
Adicionar um endereço MAC estático no
Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

Um endereço de controle de acesso de mídia (MAC) é um endereço original da camada de
link de dados atribuído a cada dispositivo que conecta a uma rede. Um interruptor, que seja
o dispositivo da camada de link de dados, mantém uma tabela de endereços MAC para
enviar quadros à porta de destino apropriado. As entradas de tabela de endereço MAC no
interruptor são adicionadas dinamicamente ou inscritas manualmente. O endereço MAC
estático é o método usado para adicionar manualmente endereços MAC das portas à tabela
de endereços MAC do interruptor.
 
Este artigo explica como configurar o endereço MAC estático no Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configuração do endereço MAC estático
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha tabelas de endereços MAC >
endereços estáticos. A página dos endereços estáticos abre: 
 

 
Etapa 2. Clique adicionam para adicionar e configurar o endereço MAC estático. O indicador
do endereço estático adicionar aparece:
 



 
Etapa 3. Escolha o ID de VLAN desejado da lista de drop-down VLAN para a porta ou
RETARDE-SE.
 

 
Etapa 4. Incorpore o MAC address válido que deve ser configurado estaticamente para a
porta ou a RETARDAÇÃO no campo do MAC address.
 

 
Etapa 5. Clique um dos seguintes botões de rádio que corresponde ao tipo de interface a
que o endereço MAC estático precisa de ser atribuído, e escolhe a interface desejada da
lista de drop-down adjacente.
 

• Porta — Uma interface única do interruptor.
 
• RETARDAÇÃO — Diversas portas do interruptor são combinadas para formar um único
grupo chamado como o grupo da agregação do link (RETARDAÇÃO). Este interruptor
apoia até 8 retardações.
 



 
Etapa 6. Clique um dos botões de rádio para que a ação desejada seja recolhida o campo
de estado para a relação:
 

• Permanente — O MAC address é retido mesmo quando o interruptor é recarregado.
 
• Supressão na restauração — O MAC address é suprimido quando o interruptor é
restaurado.
 
• Supressão no intervalo — O MAC address é suprimido quando envelhecido. O MAC
address inativo é removido da tabela de endereços MAC após um período de tempo
configurável.
 
• Fixe — O MAC address é seguro quando a relação escolhida reage do modo fechado
clássico. No modo fechado clássico, o MAC address da relação não pode ser mudado
depois que é atribuído e não afetado envelhecendo.
 

Etapa 7. O clique aplica-se para salvar os ajustes. O endereço MAC estático configurado é
adicionado à tabela de endereço estático:
 

 
Verificação (opcional) de etapa 8. a caixa de verificação desejada da entrada de que você
deseja suprimir. Supressão do clique. Isto é útil se uma configuração errada é feita ou uma
entrada está precisada já não.
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