
A espião do protocolo de configuração dinâmica
host (DHCP) confiou ajustes da relação no
Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

A espião DHCP é uma técnica que forneça a Segurança extra. Para fazer isto, o snoopiong
DHCP deixa cair os pacotes DHCP não confiáveis e igualmente constrói uma tabela de
ligação da espião DHCP. Um pacote está classificado como o não-confiável quando é
recebido fora da rede ou do Firewall que poderiam causar a ataques do tráfego em você a
rede. Uma interface não confiável é uma relação que seja permitida receber aqueles
pacotes não confiáveis, quando as relações confiadas forem permitidas receber - somente
pacotes confiados.
 
Este artigo explica como adicionar relações confiadas no Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• v1.2.6.28
  

Relação confiada
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a configuração IP > relações
confiadas espião DHCP > DHCP. A espião DHCP confiou que página das relações abrem:
 



 
Etapa 2. Clique o botão de rádio da relação apropriada para que você quer mudar o estado
da confiança.
 
Etapa 3. Clique o botão Edit. Uma nova janela aparece:
 

 
Etapa 4. (opcional) para selecionar um clique da relação qualquer um dos botões do botão
de rádio no campo da relação. A porta do clique se você quer aplica ajustes DHCP em uma
porta particular. Clique a RETARDAÇÃO (agregação do link) se você quer configurar um
pacote de alguns ou de todas as portas individuais. Escolha então um valor particular da
lista de drop-down ao lado dela
 
Etapa 5. No clique confiado do campo da relação sim se você quer a relação ser clique
outro confiado não.
 
Etapa 6. O clique aplica-se para confirmar estes ajustes.
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