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Inleiding

Dit document beschrijft hoe u VLAN’s kunt maken en verwijderen op een Cisco Catalyst-switch die
Simple Network Management Protocol (SNMP) gebruikt. Het beschrijft ook hoe u poorten aan een
VLAN kunt toevoegen met SNMP.

Voorwaarden

Vereisten

Zorg er voordat u de informatie in dit document gebruikt voor dat u begrijpt:

Hoe werkt de ifTable en ifIndex●

Hoe VLAN’s werken op Cisco Catalyst-switches●

Hoe u VLAN-informatie op Cisco Catalyst-switches kunt weergeven●

Het algemene gebruik van SNMP wordt, ingesteld en lopen opdrachten●

Componenten



Dit document is voor Catalyst switches die reguliere Catalyst OS of Catalyst IOS uitvoeren die de
IF-MIB, CISCO-VTP-MIB en CISCO-VLAN-MBERSHIP-MIB ondersteunen. De informatie in dit
document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

Catalyst 3524XL actieve kaart voor IOS 12.0(5)WC5a●

NET-SNMP versie 5.0.6 beschikbaar op http://www.net-snmp.org/ ●

De informatie in dit document is gebaseerd op apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving.
Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde
(standaard)configuratie. Als u in een live netwerk werkt, voordat u een opdracht gebruikt, zorg er
dan voor dat u de mogelijke impact van een opdracht begrijpt.

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrond

Details van de MIB - variabelen — waaronder Objectidentificatoren (OID's)

1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.3.1.1.2 (CISCO-VTP-MIB)

vtpVlanState  OBJECT-TYPE

    SYNTAX     INTEGER { operational(1),

                         suspended(2),

                         mtuTooBigForDevice(3),

                         mtuTooBigForTrunk(4) }

    MAX-ACCESS read-only

    STATUS     current

    DESCRIPTION            "The state of this VLAN.

            The state 'mtuTooBigForDevice' indicates that this device

            cannot participate in this VLAN because the VLAN's MTU is

            larger than the device can support.

            The state 'mtuTooBigForTrunk' indicates that while this

            VLAN's MTU is supported by this device, it is too large for

            one or more of the device's trunk ports."

    ::= { vtpVlanEntry 2 }

1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.1.1.1 (CISCO-VTP-MIB)

vtpVlanEditOperation OBJECT-TYPE

    SYNTAX     INTEGER { none(1),

                         copy(2),

                         apply(3),

                         release(4),

                         restartTimer(5)

                       }

    MAX-ACCESS read-create

    STATUS     current

    DESCRIPTION            "This object always has the value 'none' when read.  When

            written, each value causes the appropriate action:

             'copy' - causes the creation of rows in the

            vtpVlanEditTable exactly corresponding to the current global

            VLAN information for this management domain.  If the Edit

http://www.net-snmp.org/
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            Buffer (for this management domain) is not currently empty,

            a copy operation fails.  A successful copy operation starts

            the deadman-timer.

             'apply' - first performs a consistent check on the the

            modified information contained in the Edit Buffer, and if

            consistent, then tries to instanciate the modified

            information as the new global VLAN information.  Note that

            an empty Edit Buffer (for the management domain) would

            always result in an inconsistency since the default VLANs

            are required to be present.

             'release' - flushes the Edit Buffer (for this management

            domain), clears the Owner information, and aborts the

            deadman-timer.  A release is generated automatically if the

            deadman-timer ever expires.

             'restartTimer' - restarts the deadman-timer.

             'none' - no operation is performed."

    ::= { vtpEditControlEntry 1 }

1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.1.1.3 (CISCO-VTP-MIB)

vtpVlanEditBufferOwner OBJECT-TYPE

    SYNTAX     OwnerString

    MAX-ACCESS read-create

    STATUS     current

    DESCRIPTION            "The management station which is currently using the Edit

            Buffer for this management domain.  When the Edit Buffer for

            a management domain is not currently in use, the value of

            this object is the zero-length string.  Note that it is also

            the zero-length string if a manager fails to set this object

            when invoking a copy operation."

    ::= { vtpEditControlEntry 3 }

1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.2.1.11 (CISCO-VTP-MIB)

vtpVlanEditRowStatus OBJECT-TYPE

    SYNTAX     RowStatus

1:active

2:notInService

3:notReady

4:createAndGo

5:createAndWait

6:destroy

    MAX-ACCESS read-create

    STATUS     current

    DESCRIPTION            "The status of this row.  Any and all columnar objects in an

            existing row can be modified irrespective of the status of

            the row.

