
Configuração das Configurações da Interface do
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
em Switches ESW2-550X 

Objetivo
 

O Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) é um serviço executado na camada de
aplicação da pilha de protocolos TCP/IP para atribuir dinamicamente endereços IP a
clientes DHCP e para alocar informações de configuração TCP/IP a clientes DHCP. As
mensagens DHCP são mensagens de broadcast que não podem passar de uma rede para
outra. As configurações da interface DHCP exigem a configuração do DHCP relay e da
espionagem DHCP que são explicadas abaixo. 
 
O DHCP relay encaminha as mensagens de broadcast para uma rede diferente. Também
adiciona a opção 82 para fornecer informações adicionais do cliente à rede de roteamento.
 
O rastreamento de DHCP ajuda a identificar interfaces confiáveis de não confiáveis. Evita
respostas DHCP falsas. Nos switches da camada 3, o retransmissão e a espionagem de
DHCP podem ser ativados em qualquer interface com um endereço IP e na VLAN com ou
sem um endereço IP.
 
Este artigo explica como configurar a interface DHCP em switches gerenciados empilháveis
ESW2-550X.
 
Nota: Você precisa habilitar o DHCP relay antes de continuar. Para obter mais informações,
consulte o artigo DHCP Properties Configuration on ESW2-550X Switch.
  

Dispositivos aplicáveis
 

ESW2-550X 
ESW2-550X-DC
  

Versão de software
 

v1.2.9.44
  

Definir as configurações da interface DHCP
 

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web para escolher IP Configuration
>DHCP > Interface Settings. A página Configurações da interface é aberta:
 

 



Adicionar interface
 

 
Etapa 2. Clique em Adicionar para adicionar uma configuração de interface. Uma nova
janela é exibida da seguinte maneira:
 

 
 
Etapa 3. Clique no botão de opção no campo Interface que corresponde ao tipo de interface
que você deseja configurar. As opções disponíveis são:
 

Unidade/Slot e Porta — A unidade identifica o switch, esteja ele ativo ou um membro na
pilha (a unidade 1 está ativa e a unidade 2 é um membro). Se você não está familiarizado
com os termos usados, confira o Cisco Business: Glossário de Novos Termos. O slot
identifica se o switch é ESW2-550 ou ESW2-550X (o slot 1 é ESW2-550 e o slot 2 é
ESW2-550X). Escolha a opção desejada na lista suspensa Unidade/Slot.
 

- Porta — escolha a porta desejada na lista suspensa Porta.
 

LAG — Escolha o LAG desejado na lista suspensa LAG. Um LAG (Link Aggregate Group)
é usado para vincular várias portas. Os LAGs multiplicam a largura de banda, aumentam a
flexibilidade da porta e fornecem redundância de link entre dois dispositivos para otimizar o
uso da porta.
 
VLAN - Escolha a VLAN desejada na lista suspensa VLAN. Uma VLAN ajuda um grupo de
hosts a se comunicar como se estivessem na rede física, independentemente de sua
localização.
 

 
Etapa 4. (Opcional) Marque a caixa de seleção DHCP Relay para habilitar a retransmissão
de DHCP na VLAN.
 
Etapa 5. (Opcional) Marque a caixa de seleção DHCP Snooping para ativar o rastreamento
de DHCP na VLAN.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html


Etapa 6. Clique em Aplicar para salvar as alterações. As alterações são mostradas na
tabela.
 

  
Excluir interface
 

 
Etapa 1. Verifique a interface desejada que deseja excluir da tabela de interface DHCP e
clique em Excluir. 
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