
Configurar ajustes do relé do protocolo de
configuração dinâmica host (DHCP) em um
interruptor através do comando line interface(cli) 
Objetivo

O protocolo de configuração dinâmica host (DHCP) é um serviço que corridas na
camada de aplicativo da pilha do Protocolo de Controle de Transmissão/Protocolo de
Internet (TCP/IP) para atribuir dinamicamente endereços IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT aos clientes DHCP, e para atribuir a informação de configuração TCP/IP
aos clientes DHCP. A transmissão de DHCP é uma característica que seja usada por
um interruptor, igualmente conhecido como o 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.

Configurar propriedades da transmissão de DHCP em um interruptor permite que você
permita a transmissão de DHCP globalmente e estabeleça uma conexão entre o
interruptor e um servidor DHCP remoto. Uma vez que a característica é permitida, o
interruptor incluirá a informação sobre se quando envia pacotes DHCP a e dos clientes
a  um  servidor  DHCP.  Isto  adicionará  mais  Segurança  ao  processo  DHCP
completamente identificando a conexão. Você pode igualmente permitir a transmissão
de DHCP de ser aplicado em interfaces especificadas.

Este artigo fornece instruções em como configurar propriedades DHCP através do
comando line interface(cli) de seu interruptor.

Nota: Para aprender como configurar as propriedades DHCP de seu interruptor com a
utilidade com base na Web, clique aqui. Para saber configurar os ajustes da espião
DHCP em seu interruptor, clique aqui.

Dispositivos aplicáveis | Versão de software

Sx300 Series | 1.4.7.05 (transferência o mais tarde)●

Sx350 Series | 2.2.8.4 (transferência o mais tarde)●

Série SG350X | 2.2.8.4 (transferência o mais tarde)●

Sx500 Series | 1.4.7.05 (transferência o mais tarde)●

Série Sx550X | 2.2.8.4 (transferência o mais tarde)●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5406-configure-dynamic-host-configuration-protocol-dhcp-snooping.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5515-configure-dynamic-host-configuration-protocol-dhcp-snooping.html
https://software.cisco.com/download/home/283019611
https://software.cisco.com/download/home/286311197/
https://software.cisco.com/download/home/286311197
https://software.cisco.com/download/home/284099526
https://software.cisco.com/download/home/284099526


Configurar a transmissão de DHCP no interruptor com o CLI

Configurar a transmissão de DHCP do IP global

Etapa 1. Início de uma sessão ao console do interruptor. O nome de usuário padrão e
a senha são Cisco/Cisco. Se você configurou um username ou uma senha nova,
incorpore as credenciais pelo contrário.

Nota: Os comandos disponíveis ou as opções podem variar segundo o modelo exato
de seu dispositivo. Neste exemplo, o interruptor SG350X é alcançado com o telnet.

Nota: Neste exemplo, o interruptor é alcançado com o telnet.

Etapa  2.  No  modo  de  exec  privilegiado  do  interruptor,  entre  no  contexto  da
configuração global entrando no seguinte:

Terminal SG350X#Configure

Etapa 3. Os recursos de Frame Relay DHCP são desabilitados à revelia. Para permitir
globalmente os recursos de Frame Relay DHCP no interruptor, entre no seguinte:

O relé DHCP SG350X(config)#ip permite

Etapa 4. (opcional) para desabilitar globalmente os recursos de Frame Relay DHCP,
entra no seguinte:

O relé DHCP SG350X(config)#no IP permite

Etapa 5. Para especificar o servidor DHCP ou os server disponível para a transmissão
de DHCP, entre no seguinte:

[ip-address] do endereço de relay DHCP SG350X(config)#ip

IP address — Especifica o endereço IP de servidor DHCP. Você pode definir até oito
servidores DHCP.

●

Nota: Neste exemplo, os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT dos
server são 124.167.1.1 e 124.200.1.1.



Etapa 6. (opcional) para remover um servidor DHCP da lista, entra no seguinte:

[IP-Address] do endereço de relay DHCP SG350X(config)#no IP

Etapa 7. (opcional) para permitir  a inserção dos dados da opção de DHCP 82 no
interruptor, entra no seguinte:

Opção de informação DHCP SG350X(config)#ip

Nota:  A  opção  82  é  usada  para  proteger  o  interruptor  dos  ataques  tais  como a
falsificação IP e de endereço de controle de acesso de mídia (MAC).  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 da rede de área local virtual
(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. A opção de DHCP 82 pode somente ser permitida se a transmissão de DHCP ou
a espião DHCP são permitidas.