            A row is not qualified for activation until instances of at

            least its vtpVlanEditType, vtpVlanEditName and

            vtpVlanEditDot10Said columns have appropriate values.

            The management station should endeavor to make all rows

            consistent in the table before 'apply'ing the buffer.  An

            inconsistent entry in the table will cause the entire

            buffer to be rejected with the vtpVlanApplyStatus object

            set to the appropriate error value."

    ::= { vtpVlanEditEntry 11 }



1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.2.1.3.1.48 (CISCO-VTP-MIB)

vtpVlanEditType OBJECT-TYPE

    SYNTAX     VlanType

    MAX-ACCESS read-create

    STATUS     current

    DESCRIPTION            "The type which this VLAN would have.

            An implementation may restrict access to this object."

    DEFVAL     { ethernet }

    ::= { vtpVlanEditEntry 3 }

1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.2.1.4.1.48 (CISCO-VTP-MIB)

vtpVlanEditName OBJECT-TYPE

    SYNTAX     DisplayString (SIZE (1..32))

    MAX-ACCESS read-create

    STATUS     current

    DESCRIPTION            "The name which this VLAN would have.  This name would be

            used as the ELAN-name for an ATM LAN-Emulation segment of

            this VLAN.

            An implementation may restrict access to this object."

    ::= { vtpVlanEditEntry 4 }

1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.2.1.6.1.48 (CISCO-VTP-MIB)

vtpVlanEditDot10Said OBJECT-TYPE

    SYNTAX     OCTET STRING (SIZE (4))

    MAX-ACCESS read-create

    STATUS     current

    DESCRIPTION            "The value of the 802.10 SAID field which would be used for

            this VLAN.

            An implementation may restrict access to this object."

    ::= { vtpVlanEditEntry 6 }

1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.1.1.2.1 (CISCO-VTP-MIB)

vtpVlanApplyStatus OBJECT-TYPE

    SYNTAX     INTEGER { inProgress(1),

                         succeeded(2),

                         configNumberError(3),

                         inconsistentEdit(4),

                         tooBig(5),

                         localNVStoreFail(6),

                         remoteNVStoreFail(7),

                         editBufferEmpty(8),

                         someOtherError(9)

                       }

    MAX-ACCESS read-only

    STATUS     current

    DESCRIPTION            "The current status of an 'apply' operation to instanciate

            the Edit Buffer as the new global VLAN information (for this

            management domain).  If no apply is currently active, the

            status represented is that of the most recently completed

            apply.  The possible values are:

               inProgress - 'apply' operation in progress;

               succeeded - the 'apply' was successful (this value is

                      also used when no apply has been invoked since the

                      last time the local system restarted);

               configNumberError - the apply failed because the value of

                      vtpVlanEditConfigRevNumber was less or equal to



                      the value of current value of

                      managementDomainConfigRevNumber;

               inconsistentEdit - the apply failed because the modified

                      information was not self-consistent;

               tooBig - the apply failed because the modified

                      information was too large to fit in this VTP

                      Server's non-volatile storage location;

               localNVStoreFail - the apply failed in trying to store

                      the new information in a local non-volatile

                      storage location;

               remoteNVStoreFail - the apply failed in trying to store

                      the new information in a remote non-volatile

                      storage location;

               editBufferEmpty - the apply failed because the Edit

                      Buffer was empty (for this management domain).

               someOtherError - the apply failed for some other reason

                      (e.g., insufficient memory)."

    ::= { vtpEditControlEntry 2 }

1.3.6.1.4.1.9.9.68.1.2.2.1.2 (CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB)

vmVlan  OBJECT-TYPE

        SYNTAX     INTEGER(0..4095)

        MAX-ACCESS read-write

        STATUS     current

        DESCRIPTION                "The VLAN id of the VLAN the port is assigned to

                 when vmVlanType is set to static or dynamic.

                 This object is not instantiated if not applicable.

                 The value may be 0 if the port is not assigned

                 to a VLAN.

                 If vmVlanType is static, the port is always

                 assigned to a VLAN and the object may not be

                 set to 0.

