
Domain Name System (DNS)-configuratie op
ESW2-350G-switches 

Doel
 

Het Domain Name System (DNS)-systeem neemt de verantwoordelijkheid om de
domeinnamen aan IP-adressen toe te wijzen door middel van een aantal autoritaire
naamservers voor elk domein. Een DNS-server kan op een ESW2-350G switch worden
geconfigureerd. Als een schakelaar niet met een DNS server wordt gevormd, zouden
pakketten door de switch worden gedropt wanneer een host probeert een domeinnaam op te
lossen.
 
Dit artikel legt uit hoe u DNS op ESW2-350G-switches kunt configureren.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ ESW2-350G 
・ ESW2-350G-DC
  

Softwareversie
 

・ v1.2.9.44
  

DNS-configuratie
 
Configuratie van DNS-server
 

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies IP-configuratie >
Domain Name System > DNS-servers. De pagina DNS-servers wordt geopend: 
 

 
Stap 2. Controleer het vakje Enable in het DNS-veld om de DNS-server in te schakelen.
 



 
Stap 3. (Optioneel) Voer de standaardnaam van het domein in in het veld Standaardnaam
van het domein. Hier kunt u de schakelaar gebruiken met de ingestelde domeinnaam.
 

 
Opmerking: Het type geeft aan welk soort standaard Domain Name op de schakelaar is
ingesteld.
 

・ DHCP — De standaard domeinnaam wordt dynamisch toegewezen door de DHCP-
server.
 
・ Statisch — De standaard naam van het domein wordt gedefinieerd door de gebruiker.
 
・ Niet-standaard domeinnaam.
 

 Stap 4. Klik op Toepassen.
  

Statistisch toevoegen aan DNS-servertabel
 

 Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies IP-configuratie >
Domain Name System > DNS-servers. De pagina DNS-servers wordt geopend: 
 



 
Stap 2. Klik op Add. Het venster DNS-server toevoegen wordt weergegeven.
 

 
Opmerking: In dit artikel hebben we versie 4 gekozen om de configuratieprocedure te tonen.
 
Stap 3. Klik in het veld IP-versie op de radioknop voor de IP-versie die de server gebruikt.
De beschikbare opties zijn:
 

・ Versie 6 — Hiermee kunt u een IPv6-adres invoeren.
 
・ Versie 4 — Hiermee kunt u een IPv4-adres invoeren.
 

Timesaver: Als op versie 4 is gedrukt, slaat u de optie Stap 6 over.
 

 
Stap 4. Als u versie 6 als IP-adresversie in Stap 3 hebt gekozen, klikt u in het veld IPv6-
adres op het type van het IPv6-adres. De beschikbare opties zijn:
 

・ Link Local — Het IPv6-adres identificeert hosts op één netwerklink. Een lokaal adres
van een link heeft een prefix van FE80 dat niet routeerbaar is, en kan alleen voor
communicatie op het lokale netwerk worden gebruikt. Er wordt slechts één link-lokaal adres
ondersteund.



・ Wereldwijd — Het IPv6-adres is een mondiaal Unicast IPV6-type dat zichtbaar en
bereikbaar is via andere netwerken.
 

 
Stap 5.  Als u in Stap 4 op Local Link als IPv6-adrestype hebt gedrukt, kiest u de juiste
interface uit de vervolgkeuzelijst Link Local Interface.
 

 
Stap 6. Voer het IP-adres van de DNS-server in het veld IP-adres van de DNS-server in.
 

 
Stap 7. Controleer het vakje Active check in het veld DNS-serverstaat om de DNS-server die
u zojuist hebt ingesteld te activeren.
 
Stap 8. Klik op Toepassen.
  

Configuratie van host-toewijzing
 

Deze procedure helpt bij het in kaart brengen van een host-naam met een IP-adres.
 
Stap 1. Meld u aan bij het web Configuration-hulpprogramma en kies IP Configuration >
Domain Name System > Host Mappings. De pagina Host mapping wordt geopend: 
 



 
Stap 2. Klik op Toevoegen. Het venster Add Host mapping verschijnt.
 

 
Opmerking: In dit artikel hebben we versie 4 gekozen om de configuratieprocedure te tonen.
 
Stap 3. Klik in het veld IP-versie op de IP-versie van de slang. De beschikbare opties zijn:
 

・ Versie 6 — Hiermee kunt u een IPv6-adres invoeren.
 
・ Versie 4 — Hiermee kunt u een IPv4-adres invoeren.
 

Timesaver: Als op versie 4 is gedrukt, slaat u de optie Stap 6 over.
 
Stap 4. Als u versie 6 als IP-adresversie in Stap 3 hebt gekozen, klikt u in het veld IPv6-
adres op het type van het IPv6-adres. De beschikbare opties zijn:
 

・ Link Local — Een IPv6-adres dat alleen hosts op één netwerklink identificeert.
 
・ Wereldwijd — een IPv6-adres dat bereikbaar is via andere netwerken.
 

Stap 5. Als u Local Link als IPv6-adrestype in Stap 4 kiest, kiest u de juiste interface uit de
vervolgkeuzelijst Link Local Interface.
 
Stap 6. Voer de naam in die de in kaart gebrachte host in het veld Host Name identificeert.
 
Stap 7.  Voer het IP-adres van de in kaart gebrachte host in het veld IP-adres in.
 
Opmerking: Als u IPv6 als IP-adresversie kiest, kunt u maximaal 4 IPv6-adressen
toevoegen.
 
Stap 8. Klik op Toepassen.
 



 
Stap 9. (optioneel) Als een van de items in de Tabel voor host-toewijzing moet worden
verwijderd, vinkt u het aankruisvakje van de ongewenste ingang aan en klikt u op 
Verwijderen.
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