Etapa 8. (opcional) para desabilitar a inserção dos dados da opção de DHCP 82, entra
no seguinte:

Opção de informação DHCP SG350X(config)#no IP

Etapa  9.  Inscreva  o  comando  exit  ir  para  trás  ao  modo  de  exec  privilegiado  do
interruptor.

SG350X(config)#exit 

Etapa 10. (opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes
configurados ao arquivo de configuração de inicialização entrando no seguinte:

Partida-configuração da executar-configuração SG350X#copy

Imprensa (opcional) Y de etapa 11. para o Yes ou o N para não em seu teclado uma
vez que a alerta do [startup-config] do arquivo do Overwrite… aparece.



Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes da transmissão de DHCP do
IP global em seu interruptor com o CLI.

Para mostrar  os ajustes configurados no CLI  de seu interruptor,  faixa clara para
verificar ajustes da transmissão de DHCP IP.

Configurar a transmissão de DHCP IP na interface de switch

O status operacional da transmissão de DHCP em uma relação é ativo se uma das
seguintes circunstâncias existe:

A transmissão de DHCP é permitida globalmente, e há um endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT definido na relação.

●

A transmissão de DHCP é permitida globalmente, não há nenhum endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT definido na relação, a relação é um VLAN, e a opção 82 é
permitida.

●

Siga estas  etapas  para  configurar  ajustes  da  transmissão de  DHCP IP  em uma
relação:

Etapa1.  No  modo  de  exec  privilegiado  do  interruptor,  entre  no  contexto  da
configuração global entrando no seguinte:

Terminal SG350X#Configure

Etapa 2. Incorpore a relação que você quer configurar entrando no seguinte:

[vlan-id] vlan SG350X(config)#interface

Nota: Neste exemplo, os 50 pés vlan são usados.

Etapa 3. Para permitir a transmissão de DHCP na relação, entre no seguinte:

O relé DHCP SG350X(config-if)#ip permite



Etapa 4. (opcional) para desabilitar a característica do agente de transmissão de
DHCP na relação, entra no seguinte:

O relé DHCP SG350X(config-if)#no IP permite

Etapa 5. (opcional) para definir os servidores DHCP disponíveis pela transmissão de
DHCP para os clientes DHCP conectados à relação, entra no seguinte:

[ip-address] do endereço de relay DHCP SG350X(config-if)#ip

IP address — Especifica o endereço IP de servidor DHCP. Você pode definir até oito
servidores DHCP.

●

Nota: Neste exemplo, o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do
servidor DHCP é 124.167.1.1.

Etapa 6. (opcional) para remover o server da lista, entra no seguinte:

[ip-address] do endereço de relay DHCP SG350X(config-if)#no IP

Etapa  7.  Inscreva  o  comando end  ir  para  trás  ao  modo de  exec  privilegiado  do
interruptor.

SG350X(config-if)#end 

Etapa 8. (opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes
configurados ao arquivo de configuração de inicialização entrando no seguinte:

Partida-configuração da executar-configuração SG350X#copy

Imprensa (opcional) Y de etapa 9. para o Yes ou o N para não em seu teclado uma
vez que a alerta do [startup-config] do arquivo do Overwrite… aparece.



Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes da transmissão de DHCP IP
na relação de seu interruptor com o CLI.

Para mostrar  os ajustes configurados no CLI  de seu interruptor,  faixa clara para
verificar ajustes da transmissão de DHCP IP.

Verifique ajustes da transmissão de DHCP IP

Etapa1. No modo de exec privilegiado do interruptor, entre no seguinte para indicar os
ajustes globais da transmissão de DHCP:

Relé DHCP SG350X#show IP

Nota: Neste exemplo, a transmissão de DHCP e a opção 82 são ambos permitidos
globalmente. A transmissão de DHCP é permitida no Gigabit Ethernet 1/0/3 do Gigabit
Ethernet 1/0/5 e dez das portas, e os VLAN 40 e os 50 pés. Os servidores DHCP são
124.167.1.1 e 124.200.1.1.

Etapa 2. Para indicar a configuração da opção de DHCP 82, entre no seguinte:

Opção de informação DHCP SG350X#show IP

Nota: Neste exemplo, a opção 82 é permitida.

Você deve agora ter verificado os ajustes configurados da transmissão de DHCP em



seu interruptor com o CLI.
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