                 If vmVlanType is dynamic the object's value is

                 0 if the port is currently not assigned to a VLAN.

                 In addition, the object may be set to 0 only."

        ::= { vmMembershipEntry 2 }

Voeg een VLAN aan een Cisco Catalyst switch met SNMP toe

Stapsgewijze instructies

In het onderstaande voorbeeld wordt VLAN 11 aan de switch toegevoegd:

Om te controleren welke VLAN's momenteel op de switch zijn geconfigureerd geeft u een
tussenloop uit op de VTPVLAN OID:Opmerking: het laatste nummer in de OID is het VLAN-
nummer.

snmpwalk -c public crumpy vtpVlanState

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanInfo.vtpVlanTable.vtpVlanEntry.vtpVlanState.1

1.



.1 : INTEGER: operational

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanInfo.vtpVlanTable.vtpVlanEntry.vtpVlanState.1

.48 : INTEGER: operational

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanInfo.vtpVlanTable.vtpVlanEntry.vtpVlanState.1

.1002 : INTEGER: operational

Controleer of de editie in gebruik is bij een ander NMS-station of -apparaat. De editie is niet
in gebruik als u dit bericht ziet: geen MIB-objecten in subboom:
snmpwalk -c public crumpy vtpVlanEditTable

no MIB objects contained under subtree.

2.

De editie is niet in gebruik, dus het is veilig om te bewerken. Stel de vtpVlanProcessing in op
de kopieerstaat (integer 2). Dit staat u toe om het VLAN te maken.
snmpset -c private crumpy vtpVlanEditOperation.1 integer 2

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanEdit.vtpEditControlTable.vtpEditControlEntry.

vtpVlanEditOperation.1 : INTEGER: copy

3.

U kunt de huidige eigenaar van de bewerkingstoestemming zichtbaar maken door de
eigenaar in te stellen wanneer u de opdracht, vtpVLANBeBufferOwner, geeft.
snmpset -c private crumpy vtpVlanEditBufferOwner.1 octetstring "Gerald"

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanEdit.vtpEditControlTable.vtpEditControlEntry.

vtpVlanEditBufferOwner.1 : OCTET STRING- (ascii):    Gerald

4.

Dit voorbeeld toont hoe te om te verifiëren dat de tabel bestaat:
snmpwalk -c public crumpy vtpVlanEditTable

vtpVlanEditState.1.1 : INTEGER: operational

vtpVlanEditState.1.2 : INTEGER: operational

vtpVlanEditState.1.3 : INTEGER: operational

..

5.

Dit voorbeeld is VLAN 11 en toont u hoe u een rij kunt creëren en het type en de naam in te
stellen:
snmpset -c private crumpy vtpVlanEditRowStatus.1.11 integer 4

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanEdit.vtpVlanEditTable.vtpVlanEditEntry.vtpVla

nEditRowStatus.1.11 : INTEGER: createAndGo

snmpset -c private crumpy vtpVlanEditType.1.11 integer 1

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanEdit.vtpVlanEditTable.vtpVlanEditEntry.vtpVla

nEditType.1.11 : INTEGER: ethernet

snmpset -c private crumpy vtpVlanEditName.1.11 octetstring "test_11_gerald"

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanEdit.vtpVlanEditTable.vtpVlanEditEntry.vtpVla

nEditName.1.11 : DISPLAY STRING- (ascii):  test_11_gerald

6.

Stel de vtpVLANBeDot10said in. Dit is het VLAN nummer + 100000 vertaald in
hexadecimaal. Dit voorbeeld maakt VLAN 11, zodat vtpVlanBeDot10Said moet zijn: 11 +
100000 = 100011 -> Hex: 000186AB
snmpset -c private crumpy vtpVlanEditDot10Said.1.11 octetstringhex 000186AB

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanEdit.vtpVlanEditTable.vtpVlanEdi

ntry.vtpVlanEditDot10Said.1.11 : OCTET STRING-   (hex): length = 4

     0:  00 01 86 ab -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     ................

7.

