
Configuração das propriedades DHCP no
Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

O DHCP é um serviço que corridas na camada de aplicativo da pilha de protocolos TCP/IP
para atribuir dinamicamente endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT aos
clientes DHCP, e para atribuir a informação de configuração TCP/IP aos clientes DHCP. A
espião DHCP atua similar a um Firewall que adicione a Segurança entre os host não
confiável e os servidores DHCP que são confiados. A espião impede respostas de DHCP
falsas e igualmente monitora clientes. Isto é útil porque pode impedir ataques que envolva
pessoas porque autentica dispositivos host. O base de dados de ligação da espião DHCP é
usado igualmente pela proteção de origem de IP e pela inspeção ARP. Nos switch de
camada 3, a transmissão de DHCP e a espião podem ser permitidas em toda a relação com
um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e em VLAN com ou sem um
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. 
 
Este artigo explica como configurar propriedades DHCP no Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• v1.2.6.28
  

Configurar o DHCP 
 
Propriedades DHCP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web para escolher a configuração IP > o
DHCP > as propriedades. A página das propriedades abre:
 



 
Etapa 2. (opcional) no campo da opção 82, verificação permite de introduzir a informação da
opção 82 em pacotes. Este campo é desabilitado à revelia.
 
Os mensagens DHCP são os mensagens de transmissão que não podem se cruzar de uma
rede a outra. Uma transmissão de DHCP encaminha os mensagens de transmissão a uma
rede diferente. Igualmente adiciona a opção 82 para fornecer a informação adicional no
cliente à rede do roteamento. A opção 82 não é precisada quando a transmissão de DHCP
é permitida. Contudo, se você usa um agente externo para fazer a transmissão de DHCP, a
opção 82 precisa de ser permitida (transmissão de DHCP transparente). A opção 82 ajuda o
roteador a escolher o cliente do pool da rede.
 
Etapa 3. (opcional) no campo da transmissão de DHCP, verificação permite de permitir
recursos de Frame Relay DHCP. A transmissão de DHCP é usada quando o cliente e
servidor não está no mesmo LAN. O DHCP aceita-à transmissão e para a frente do cliente
ao server em uma outra sub-rede. Este campo é desabilitado à revelia.
 
Etapa 4. No campo de estado da espião DHCP, a verificação permite de permitir a espião
DHCP.
 
Etapa 5. (opcional) no campo da transmissão da opção 82, verificação permite de enviar os
pacotes de uma fonte não confiável que têm a informação da opção 82. Os pacotes das
relações confiadas são enviados sempre.
 
Etapa 6. (opcional) no campo do MAC address da verificação, verificação permite de forçar
o dispositivo para verificar se o endereço MAC de origem do encabeçamento da camada 2
combina o endereço de hardware de cliente ou não.
 
Etapa 7. (opcional) no campo do backup de base de dados, verificação permite o backup o



base de dados de ligação da espião DHCP na memória Flash do dispositivo.
 
Etapa 8.  Se o backup de base de dados é permitido, incorpore o intervalo de como
frequentemente o base de dados de ligação da espião DHCP suporta no campo do intervalo
da atualização do backup de base de dados. A escala é 600 a 86400 segundos. O valor
padrão é 1200 segundos.
 
Etapa 9. O clique aplica-se para aplicar os ajustes ao arquivo de configuração running. 
  

Tabela de servidor da transmissão de DHCP
 

Nota: A caixa de verificação da transmissão de DHCP deve ser verificada antes que você
continue mais.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web para escolher a configuração IP > o
DHCP > as propriedades. A página das propriedades abre:
 

 
Etapa 2. Sob a tabela de servidor da transmissão de DHCP, o clique adiciona para definir
um servidor DHCP. O servidor DHCP atribui e mantém um base de dados dos endereços IP
de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. Tipicamente o servidor DHCP é um roteador. O
indicador do servidor DHCP adicionar aparece:
 

 



Etapa 3. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor
DHCP ao campo de endereço IP de servidor DHCP.
 
Etapa 4. O clique aplica-se. Os ajustes são escritos ao arquivo de configuração running.
  

Artigos relacionados
 

A espião do protocolo de configuração dinâmica host (DHCP) confiou ajustes da relação no
Switches ESW2-350G
 
Configuração de base de dados de ligação da espião DHCP no Switches ESW2-350G
 
Configuração do Domain Name System (DNS) no Switches ESW2-350G
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