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Configurar a espião do protocolo de
configuração dinâmica host (DHCP) e
retransmita ajustes em seu interruptor 

Objetivo
 

O protocolo de configuração dinâmica host (DHCP) é um serviço que corridas na camada
de aplicativo da pilha de protocolos 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. Os mensagens DHCP são os mensagens de
transmissão que não podem se cruzar de uma rede a outra. O ajuste da relação DHCP
exigem a configuração da transmissão de DHCP e a espião DHCP que são explicados
abaixo. 
 
A transmissão de DHCP encaminha os mensagens de transmissão a uma rede diferente.
Igualmente adiciona a opção 82 para fornecer a informação adicional do cliente à rede do
roteamento.
 
A espião DHCP ajuda a identificar que relações são confiadas e quais são não confiáveis.
Impede respostas de DHCP falsas. Nos switch de camada 3, a transmissão de DHCP e a
espião podem ser permitidas em toda a relação com um endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT e no VLAN com ou sem um endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT.
 
O documento explica como configurar ajustes da relação DHCP em switch empilhável do
Sx500 Series. As seguintes configurações precisam de ser terminadas antes que esta
configuração esteja feita.
 

1. Configurar o VLAN; refira por favor a criação de VLAN do artigo em switch empilhável
do Sx500 Series para esta configuração. 
2. Configurar propriedades DHCP, refira por favor a configuração das propriedades do 
artigo DHCP em switch empilhável do SX500 Series para esta configuração.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

1.3.0.62
  

Configurar ajustes da relação DHCP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web para escolher a configuração IP >DHCP
> ajustes da relação. A página dos ajustes da relação abre:
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Adicionar a relação
 

 
Etapa 1. O clique adiciona para adicionar uma configuração da interface. Uma nova janela
aparece como segue:
 

 
Etapa 2. Clique o botão de rádio no campo da relação que corresponde ao tipo de relação
que você deseja configurar. As opções disponíveis são:
 

Unidade/entalhe e porta — A unidade identifica o interruptor, se é um mestre ou um escravo
na pilha. A unidade 1 é mestre e a unidade 2 é escravo.  O entalhe identifica que interruptor é
conectado a que entalhe. O slot1 é SF500 e entalhe 2 é SG500. Escolha a opção
desejada das listas de drop-down da unidade/entalhe e da porta.
RETARDAÇÃO —  Escolha a RETARDAÇÃO desejada da lista de drop-down da
RETARDAÇÃO. Um grupo do agregado do link (RETARDAÇÃO) é usado para ligar junto
portas múltiplas. As retardações multiplicam a largura de banda, aumentam a flexibilidade da
porta, e fornecem uma redundância de link entre dois dispositivos para aperfeiçoar o uso da
porta.
VLAN —  Escolha o VLAN desejado da lista de drop-down VLAN.
 

Um VLAN ajuda um grupo de anfitriões a comunicar-se como se estão na rede física, apesar de
seu lugar.

Verificação
(opcional) de etapa 3. a caixa de verificação da transmissão de DHCP para permitir a transmissão



de DHCP no VLAN.Verificação (opcional) de etapa 4. a caixa de verificação da espião DHCP para
permitir a espião DHCP no VLAN.Etapa 5. O clique aplica-se para salvar as mudanças. As
mudanças são mostradas na

tabela. Relação da

supressão Etapa1.
Verifique a interface desejada que você quer suprimir da tabela da relação DHCP e clicar a
supressão. 
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