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adresresolutie Protocol (ARP)-configuratie op de
200/300 Series Managed-switches 

Doelstellingen
 

ARP (Address Resolutie Protocol) wordt gebruikt om alle apparaten die direct op de switch
zijn aangesloten, bij te houden. De switch behoudt een ARP-tabel met het IP-adres en het
MAC-adres van elk apparaat dat op de switch is aangesloten. Wanneer een pakket aan een
bepaald apparaat moet worden routeerd, kijkt de schakelaar op het IP Adres van het
apparaat in zijn ARP Tabel om het MAC Adres van het doelapparaat te verkrijgen. De ARP-
tabel geeft nuttige informatie over de verschillende aangesloten apparaten. Heeft de
schakelaar geen apparaat of niet kunnen vertellen, dan kan de ARP tabel helpen om dit
probleem te bepalen. U kunt ook handmatig apparaten aan de ARP-tabel toevoegen, die
meer beveiliging aan het netwerk geeft bij het bijhouden van welke apparaten deel uitmaken
van de ARP-tabel.
 
Dit artikel legt uit hoe te om ARP te configureren en ook hoe u apparaten aan de ARP-tabel
kunt weergeven en toevoegen op de 200/300 Series Managed-switches.
  

Toepasselijke apparaten
 

SF/SG200 en SF/SG300 Series
  

Softwareversie
 

1.3.0.62
  

ARP-configuratie
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies IP-configuratie > ARP.
De ARP-pagina wordt geopend:
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Stap 2. In het veld ARP Entry Age Out specificeert u de tijd, in seconden, een adres in de
ARP-tabel waarna de vermelding automatisch uit de ARP-tabel wordt verwijderd.
 
Stap 3. Klik in het veld Clear ARP-vermeldingen op een van de volgende manieren:
 

Alle — Verwijdert dynamische en statische waarden in de ARP-tabel.
Dynamisch — Verwijdert alleen dynamische items in de ARP-tabel.
Statisch — Verwijdert alleen statische waarden in de ARP-tabel.
Normaal uitgekleed — Verwijdert dynamische items op basis van de ARP Input Out time.
 

Stap 4. Klik op Toepassen.
  

ARP-tabel
 

Deze sectie legt de ARP-tabel uit en hoe u een bijlage aan deze tabel kunt toevoegen.
 
Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies IP-configuratie > ARP.
De ARP-pagina wordt geopend:
 

 
Onder ARP Tabel, kunt u de informatie zien over de apparaten waartoe de switch toegang
heeft. Er zijn vier parameters:
 

Interface - Toont het type interface waarmee het apparaat is verbonden.
IP-adres - Geeft het huidige IP-adres van het apparaat weer.
MAC-adres — Geeft het MAC-adres van het apparaat weer.
Status - Toont of het apparaat aan de ARP-tabel is toegevoegd met een dynamisch of statisch
adres.
 

Opmerking: Om een ingang in de ARP tabel toe te voegen, raadpleegt u de subsectie Een
ingang toevoegen. Om een ingang in de ARP tabel te bewerken, raadpleegt u de subsectie 
Bewerken en Begin.
  
Een vermeldingen toevoegen
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Stap 1. Klik op Add om een ingang aan de ARP-tabel toe te voegen. De Add ARP-vensters
verschijnen.
 

 
Stap 2. Klik in het interfaceveld op een van de volgende manieren:
 

Poorten — Met deze optie kun je een specifieke poort kiezen. kies de gewenste poort in de
vervolgkeuzelijst Port.
LAG - Met deze optie kunt u een specifieke Link Aggregation Group (LAG) kiezen. Kies de
gewenste LAG in de vervolgkeuzelijst LAG.
VLAN — Met deze optie kunt u een specifiek Virtual Local Area Network (VLAN) kiezen. Kies
het gewenste VLAN in de vervolgkeuzelijst VLAN.
 

Opmerking: De opties in het veld Interface zijn alleen beschikbaar voor switches met Layer 3
modus. Voor switches met alleen Layer 2 functionaliteit zal het interfaceveld altijd aan het
standaard beheer VLAN worden toegewezen.
 
Stap 3. Voer in het veld IP-adres het IP-adres in van het apparaat dat u aan de ARP-tabel
wilt toevoegen.
 
Stap 4. Voer in het veld MAC-adres het MAC-adres in van het apparaat dat u aan de ARP-
tabel wilt toevoegen.
 
Stap 5. Klik op Toepassen om de configuratie op te slaan.
  
Een ARP-vermeldingen bewerken
 



In deze sectie wordt uitgelegd hoe u de eigenschappen van een specifiek ARP-item kunt
bewerken op de 200/300 Series Managed-switches.
 
Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies IP-configuratie > ARP.
De ARP-pagina wordt geopend:
 

 
Stap 2. Onder het gedeelte ARP Tabel, controleer het aankruisvakje van het ARP-item dat u
wilt bewerken en klik op Bewerken. Het ARP-venster bewerken verschijnt.
 

 
Stap 3. Kies in de vervolgkeuzelijst IP-adres een beschikbaar IP-adres voor het apparaat.
 
Stap 4. Klik in het veld Status op Dynamic als u een dynamisch IP-adres gebruikt. Anders
klikt u op Static als de ingang met een statisch IP-adres is toegevoegd.
 
Stap 5. Klik op Toepassen om de configuratie op te slaan.
 
Stap 6. (Optioneel) Om een ARP-ingang te verwijderen, schakelt u het aankruisvakje van het
ARP-item in dat u wilt verwijderen en klikt u op Verwijderen.
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