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Configureer een statisch MAC-adres in de
SX500 en SG500X Series Stackable-switches
via de CLI 
Inleiding
 
Een Medium Access Control (MAC)-adres is een uniek adres voor de datalink-laag dat aan een
netwerkapparaat is toegewezen. Een switch die het apparaat van de datalink-laag is, onderhoudt
een MAC-adrestabel om frames naar een doelpoort door te sturen. De waarden in de MAC-
adrestabel op de schakelaar worden statistisch of dynamisch gebouwd.
 
In dit scenario wordt een statisch MAC-adres ingesteld op een van de poorten die tot VLAN 1
behoren op de switch door de Opdrachtlijn Interface (CLI).
  
Doel
 
Het doel van dit document is u te tonen hoe u een statisch MAC-adres op de Sx500 en SG500X
Series Stackable Switches via de CLI kunt configureren.
  
Toepasselijke apparaten
 

Sx500 Series
SG500X Series-switches
  

Softwareversie
 

1.4.8.06
  

Statisch MAC-adres configureren
 
Opmerking: De afbeeldingen kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van het exacte model van het
apparaat dat u gebruikt. De onderstaande beelden worden genomen van de SG500X-48MP-
switch.
 
Stap 1. Meld u aan bij de CLI van de schakelaar en voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor
het apparaat in.
 

 
Opmerking: De standaardwaarden voor gebruikersnaam en wachtwoord zijn cisco/cisco. In dit
voorbeeld is de standaardnaam cisco en wordt een persoonlijk wachtwoord gebruikt.



Stap 2. Voer in de CLI de modus voor de wereldwijde configuratie in door het volgende in te
voeren:
 
SG500X#configuratie-terminal

Stap 3. Voer in de mondiale configuratiemodus de opdracht in om een statisch MAC-adres te
specificeren om aan de MAC-adrestabel toe te voegen door het volgende in te voeren:

SG500X (configuratie) #mac adres-tabel statisch c8:0a:a9:73:b0:a1 VLAN 10/10

Opmerking: In dit voorbeeld, wordt het MAC-adres c8:0a:a9:73:b0:a1 voor poort GE 1/1 in VLAN 1
ingevoerd. De afbeelding hierboven toont alleen de verkorte versie van de opdracht, aangegeven
door een $ vanwege de tekenlengtebeperking in de CLI.

Stap 4 . Sluit de wereldwijde configuratie-modus door het volgende in te voeren:

SG500X (configuratie) #exit

Stap 5. Controleer de MAC-adrestabel om het ingevoerde statische MAC-adres te controleren
door het volgende in te voeren:

SG500X#show mac-adrestabel



De MAC adrestabel zou nu het geconfigureerde statische MAC-adres in het gespecificeerde
VLAN en de poort moeten tonen.

Stap 6. (optioneel) Voer het volgende in om uw instellingen permanent op te slaan:

SG500X# exemplaar in werking stellen-configuratie

Stap 7. Voer Y in de melding Overschreven bestand in om Ja aan te geven en de instellingen op
te slaan in het opstartconfiguratiebestand.

Bestand overschrijven [opstartconfiguratie].... (Y/N) [N]? Y

De pagina zal dan bevestigen dat het kopiëren van de actieve configuratie naar de
opstartconfiguratie geslaagd is.

U hebt nu met succes een statisch MAC-adres ingesteld op de SX500- en SG500X-switch via de
CLI.
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