
Configuratie van gereserveerde Mac Adapters
op de 300 Series Managed-switches 

Doel
 

Gereserveerde MAC-adressen zijn een manier om correct verkeer naar een specifieke MAC-
adresbestemming te garanderen. U kunt een MAC-adres configureren om pakketten te
ontvangen en door te sturen of specifieke pakketten weg te gooien. Met de 300 Series
Managed-switches kunt u MAC-adressen toewijzen als gereserveerde MAC-adressen met
het doel van filterpakketten die bestemd zijn voor deze gereserveerde MAC-adressen, en
beslissen of u deze pakketten overbruggt en doorstuurt of weggooit. 
 
Het doel van dit document is uit te leggen hoe u de gereserveerde MAC-adressen kunt
configureren op de 300 Series Managed-switches.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ SF/SG 300 Series Managed-switches
  

Softwareversie
 

•1.3.0.62
  

Gereserveerde MAC-adresconfiguratie
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratie hulpprogramma en kies MAC-adrestabellen >
Gereserveerde MAC-adressen. De pagina Gereserveerde MAC-adressen wordt geopend:
 
Stap 2. Klik op Add. Het venster Add Reserved MAC Address verschijnt.
 

 
Stap 3. Kies in de vervolgkeuzelijst MAC-adres het MAC-adres dat u wilt reserveren.
 



 
Stap 4. Klik op een van de kadertypes in het veld Frame Type om de pakketten te filteren die
bestemd zijn voor het gekozen MAC-adres. De beschikbare opties zijn:
 

・ Ethernet V2 — Deze optie is van toepassing op ETHERNET versie 2 frames voor het
specifieke MAC-adres.
 

- ETHERNET — Voer in dit veld het protocolnummer in in hexadecimale indeling dat u uit
het ETHERNET V2-frame wilt filteren.
 

 
・ LLC - Deze optie is van toepassing op Logical Link Control (LLC)-pakketten voor het
specifieke MAC-adres. LLC werkt als een brug tussen de datalink-laag en de netwerklaag.
 

- DSAP-SSAP — Voer in dit veld ofwel het DSAP-adres (Destination Service Access
Point) of het SSAP-adres (Source Service Access Point) in het hexadecimale formaat van
het LLC-pakket dat u wilt filteren.
 



 
・ LLC-SNAP - Deze optie is van toepassing op Logical Link Control/Sub-Network Access
Protocol (LLC-SNAP)-pakketten voor het specifieke MAC-adres. SNAP is een protocol dat
voor multiplexing wordt gebruikt en werkt samen met LLC-netwerken om IP-pakketten
tussen de netwerklaag en de datalink-laag te overbruggen.
 

- PID - Voer in dit veld de Protocol-ID in in een hexadecimale indeling van het LLC-SNAP-
pakket dat u wilt filteren.
 

 
・ Alle — Deze optie is van toepassing op alle frames voor het specifieke MAC-adres.
 

Stap 5.  Klik op een van de handelingen die de schakelaar kan nemen wanneer een kader
dat de geconfigureerde criteria aanpast aankomt. De beschikbare opties zijn:
 

・ Vernietig — Deze optie verwijdert de verpakking.
 
・ Bridge — Deze optie geeft het pakje door aan alle VLAN’s.
 

Stap 6. Klik op Toepassen. Een nieuw MAC-adres is gereserveerd.
 
De gereserveerde MAC-adrestabel moet nu de configuratie-wijzigingen weergeven
 



 
 
 
Stap 7. (Optioneel) Om een item in de Gereserveerde MAC-adrestabel te bewerken,
controleert u het aankruisvakje van de ingang die u wilt bewerken en klikt u op Bewerken.
 

 
Stap 8. (Optioneel) Om een boeking in de Gereserveerde MAC-adrestabel te verwijderen,
schakelt u het aankruisvakje van de boeking in die u wilt verwijderen en vervolgens klikt u op
 Verwijderen.
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