
A configuração das propriedades da inspeção do
Address Resolution Protocol (ARP) no 300
Series controlou o Switches 

Objetivo
 

O Address Resolution Protocol (ARP) é usado para traçar endereços IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT aos endereços MAC. A inspeção ARP é usada para proteger uma
rede dos ataques ARP. A inspeção ARP aumenta a Segurança de tráfego pela inspeção
dos pacotes que estão nas relações definidas como o não-confiável na página dos ajustes
da relação.  Quando um pacote chega em uma interface não confiável, a inspeção ARP olha
o endereço IP de origem e o MAC address do pacote.  Se combinam o endereço IP de Um
ou Mais Servidores Cisco ICM NT e o MAC address encontrou nas regras do controle de
acesso ARP, a seguir o pacote é enviado, se não o pacote é deixado cair.  
 
Este artigo explica como configurar a inspeção ARP no Switches controlado 300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches controlado 300 Series SF/SG
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Propriedades
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Segurança > a inspeção
ARP > as propriedades. A página das propriedades abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo de estado da inspeção
ARP para permitir a inspeção ARP.
 
Verificação (opcional) de etapa 3. a caixa de verificação da possibilidade no campo da



validação do pacote ARP para permitir as seguintes validações. Os pacotes que são
considerados inválidos pela inspeção ARP são registrados e deixados cair.
 

• MAC de origem — Compara o endereço MAC de origem do pacote com o MAC address
do remetente na requisição ARP. Esta verificação é executada para requisições ARP e
reações ARP.
 
• MAC de destino — Compara o endereço MAC de destino do pacote com o endereço
MAC de destino da relação. Esta verificação é executada somente para reações ARP.
 
• Endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Compara o corpo ARP para
endereços IP inválidos. Estes endereços incluem 0.0.0.0, 255.255.255.255, e todos os
endereços IP Multicast.
 

Etapa 4. Clique o botão de rádio que corresponde à opção desejada no campo do intervalo
do buffer de registro.  Se o endereço IP de origem do pacote recebido não pode ser
encontrado pela inspeção ARP, a seguir o pacote está deixado cair e um mensagem do
syslog é enviado. O intervalo do buffer de registro é a quantidade de tempo entre
mensagens do syslog.
 

• Frequência da nova tentativa — Incorpore o valor que define a frequência (nos
segundos) em que as mensagens do pacote descartado do SYSLOG são enviadas.
 
• Nunca — Mensagens do pacote descartado do SYSLOG das inutilizações.
 

Etapa 5. O clique aplica-se para salvar as mudanças ou o cancelamento para desabotoar as
mudanças.
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