Wanneer u VLAN 11 hebt gemaakt, moet u de wijzigingen toepassen. Gebruik de OID van
vtpVLANProcessing. Gebruik deze keer Toepassen om de instellingen te bevestigen:
snmpset -c private crumpy vtpVlanEditOperation.1 integer 3

8.



cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanEdit.vtpEditControlTable.vtpEditControlEntry.

vtpVlanEditOperation.1 : INTEGER: apply

Controleer dat het VLAN met succes is gemaakt. Gebruik de OID vtpVLANApplicationStatus.
Controleer het proces totdat de status leest: geslaagd:
snmpget –c public crumpy vtpVlanApplyStatus.1

vtpVlanApplyStatus.1 : INTEGER: inProgress

snmpget –c public crumpy vtpVlanApplyStatus.1

vtpVlanApplyStatus.1 : INTEGER: inProgress

snmpget –c public crumpy vtpVlanApplyStatus.1

vtpVlanApplyStatus.1 : INTEGER: succeeded

9.

De laatste actie is om de wijzigingen te plegen en de machtigingen vrij te geven zodat
andere gebruikers VLAN’s van hun NMS kunnen toevoegen, wijzigen of verwijderen.
snmpset  -c private crumpy vtpVlanEditOperation.1 integer 4

vtpVlanEditOperation.1 : INTEGER: release

10.

Controleer of de buffer leeg is:
snmpwalk –c public crumpy vtpVlanEditTable

no MIB objects contained under subtree.

11.

Controleer dat VLAN 11 op de switch met de CLI-opdracht show VLAN of met een
tussenloop is gemaakt:
snmpwalk -c public crumpy vtpVlanState

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanInfo.vtpVlanTable.vtpVlanEntry.vtpVlanState.

1.1 : INTEGER: operational

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanInfo.vtpVlanTable.vtpVlanEntry.vtpVlanState.

1.11 : INTEGER: operational

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanInfo.vtpVlanTable.vtpVlanEntry.vtpVlanState.

1.48 : INTEGER: operational

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanInfo.vtpVlanTable.vtpVlanEntry.vtpVlanState.

1.1002 : INTEGER: operational

…

12.

Voeg een VLAN aan een Cisco Catalyst switch met SNMP toe

Instructies voor één stap

Het enige stap proces gebruikt de OID-nummers in plaats van de OID-namen zoals het vorige
stap voor stap proces. Zie de MIB - details voor vertaling. Dit voorbeeld maakt VLAN 6:

snmpset -c private crumpy 1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.1.1.1.1 integer 2

1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.1.1.3.1 octetstring "gcober"

snmpset -c private gooroo 1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.2.1.11.1.6 integer 4

1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.2.1.3.1.6 integer 1 1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.2.1.4.1.6 octetstring "vlan6"

1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.2.1.6.1.6 octetstringhex 000186A6 1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.1.1.1.1 integer

3

snmpset -c private gooroo 1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.1.1.1.1 integer 4

snmpwalk -c public crumpy 1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.3.1.1.2



cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanInfo.vtpVlanTable.vtpVlanEntry.vtpVlanState.1.1 :

INTEGER: operational

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanInfo.vtpVlanTable.vtpVlanEntry.vtpVlanState.1.6 :

INTEGER: operational

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanInfo.vtpVlanTable.vtpVlanEntry.vtpVlanState.1.11 :

INTEGER: operational

Opmerking: Voor bepaalde SNMP-versies moet u een (..) gebruiken vóór de OID in de SNMP-
opdrachten.

Verwijdert een VLAN uit een Cisco Catalyst switch met SNMP

Stapsgewijze instructies

In dit voorbeeld wordt VLAN 48 uit de switch verwijderd. Raadpleeg een VLAN toevoegen aan een
Cisco Catalyst met SNMP voor meer informatie. Het verschil tussen deze sectie waar u een VLAN
verwijdert en de sectie waarin u een VLAN toevoegt, is dat u de vernietigende optie gebruikt in
plaats van de opdracht MakenGo voor de vtpVLANEditRowStatus:

Geef de opdracht uit om VLAN 48 te verwijderen:
snmpset -c private crumpy vtpVlanEditOperation.1 integer 2

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanEdit.vtpEditControlTable.vtpEditControlEntry.

vtpVlanEditOperation.1 : INTEGER: copy

snmpset -c private crumpy vtpVlanEditRowStatus.1.48 integer 6

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanEdit.vtpVlanEditTable.vtpVlanEditEntry.vtpVla

nEditRowStatus.1.48 : INTEGER: destroy

1.

