
Configuração de endereços Mac reservados nos
switches gerenciados 300 Series 

Objetivo
 

Os endereços MAC reservados são uma forma de garantir o tráfego adequado para um
destino de endereço MAC específico. Você pode configurar um endereço MAC para receber
e encaminhar pacotes ou descartar pacotes específicos. Os 300 Series Managed Switches
permitem que você atribua endereços MAC como endereços MAC reservados com o
objetivo de filtrar pacotes destinados a esses endereços MAC reservados e decida se deve
fazer a ponte e encaminhar esses pacotes ou descartá-los. 
 
O objetivo deste documento é explicar como configurar endereços MAC reservados nos 300
Series Managed Switches.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Switches gerenciados SF/SG 300 Series
  

Versão de software
 

•1.3.0.62
  

Configuração de endereço MAC reservado
 

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha MAC Address Table >
Reserved MAC Addresses. A página Endereços MAC Reservados é aberta:
 
Etapa 2. Clique em Add. A janela Add Reserved MAC Address (Adicionar endereço MAC
reservado) é exibida.
 

 
Etapa 3. Escolha na lista suspensa Endereço MAC o endereço MAC que deseja reservar.
 



 
Etapa 4. Clique em um dos tipos de quadro no campo Tipo de Quadro para filtrar os pacotes
destinados ao endereço MAC escolhido. As opções disponíveis são:
 

Ethernet V2 — Esta opção se aplica aos quadros ETHERNET Versão 2 para o endereço
MAC específico.
 

- Ethertype — Insira neste campo o número do protocolo no formato hexadecimal que
deseja filtrar do quadro ETHERNET V2.
 

 
LLC — Esta opção se aplica a pacotes de Controle de Enlace Lógico (LLC - Logical Link
Control) para o endereço MAC específico. O LLC atua como uma ponte entre a camada de
enlace de dados e a camada de rede.
 

- DSAP-SSAP — Insira neste campo o endereço do Ponto de Acesso de Serviço de
Destino (DSAP - Destination Service Access Point) ou o endereço do Ponto de Acesso
de Serviço de Origem (SSAP - Source Service Access Point) no formato hexadecimal do
pacote LLC que deseja filtrar.
 



 
LLC-SNAP — Esta opção se aplica a pacotes Logical Link Control/Sub-Network Access
Protocol (LLC-SNAP) para o endereço MAC específico. O SNAP é um protocolo usado
para multiplexação e funciona junto com redes LLC para ligar pacotes IP entre a camada
de rede e a camada de enlace de dados.
 

- PID — Insira neste campo o PID (Protocol Identifier, Identificador de protocolo) em um
formato hexadecimal do pacote LLC-SNAP que deseja filtrar.
 

 
Todos — Esta opção se aplica a todos os quadros para o endereço MAC específico.
 

Etapa 5.  Clique em uma das ações que o switch pode executar quando um quadro que
corresponda aos critérios configurados chegar. As opções disponíveis são:
 

Descartar — Esta opção exclui o pacote.
 
Bridge — Esta opção encaminha o pacote a todos os membros das VLANs.
 

Etapa 6. Clique em Apply. Um novo endereço MAC é reservado.
 
A tabela de endereços MAC reservados deve agora exibir as alterações de configuração
 



 
 
 
Passo 7. (Opcional) Para editar uma entrada na Tabela de Endereços MAC Reservados,
marque a caixa de seleção da entrada que deseja editar e clique em Editar.
 

 
Etapa 8. (Opcional) Para excluir uma entrada na Tabela de Endereços MAC Reservados,
marque a caixa de seleção da entrada que deseja excluir e clique em Excluir.
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