
Configuração de grupos com base em MAC ao
VLAN em 300 Series Switch 

Objetivo
 

Um endereço de controle de acesso de mídia (MAC address) é um identificador exclusivo
dado a cada interface de rede.  Os pacotes (isto é mensagens de um dispositivo) podem ser
colocados em um grupo vlan por seu endereço MAC de origem.  A informação em um grupo
vlan é enviada então a um VLAN designado.  O Switches controlado 300 Series permite que
você defina diversos grupos vlan com base em MAC.  Uma vez que criados, estes grupos
vlan podem ser atribuídos às portas/retardações específicas no interruptor e ser
encaminhados aos VLAN específicos.  
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como criar grupos vlan com base em MAC e
traçá-los a uma relação específica (port/LAG).
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches controlado 300 Series SF/SG
  

Versão de software
 

• v1.2.7.76
  

Crie o grupo vlan com base em MAC
 

Nota: A fim criar um grupo vlan com base em MAC, o interruptor deve reagir do modo da
camada 2.  Para mudar o interruptor para mergulhar o modo 2, refira a configuração das
configurações de sistema no Switches controlado 200/300 Series.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de VLAN >
os grupos vlan > grupos com base em MAC. A página dos grupos com base em MAC abre.
 

 
Etapa 2. O clique adiciona para criar um grupo com base em MAC novo. A janela do grupo
com base em MAC adicionar aparece.
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Etapa 3. No campo do MAC address, incorpore um MAC address que você queira
configurar a um grupo vlan.
 
Etapa 4. Clique o botão de rádio que corresponde ao método que você quer se usar a fim
definir a máscara do prefixo.  A máscara do prefixo olha um determinado número de bit e
atribui então o MAC address a um grupo vlan.
 

• Host — O MAC address inteiro é olhado e posto em um grupo.  Você pode somente
agrupar os endereços um MAC numa altura em que você usa o host.
 
• Comprimento — Somente uma seção do MAC address é olhada (da esquerda para a
direita) e colocada então em um grupo.  Mais baixo o número do comprimento, menos os
bit são olhados.  Isto significa que você pode atribuir um grande número endereços MAC a
um grupo vlan imediatamente. Por exemplo, todos os computadores em sua rede são
feitos pela mesma empresa.
 

Etapa 5. No campo do ID de grupo, crie e entre em um número de ID do grupo vlan com
que para identificar o grupo vlan com base em MAC.
 
Etapa 6. O clique aplica-se para criar o grupo com base em MAC e para clicar então perto
da saída a janela do grupo com base em MAC adicionar.
  

Grupo vlan do mapa ao VLAN pela relação
 

Nota: Você pode somente traçar um grupo vlan a um port/LAG que reaja do modo geral.
Para mudar um port/LAG ao modo geral, refira o documento configuram ajustes da interface
de VLAN no Switches controlado 200/300.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de VLAN >
os grupos vlan > grupos com base em MAC ao VLAN. Os grupos com base em MAC à 
página VLAN abrem.
 

 
Etapa 2. O clique adiciona. O grupo adicionar ao indicador do mapeamento VLAN aparece.
 



 
Etapa 3. Clique o botão Appropriate Radio Button no campo da relação para definir uma
relação, e escolha um port/LAG específico da lista de drop-down.  Esta relação é traçada ao
grupo vlan.
 

• Porta — Uma única porta física no interruptor.
 
• RETARDAÇÃO — Um pacote de portas física usadas para aumentar a largura de banda
e fornecer a redundância de link.
 

Etapa 4. Escolha um grupo vlan da lista de drop-down no campo do ID de grupo. Estes são
os grupos vlan que você criou na seção anterior.
 
Etapa 5. Incorpore o número do VLAN para receber o tráfego do grupo vlan no campo do 
ID de VLAN.
 
Etapa 6. O clique aplica-se para salvar e clicar então perto da saída o indicador do 
mapeamento VLAN.
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