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Atribua uma relação VLAN como um acesso ou
a porta de tronco em um interruptor 
Objetivos
 
A rede de área local virtual (VLAN) é um grupo de portas que permita dispositivos de se
comunicar um com o otro sobre a camada do MAC de Ethernet, apesar da rede de área local
(LAN) física. Uma porta é um membro de um VLAN se pode enviar a e receber dados do VLAN.
Uma porta é um membro do sem etiqueta de um VLAN se todos os pacotes destinados para essa
porta no VLAN não têm nenhuma etiqueta VLAN. Uma porta é um membro etiquetado de um
VLAN se todos os pacotes destinados para essa porta no VLAN têm uma etiqueta VLAN. Os
VLAN são usados tipicamente para isolar valores-limite como um grupo de trabalho. Um exemplo
básico está estabelecendo um VLAN diferente para a Voz e um VLAN separado para dados. Isto
assegura-se de que os pacotes para ambos os tipos de dados estejam isolados de se,
maximizando a utilização do interruptor.
 
Você pode atribuir uma relação VLAN em um modo específico tal como um acesso ou uma porta
de tronco.
 

Porta de acesso — Uma porta que levasse o tráfego somente a e do VLAN específico
atribuiu-lhe.
Porta de tronco — Porta que é capaz do tráfego levando para alguns ou todos os VLAN que
são acessíveis por um interruptor específico.
 

Este artigo aponta mostrar a lhe como configurar uma relação VLAN em seu interruptor para ser
um acesso, ou a porta de tronco.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware
 

Sx250 Series | 2.2.0.66 (transferência o mais tarde)
Sx350 Series | 2.2.0.66 (transferência o mais tarde)
Série SG350X | 2.2.0.66 (transferência o mais tarde)
Série Sx550X | 2.2.0.66 (transferência o mais tarde)
  

Ajustes da relação
 
Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet e escolha ajustes do gerenciamento de VLAN >
da relação.
 

https://software.cisco.com/download/home/286282046
https://software.cisco.com/download/home/286282036
https://software.cisco.com/download/home/286282026
https://software.cisco.com/download/home/286281979
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Etapa 2. Na relação os ajustes apresentam, escolhem uma relação dos iguais do tipo de interface
à lista de drop-down e clicam-na então vão. As opções são:
 

Porta - Escolha a porta se somente uma porta única precisa de ser configurada.
Agregação da relação (RETARDAÇÃO) - Escolha a RETARDAÇÃO se você pretende
configurar um grupo de portas definido na configuração da RETARDAÇÃO.
 

Nota: No exemplo abaixo, a RETARDAÇÃO é escolhida.
 

 
Etapa 3. Clique o botão de rádio para a porta ou RETARDE-SE você querem alterar e o clique 
edita. 
 

 
Uma janela pop-up aparecerá então mostrando o tipo de interface escolhido na página anterior.
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Etapa 4. Escolha o botão de rádio que corresponde ao modo desejado VLAN para a relação.
 

Acesso - A relação é um membro do sem etiqueta de um único VLAN.
Tronco - A relação é um membro do sem etiqueta de no máximo um VLAN e é um membro
etiquetado de uns ou vários VLAN.
 

 
Nota: Para este exemplo, o tronco foi escolhido.
 
Etapa 5. O clique aplica-se.
 

 
Etapa 6. A página mostrará então com uma marca de verificação que os ajustes foram bem
sucedidos. Fim do clique.
 

 
Você será tomado agora de volta à tabela dos ajustes da relação.
 
Passo 7. Verifique o modo da relação que você configurou para verificar seu ajuste recente.
 



 
Etapa 8. Para salvar permanentemente a configuração atual, clique  o ícone.
 
Você agora atribuiu com sucesso a relação VLAN em seu interruptor.
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