
Configuração da transmissão de DHCP no
interruptor controlado 300 Series 

Objetivo
 

O protocolo de configuração dinâmica host (DHCP) é uma tecnologia que configure
automaticamente endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT aos anfitriões em
uma rede. A transmissão de DHCP é uma característica que seja usada por um interruptor
(referido como um agente de transmissão) para permitir uma comunicação DHCP entre os
anfitriões e os servidores DHCP remotos que não estão na mesma rede. Quando um cliente
mandar uma transmissão de DHCP para um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT, o agente de transmissão para a frente o pedido à sub-rede em que o servidor
DHCP remoto reside. A página das propriedades é usada para permitir a transmissão de
DHCP e estabelecer globalmente uma conexão entre o interruptor e um servidor DHCP
remoto. A página dos ajustes da relação é usada para permitir a transmissão de DHCP em
interfaces especificadas.
 
O objetivo deste artigo é explicar como configurar a transmissão de DHCP no Switches
controlado 300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches controlado 300 Series SF/SG
  

Versão de software
 

• v1.2.7.76
  

Configuração da transmissão de DHCP
 
Propriedades
 

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



 
A verificação (opcional) de etapa 2. permite no campo da opção 82 de permitir a opção 82
para pacotes DHCP. A opção 82 é usada para proteger o interruptor dos ataques tais como
a falsificação IP e de MAC address. A opção 82 fornece a informação sobre o lugar do
DHCP Client com a inserção do circuit id (o nome da relação em que o DHCP Client é
conectado e o nome VLAN que corresponde à relação) e o ID remoto (MAC address do
interruptor) no cabeçalho de pacote de informação do pacote DHCP. O servidor DHCP usa
então esta informação para atribuir um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT.
 
Etapa 3. A verificação permite no campo da transmissão de DHCP de permitir globalmente
a transmissão de DHCP no interruptor.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique. A transmissão de DHCP é configurada no interruptor.
 
Etapa 5. O clique adiciona para estabelecer um trajeto do interruptor ao servidor DHCP. O
indicador do servidor DHCP adicionar aparece.
 

 
O campo da versão IP indica a versão IP do servidor DHCP. Os 300 Switch atualmente
apoiam somente a transmissão de DHCP aos servidores DHCP do IPv4.
 



Etapa 6. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor
DHCP ao campo de endereço IP de servidor DHCP.
 
Etapa 7. O clique aplica-se. O servidor DHCP é configurado para usar a tabela de servidor
da transmissão de DHCP.
 

  
Relações da transmissão de DHCP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a configuração IP > o DHCP >
os ajustes da relação. A página dos ajustes da relação abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona para configurar uma relação para permitir a transmissão de
DHCP. O indicador da espião VLAN adicionar DHCP aparece.
 



 
Etapa 3. Escolha uma relação da lista de drop-down da relação.
 
Etapa 4. A verificação permite no campo da transmissão de DHCP de permitir a transmissão
de DHCP na interface especificada. No modo da camada 2, o interruptor apoia somente a
transmissão de DHCP em VLAN. No modo da camada 3, na transmissão de DHCP dos
apoios do interruptor em portas, em retardações, e em VLANS.
 
Etapa 5. O clique aplica-se. A transmissão de DHCP é permitida na relação.
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