
Segurança da configuração da porta em switch
empilhável do Sx500 Series 

Objetivo
 

A Segurança de portas pode ser usada com dinamicamente instruído e endereços MAC
estáticos para limitar o tráfego de ingresso de uma porta, porque limita os endereços MAC
que são permitidos enviar o tráfego à porta. Quando um endereço MAC seguro é atribuído a
uma porta segura a porta não envia o tráfego de ingresso para aquelas que têm os
endereços MAC de origem que não são similares aos endereços que são definidos.
 
O objetivo deste original é explicar a Segurança da configuração da porta no Switches do
Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• v1.2.7.76
  

Segurança da configuração da porta
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Segurança > a Segurança
de portas. A página da Segurança de portas abre:
 

 
Etapa 2. Do filtro: A lista de drop-down do tipo de interface, escolhe o tipo de relação em
que o pacote é esperado.
 



 
Etapa 3. O clique vai, que indica o estado das relações.
 
Etapa 4. Clique a relação a ser alterada e o clique edita. A janela de configuração da
relação da Segurança de portas da edição aparece.
 

 
Etapa 5. (opcional) para mudar a relação que você configura, clica o botão de rádio
desejado no campo da relação e escolhe a interface desejada da lista de drop-down.
 

 
• Unidade/entalhe — Das listas de drop-down da unidade/entalhe escolha a
unidade/entalhe apropriados. A unidade identifica se o interruptor é um mestre ou um
escravo na pilha. O entalhe identifica que interruptor é conectado a que entalhe (o slot1 é
SF500 e entalhe 2 é SG500).
 

 • Porta — Da lista de drop-down da porta, escolha a porta apropriada configurar. 
 

• RETARDAÇÃO — Escolha a RETARDAÇÃO da lista de drop-down da RETARDAÇÃO.



Um grupo do agregado da relação (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
 

Etapa 6. (opcional) para travar imediatamente a porta e para não aprender alguns
endereços novos MAC, fechamento da verificação no campo de status da interface.
 
Timesaver: Se o fechamento é verificado, salte para pisar 9.
 
Etapa 7. Clique o botão de rádio que corresponde ao tipo desejado de porta que trava
necessário do campo de modo de aprendizagem. Há quatro opções.
 

• Fechamento clássico — Trava a porta imediatamente sem a consideração para o número
de endereços que têm sido aprendidos já. A porta não aprende nenhuns endereços novos
MAC. Os endereços que são instruídos não podem ser re-instruídos nem envelheceram.
 
• Fechamento dinâmico limitado — Trava a porta, remove os endereços dinâmicos atuais
MAC relativos à porta, e então a porta aprende endereços até seu limite máximo. A porta
pode ser re-instruída e envelheceu.
 
• Fixe o Permanent — O MAC address dinâmico atual relativo à porta é mantido e aprende
o número máximo de endereços permitidos na porta. Isto é ajustado pelo máximo não do 
campo permitido endereço. Relearning e envelhecer são permitidos.
 
• Fixe a supressão na restauração — Uma vez que a porta é restaurada suprime do MAC
address dinâmico atual. Os endereços MAC podem ser instruídos baseados no número de
endereços permitidos na porta. Isto é ajustado pelo máximo não do campo permitido
endereço. Relearning e envelhecer são desabilitados.
 

Etapa 8. Se o fechamento clássico não é clicado na etapa 7, entre no número máximo de
endereço MAC que pode ser aprendido em uma porta se o modo de aprendizagem
dinâmico limitado do fechamento é clicado. O número 0 indica que somente os endereços
estáticos estão apoiados na relação.
 
Etapa 9. Se o fechamento é a etapa dentro verificada 6, a seguir clique um botão de rádio
na ação no campo da violação para escolher a ação que deve ser executada nos pacotes
recebidos na porta fechado. 
 

• Descarte — Rejeita pacotes de toda a fonte desaprendida.
 
• Dianteiro — Para a frente pacotes de um origem desconhecida sem conhecer o MAC
address.
 
• Parada programada — Deixa cair pacotes de toda a fonte desaprendida, e a porta é
parada programada. Esta porta é parada programada mantida até reactivated ou até que o
interruptor estiver recarregado.
 

Etapa 10. (opcional) para permitir armadilhas quando uma porta fechado obtém um pacote,
verificação permite no campo da armadilha. É aplicável para violações do fechamento. Em
caso do fechamento clássico, este é todo o endereço novo recebido. Em caso de
fechamento dinâmico limitado, este é todo o endereço novo que exceder o número de
endereços permitidos.
 
Timesaver: Se Enable não é a etapa dentro verificada 10, salte a etapa 12.



Etapa 11. Incorpore o tempo mínimo, aos segundos, que passa entre armadilhas no campo
de frequência da armadilha.
 
Etapa 12. O clique aplica-se para aplicar os ajustes.
  

Copie ajustes
 

Etapa 1. Clique a relação a ser alterada e clique ajustes da cópia. A janela de configuração
da cópia aparece.
 

 
Etapa 2. Incorpore as relações ou as escalas das relações a que a configuração precisa de
ser copiada no campo fornecido.
 

 
Etapa 3. O clique aplica-se para alterar a Segurança de portas e para atualizar o arquivo de
configuração running.
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