Om te verifiëren dat VLAN 48 werd verwijderd, gebruik vtpVLANState of toon VLAN op CLI:
snmpwalk -c public crumpy vtpVlanState

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanInfo.vtpVlanTable.vtpVlanEntry.vtpVlanState.1

.1 : INTEGER: operational

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanInfo.vtpVlanTable.vtpVlanEntry.vtpVlanState.1

.1002 : INTEGER: operational

…

2.

Voeg een poort aan een VLAN toe op een Cisco Catalyst switch
met SNMP

Dit voorbeeld toont hoe te om een haven Fast Ethernet 0/5 aan VLAN 48 toe te voegen.

Om te verifiëren welke ifIndex Fast Ethernet 0/5 heeft, geef een overzicht van ifDescr:
snmpwalk -c public crumpy ifDescr

…

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.6 : DISPLAY STRING- (ascii):  FastEthernet0/5

…

1.

Aangezien u weet dat port Fast Ethernet 0/5 een ifIndex van 6 heeft, voeg de poort aan
VLAN 48 toe:
snmpset -c private crumpy vmVlan.6 integer 48

cisco.ciscoMgmt.ciscoVlanMembershipMIB.ciscoVlanMembershipMIBObjects.vmMembership.vmMembers

hipTable.vmMembershipEntry.vmVlan.6 : INTEGER: 48

2.



Controleer dat de haven correct werd toegevoegd door het zelfde OID opnieuw te vragen.
snmpget -c public crumpy vmVlan.6

cisco.ciscoMgmt.ciscoVlanMembershipMIB.ciscoVlanMembershipMIBObjects.vmMembership.vmMembers

hipTable.vmMembershipEntry.vmVlan.6 : INTEGER: 48

U kunt dit ook verifiëren op de schakelaar:
crumpy#sh vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4,

                                                Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9,

                                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13,

                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17,

                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21,

                                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1,

                                                Gi0/2

48   VLAN0048                         active    Fa0/5

3.

Hoe een poort van één VLAN in een ander VLAN te wijzigen

Dit voorbeeld demonstreert hoe Port Fast Ethernet 0/3 tot VLAN 48 behoort en hoe het naar VLAN
1 (standaard VLAN) te verplaatsen:

Om te verifiëren welke ifIndex Fast Ethernet 0/3 heeft, geef een overzicht van ifDescr:
snmpwalk -c public crumpy ifDescr

…

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.4 : DISPLAY STRING- (ascii):  FastEthernet0/3

…

1.

Aangezien u weet dat port Fast Ethernet 0/3 een ifIndex van 4 heeft, kunt u controleren tot
welk VLAN de poort momenteel behoort:
snmpget -c public crumpy vmVlan.4

cisco.ciscoMgmt.ciscoVlanMembershipMIB.ciscoVlanMembershipMIBObjects.vmMembership.vmMembers

hipTable.vmMembershipEntry.vmVlan.4 : INTEGER: 48

2.

De poort behoort tot VLAN 48.
snmpset -c private crumpy vmVlan.4 integer 1

cisco.ciscoMgmt.ciscoVlanMembershipMIB.ciscoVlanMembershipMIBObjects.vmMembership.vmMembers

hipTable.vmMembershipEntry.vmVlan.4 : INTEGER: 1

3.

Om de poort van VLAN 48 naar VLAN 1 te verplaatsen, geeft u een samenvatting van
vmVlan uit.

4.

Om te verifiëren of de poort werd veranderd in het andere VLAN, vraag vmVlan opnieuw:
snmpget -c public crumpy vmVlan.4

cisco.ciscoMgmt.ciscoVlanMembershipMIB.ciscoVlanMembershipMIBObjects.vmMembership.vmMembers

hipTable.vmMembershipEntry.vmVlan.4 : INTEGER: 1

U kunt dit ook verifiëren op de schakelaar zelf:Voor de verandering:
crumpy#sh vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5,

                                                Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9,

                                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13,

5.



   

                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17,

                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21,

                                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1,

                                                Gi0/2

48   VLAN0048                         active    Fa0/3

Na de wijziging:
crumpy#sh vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4,

                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8,

                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12,

                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16,

                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20,

                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24,

                                                Gi0/1, Gi0/2

48   VLAN0048                         active

Opmerking: U kunt andere veranderingen doorvoeren, zoals de VLAN-naam, de eigenaar en
nog veel meer. Raadpleeg het gehele MIB voor meer informatie over OID.

Gerelateerde informatie
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