
●

●

●

●

●

●

●

Configurar grupos com base nos protocolos da
rede de área local virtual (VLAN) ao VLAN em
um interruptor 

Objetivo
 

Uma rede de área local virtual (VLAN) permite que você segmente logicamente uma rede de
área local (LAN) em domínios de transmissão diferentes. Nas encenações onde os dados
sensíveis podem ser transmissão em uma rede, os VLAN podem ser criados para aumentar
a Segurança designando uma transmissão a um VLAN específico. Somente os usuários que
pertencem a um VLAN podem alcançar e manipular os dados nesse VLAN.
 
Os dispositivos de rede de comunicação em que os protocolos múltiplos estão sendo
executado não podem ser agrupados a um VLAN comum. Os dispositivos não padronizados
são usados para passar o tráfego entre VLAN diferentes a fim incluir os dispositivos que
participam em um protocolo específico. Por este motivo, o usuário não pode tomar a
vantagem a muitas características do VLAN.
 
A configuração do interruptor com VLAN com base nos protocolos pode fixar esta edição.
Divide a rede física em grupos vlan lógicos para cada protocolo exigido. No pacote de
entrada, o quadro é verificado e a sociedade de VLAN pode ser determinada com base no
tipo de protocolo. Os grupos com base nos protocolos ao mapeamento VLAN ajudam a
traçar um grupo de protocolo a uma porta única. Para aprender mais sobre a configuração
do grupo com base nos protocolos VLAN, clique aqui.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar grupos com base nos protocolos VLAN
ao VLAN em um interruptor.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx250 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4.7.05 – Sx500 Series
2.2.5.68 – Sx250 Series, Sx350 Series, série Sx350X, série Sx550X
  

Configurar configurações de vlan no interruptor
 

Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet e escolha avançado na lista de drop-down
do modo de exibição.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=3173


 
Nota: Se você tem um Sx500 Series comuta, salta a etapa 2.
 
Etapa 2. Gerenciamento > grupos vlan de ChooseVLAN > grupos com base nos protocolos
ao VLAN.
 

 
Nota: As opções disponíveis do gerenciamento de VLAN podem variar segundo o interruptor
que você tem. Neste exemplo, o interruptor SG350X é usado.
 
Etapa 3. No grupo de traço à tabela de vlan, o clique adiciona.
 

 
Etapa 4. O tipo do grupo é indicado no campo do tipo de grupo automaticamente. Clique um
dos seguintes botões de rádio do tipo de interface na área da relação a que o grupo com
base nos protocolos VLAN é atribuído e escolha a interface desejada da lista de drop-down.
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Unidade — A identificação da unidade da unidade (mestre, escravos, ou backup) na pilha e
no número de slot de expansão disponíveis nele. Este interruptor apoia até quatro unidades.
 

Nota: Se você tem um Sx500 Series comuta, indicadores desta opção como a
unidade/entalhe.
 

RETARDAÇÃO — Diversas portas do interruptor são combinadas para formar um único
grupo chamado um grupo da agregação da relação (RETARDAÇÃO). Este interruptor apoia
até oito retardações.
 

Nota: Neste exemplo, a porta GE5 da unidade 2 é escolhida.
 
Etapa 5. Escolha o ID de grupo desejado do grupo vlan da lista de drop-down do ID de
grupo. O ID de grupo é usado para que o protocolo VLAN seja traçado aos grupos
específicos criados. Neste exemplo, o ID de grupo é 5.
 

 
Nota: O ID de grupo está disponível somente se é configurado na página com base nos
protocolos dos grupos. Para aprender como configurar esta característica, clique aqui.
 
Etapa 6. Incorpore a identificação VLAN que anexa a relação a uma identificação definida
pelo utilizador VLAN no campo identificação VLAN.
 

 
Nota: Neste exemplo, 20 são usados. Para aprender como configurar um VLAN em um
interruptor, clique aqui para instruções.
 
Etapa 7. O clique aplica-se clica então perto.
 

 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 8. para salvar ajustes ao arquivo de configuração
de inicialização.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=3173
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5097


 
Você deve agora ter configurado os grupos com base nos protocolos VLAN às
configurações de vlan em seu interruptor.
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