
Gerenciamento dinâmico do MAC address 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 ou ao Internet. Um
interruptor, o dispositivo da camada de link de dados, mantém uma tabela de endereços
MAC para enviar quadros à porta do destino. A entrada de tabela de endereço MAC no
interruptor é criada estaticamente ou dinamicamente. A tabela de endereço dinâmico
contém todos os endereços MAC que são obtidos do tráfego de entrada ao interruptor. Se o
endereço de destino para o tráfego de entrada é encontrado no base de dados, o pacote
está enviado diretamente a sua porta um pouco do que todas as portas. Se o MAC address
não é saber pelo interruptor, executa o Address Resolution Protocol (ARP) que ajuda em
obter o MAC address do endereço de destino. Esta tabela não pode guardar cada MAC
address, assim que para manter a tabela, um endereço obtém suprimido se há um sem
tráfego recebido de um MAC address dinâmico por um período de tempo específico. Esta
vez é chamada Envelhecimento Time.The que a tabela de endereços MAC dinâmica é
construída com o uso do endereço de origem de MAC dos quadros recebidos. O interruptor
inunda um quadro quando o endereço MAC de destino não é apresentado na tabela de
endereços MAC dinâmica. Quando o sistema de destino responde, o interruptor adiciona
seus endereço e ID de porta relevantes de origem de MAC à tabela de endereço. Os
quadros subsequentes do interruptor então para a frente a essa porta sem transmitir o
quadro.
 
Este artigo explica como ajustar o tempo de envelhecimento no Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Gerenciamento dinâmico do MAC address
 
Configuração do tempo de envelhecimento dinâmico do MAC address
 

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

 
 



Etapa 2. No campo do tempo de envelhecimento, incorpore o tempo (aos segundos) depois
do qual o MAC address inativo é removido da tabela de endereço dinâmico. O tempo
padrão é 300 segundos.
 
Etapa 3. O clique aplica-se para salvar sua configuração.
  

Pergunta dinâmica do MAC address
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web para escolher tabelas de endereços
MAC > endereço dinâmico. A página dos endereços dinâmicos abre:
 

 
 
Nota: Ajudas da pergunta em filtrar a tabela de endereço dinâmico com as limitações dadas
por você. A pergunta dinâmica do MAC address é executada por um dos seguintes métodos
segundo a informação conhecida.
 

• Filtro — Filtra a tabela de endereço dinâmico baseada nos valores fornecidos na área de
filtro.
 
• Chave de tipo da tabela de endereço dinâmico — Filtra a tabela de endereço dinâmico
baseada na chave que é escolhida da lista de drop-down da chave de tipo da tabela de
endereço dinâmico.
  

Pergunta dinâmica do MAC address pelo método do filtro
 

 
 
Etapa1. Verifique as condições desejadas da pergunta sob a área de filtro.
 

• Iguais do ID de VLAN a — Incorpore o ID de VLAN da utilização VLAN que a pergunta é
executada.
 



• Iguais do MAC address a — Incorpore o MAC address da relação na utilização do
interruptor que a pergunta é executada.
 
• Conecte iguais a — Clique uma da seguinte utilização dos botões de rádio do tipo de
interface que a pergunta é executada.
 

– Porta — Escolha a porta desejada da lista de drop-down da porta usando que a
pergunta é executada.
 
– 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. Escolha a RETARDAÇÃO desejada da lista de drop-down da
RETARDAÇÃO.
 

Etapa 6. O clique vai filtrar a tabela de endereço dinâmico baseada nas condições
verificadas na área de filtro.
 
Nota: Clique o filtro claro para desmarcar e cancelar os campos sob a área de filtro.
  
Pergunta dinâmica do MAC address pelo método da chave de tipo
 

 
 
Etapa 1. Escolha a chave desejada da lista de drop-down da chave de tipo da tabela de
endereço dinâmico através de que a tabela de endereço dinâmico é filtrada. A lista de drop-
down contém o ID de VLAN, o MAC address, e a relação. 
 
Etapa 2. O clique vai classificar a tabela de endereço dinâmico.
 
Tabela clara do clique (opcional) de etapa 3. para cancelar os endereços MAC da tabela de
endereço dinâmico.
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