
Ajustes da relação da inspeção do Address
Resolution Protocol (ARP) em switch empilhável
do Sx500 Series 

Objetivo
 

A inspeção do Address Resolution Protocol (ARP) é feita para impedir o envenenamento do
cache ARP, que se bem sucedido pode permitir que uma terceira parte maliciosa intercepte
e controle o tráfego de rede. A inspeção ARP mantém um estado de confiança com cada
relação no interruptor. Quando uma relação for uma relação confiada, os pacotes que são
recebidos nesta relação confiada não são verificados, ao contrário de essas que são
recebidas na interface não confiável. Os pacotes da interface não confiável submetem-se a
verificações da validação.
 
Os pacotes ARP, que incorporam a rede através do interruptor, passarão esta verificação de
segurança devido à inspeção ARP. Consequentemente, não há nenhuma necessidade de
executar a validação em nenhum outro lugar na rede. Este artigo explica as etapas para a
configuração de relações confiadas nos switch empilhável do Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Ajustes da relação da inspeção ARP
 
Edite ajustes da relação da inspeção ARP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha ajustes da Segurança > da
inspeção > da relação ARP. A página dos ajustes da relação abre. As portas ou as
retardações e seu estado são indicados que mostra se a porta particular ou a
RETARDAÇÃO estão confiadas ou não-confiável.
 



 
Nota: À revelia, todas as portas ou retardações são não confiáveis na inspeção ARP.
 

 
Etapa 2. Escolha o tipo de interface da lista de drop-down do filtro para a tabela inteira dos
ajustes da relação e o clique vai.
 

 
Etapa 3. Clique uma porta particular ou RETARDE-SE para editar a porta ou o ajuste da
RETARDAÇÃO e para clicar então edita. A página dos ajustes da relação da edição abre.
 



 
Etapa 4. Clique o tipo de interface desejada do campo da relação.
 

• Unidade/entalhe — Escolha a unidade na pilha (1 para modelos autônomos) e no número
de slot (1 ou 2) para que você deseja configurar ajustes DHCP. Os números disponíveis do
unidade-entalhe serão indicados na lista de drop-down e para escolher a porta da lista de
drop-down da porta.
 
• Porta — Para a unidade/entalhe escolhidos, escolha a porta para que você deseja
configurar da lista de drop-down da porta.
 
• RETARDAÇÃO (grupo da agregação da relação) — Escolha o canal da porta lógica da
lista de drop-down aplicar ajustes DHCP para esse Canal de porta. A RETARDAÇÃO é um
pacote de muitas portas física que forme um único canal lógico. Refira por favor o artigo, o 
Gerenciamento da RETARDAÇÃO e os ajustes em switch empilhável do Sx500 Series 
para esta configuração.
 

 
Etapa 5. Clique sim para fazer a interface particular confiada da relação confiada para
colocar ou clicar não para fazer o não-confiável da interface particular.
 
Etapa 6. O clique aplica-se. Os ajustes são aplicados.
 



  
Copie ajustes da relação da inspeção ARP a outras relações
 

Etapa 1. Siga etapas 1 e 2 da seção anterior.
 

 
Etapa 2. Clique uma porta particular ou RETARDE-SE para editar a porta ou o ajuste da
RETARDAÇÃO e para clicar então ajustes da cópia. A página dos ajustes da cópia abre.
 



 
Etapa 3. Entre nas portas a que a configuração selecionada deve ser copiado no campo
fornecido. Separe portas ou escalas diferentes com vírgulas.
 
Etapa 4. O clique aplica-se. Os ajustes são aplicados.
 

 


	Ajustes da relação da inspeção do Address Resolution Protocol (ARP) em switch empilhável do Sx500 Series
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Ajustes da relação da inspeção ARP
	Edite ajustes da relação da inspeção ARP
	Copie ajustes da relação da inspeção ARP a outras relações



