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