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Configurar ajustes confiados protocolo de
configuração dinâmica host (DHCP) da relação
em um interruptor 

Objetivo
 

A espião do protocolo de configuração dinâmica host (DHCP) fornece um mecanismo de
segurança para impedir receber pacotes falsos da resposta de DHCP e para registrar
endereços de DHCP. Faz esta tratando portas no dispositivo como confiado ou não-
confiável.
 
Uma porta confiável é uma porta que seja conectada a um servidor DHCP e permitida
atribuir endereços de DHCP. Os mensagens DHCP recebidos em portas confiável são
permitidos passar através do dispositivo. Os pacotes destas portas são encaminhados
automaticamente. Se a espião DHCP não é permitida, todas as portas estão confiadas à
revelia.
 
Uma porta não-confiável é uma porta que não seja permitida atribuir endereços de DHCP. À
revelia, todas as portas estão consideradas não confiáveis até que você declare que
confiaram na página dos ajustes da relação.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como configurar ajustes confiados DHCP da relação em seu
interruptor.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx300 Series
Série SG350X
Sx500 Series
SG500X
  

Versão de software
 

1.4.7.06 — Sx300, Sx500, SG500X
2.2.8.04 — SG350X
  

Configuram ajustes confiados DHCP da relação
 

Nota: A aparência de sua utilidade com base na Web do interruptor pode variar segundo o
modelo exato de seu dispositivo. As imagens abaixo são tomadas do SG350X-48MP.
 
Etapa 1. Alcance sua utilidade com base na Web do interruptor e escolha a configuração IP
> o Gerenciamento e as relações do IPv4.
 



 
Etapa 2. Escolha a espião DHCP/relé > relações confiadas espião DHCP.
 

 
Etapa 3. Sob as relações confiadas apresente, clique sobre a porta ou a relação que você
quer configurar então clica edita.
 

 
Nota: Neste exemplo, a porta GE41 é escolhida.
 
Etapa 4. Na janela de configuração da relação da edição, verifique que a porta escolhida na
área da relação é essa que você escolheu na etapa precedente. Se não, clique sobre a seta
da gota-para baixo e escolha a porta direita.
 

 
Etapa 5. Na área confiada da relação, clique sobre um botão de rádio para ajustar a porta
específica ao confiado ou ao não confiado, e clique-o então aplicam-se.
 



 
Nota: Neste exemplo, é escolhido sim indicando que a porta está configurada para ser uma
porta confiável.
 
Etapa 6. Uma vez que o mensagem de sucesso aparece, fim do clique.
 

 
Etapa 7. Verifique na tabela confiada das relações se os ajustes novo-configurados na porta
escolhida são aplicados agora.
 

 
Etapa 8. (opcional) para salvar permanentemente a configuração, clica sobre o ícone 

 piscar na parcela superior da página.
 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes confiados da relação em seu
interruptor.
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