
Configuratie van IPv4-interface op ESW2-550X
switch 

Doel
 

De ESW2-550X-switch werkt alleen in Layer 3-modus. De switch kan meerdere IP-adressen
hebben en kan worden geconfigureerd op een poort, een LAG of een VLAN-interface. Als
een switch geen DHCP-server heeft, moet het IP-adres statisch worden toegewezen.
 
Dit artikel legt uit hoe u IPv4-interface statistisch of dynamisch op ESW2-550x stapelbare
beheerde switch kunt configureren.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ ESW2-550X 
・ ESW2-550X-DC
  

Softwareversie
 

・ v1.2.9.44
  

IPv4-interfaceconfiguratie
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies IP Configuration >
Management en IP Interface > IPv4 Interface. De IPv4-interfacepagina wordt geopend:
 

 
 
Stap 2. Controleer het vakje Enable in het veld IPv4-routing om IPv4-routing op de switch
mogelijk te maken.
 
Stap 3. Klik op Toepassen.
  

 Dynamische IPv4-adresconfiguratie
 



   
 
Stap 1. Klik op Add. Er verschijnt een nieuw venster:
 

 
Stap 2. Klik het gewenste keuzerondje in het veld Interface. De beschikbare opties zijn:
 

・ Eenheid/sleuf en poort — De eenheid identificeert de schakelaar of deze actief is of een
lid in de stapel, eenheid 1 is actief en eenheid 2 is lid. Als u niet bekend bent met de
gebruikte termen, raadpleegt u Cisco Business: Lijst van termen van nieuwe termen. De
sleuf identificeert of de schakelaar ESW2-550 of ESW2-550X is, sleuf 1 is ESW2-550 en
sleuf 2 is ESW2-550X. Selecteer de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst Eenheid/sleuf.
 

- Port - kies de gewenste poort in de vervolgkeuzelijst Port.
 

・ LAG — Kies op welke LAG de bonjour wordt geadverteerd in de vervolgkeuzelijst LAG.
Een Link Aggregate Group (LAG) wordt gebruikt om meerdere poorten onderling te
verbinden. LAGs vermenigvuldigt bandbreedte, verhoogt poortflexibiliteit, en verstrekt
verbindingsredundantie tussen twee apparaten om poortgebruik te optimaliseren.
 
・ VLAN — Kies het gewenste VLAN waarop de conversie van de VLAN-vervolgkeuzelijst
wordt geadverteerd. Een VLAN helpt een groep hosts te communiceren alsof ze op het
fysieke netwerk zijn, ongeacht hun locatie.
 

Stap 3. Klik op de knop Dynamisch IP-adres in het veld IP-adrestype.
 
Stap 4. Klik op Toepassen. Een nieuw geconfigureerd interface wordt toegevoegd aan de
IPv4-interfacetabel.
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Statische IPv4-adresconfiguratie
 

 
 
Stap 1. Klik op Add. Er verschijnt een nieuw venster:
 

 
Stap 2. Klik op de gewenste interface. De beschikbare opties zijn:
 

・ Eenheid/sleuf en poort — De eenheid identificeert de schakelaar of deze actief is of een
lid in de stapel, eenheid 1 is actief en eenheid 2 is lid. De sleuf identificeert of de
schakelaar ESW2-550 of ESW2-550X is, sleuf 1 is ESW2-550 en sleuf 2 is ESW2-550X.
Selecteer de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst Eenheid/sleuf.
 

- Port - kies de gewenste poort in de vervolgkeuzelijst Port.
 

・ LAG — Kies op welke LAG de bonjour wordt geadverteerd in de vervolgkeuzelijst LAG.
Een Link Aggregate Group (LAG) wordt gebruikt om meerdere poorten onderling te
verbinden. LAGs vermenigvuldigt bandbreedte, verhoogt poortflexibiliteit, en verstrekt
verbindingsredundantie tussen twee apparaten om poortgebruik te optimaliseren.
 
・ VLAN — Kies het gewenste VLAN waarop de conversie van de VLAN-vervolgkeuzelijst
wordt geadverteerd. Een VLAN helpt een groep hosts te communiceren alsof ze op het
fysieke netwerk zijn, ongeacht hun locatie.
 



Stap 3. Klik op Statisch IP-adres als het IP-adrestype.
 
Stap 4. Voer het IP-adres van de interface in het veld IP-adres in.
 
Stap 5. Klik het gewenste keuzerondje in het veld masker aan. De beschikbare opties zijn:
 

・ Netwerkmasker - Voer het subnetmasker van de IPv4-interface in het veld
Netwerkmasker in.
 
・ Lengte voorvoegsel - Voer de lengte van het voorvoegsel in het veld Lengte voorvoegsel
in.
 

Stap 6. Klik op Toepassen. Een nieuw geconfigureerd statisch IPv4-adres wordt toegevoegd
aan de IPv4-interfacetabel.
 

  
IPv4-interface bewerken
 

 
 
Stap 1. Controleer de gewenste interface en klik op Bewerken. De pagina IP-interface
bewerken wordt geopend:
 



 
Stap 2. Kies de gewenste interface in de vervolgkeuzelijst Interface.
 
Stap 3. Klik op het gewenste IP-adrestype.
 
Stap 4. Als in Stap 3 het dynamische IP-adres is geselecteerd, controleert u het vakje 
Enable om IP-adres opnieuw te activeren.
 

 
Stap 5. Als het Statische IP-adres in Stap 3 is geselecteerd, voert u het masker van het IP-
adres in zoals:
 

・ Netwerkmasker - Voer het subnetmasker van de IPv4-interface in het veld
Netwerkmasker in.
 
・ Lengte voorvoegsel - Voer de lengte van het voorvoegsel in het veld Lengte voorvoegsel
in.
 

Stap 6. Klik op Toepassen.
  

IPv4-interface verwijderen
 



 
Stap 1. Controleer de gewenste interface en klik op Verwijderen. 
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