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Configurar ajustes da rede de área local virtual
(VLAN) em um interruptor através do assistente
da configuração de VLAN 

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 VLAN
podem igualmente ser usados para aumentar o desempenho reduzindo a necessidade de
enviar transmissões e Multicast aos destinos desnecessários.
 
Os Sx250, os Sx350, os Series Switch SG350X, e Sx550X incluem um wizard de
configuração que o ajude em configurar VLAN. Cada vez que você executa este assistente,
você pode criar ou configurar um VLAN existente, e configura a sociedade das portas em
um único VLAN. Você pode configurar as portas e especificar se a porta deve reagir do
acesso ou o modo de tronco.
 
Os modos de porta são definidos como segue:
 

Porta de acesso — Os quadros recebidos na relação são supostos para não ter uma etiqueta
VLAN e atribuídos ao VLAN especificado. As portas de acesso são usadas primeiramente
para anfitriões e podem somente levar o tráfego para um único VLAN.
Porta de tronco — Os quadros recebidos na relação são supostos para ter etiquetas VLAN.
As portas de tronco são para as relações entre o Switches ou os outros dispositivos de rede e
são capazes do tráfego levando para vlan múltiplos.
 

Nota: À revelia, todas as relações reagem do modo de tronco, que significa que pode levar o
tráfego para todos os VLAN.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar pela primeira vez seu VLAN em seus
Sx250, Sx350, Series Switch SG350X, e Sx550X.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx250 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Série Sx550X
  

Versão de software
 

2.2.5.68
  

Configurar configurações de vlan no interruptor



Cada VLAN é configurado com uma identificação original VLAN (VID) com um valor de 1 a
4094. Uma porta em um dispositivo em uma rede interligada é um membro de um VLAN se
pode enviar dados 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. Uma porta pode ser um
membro de somente um VLAN sem etiqueta mas pode ser um membro de VLAN
etiquetados múltiplo. Uma porta no modo de acesso de vlan pode ser parte de somente um
VLAN. Se é geralmente ou modo de tronco, a porta pode ser parte de uns ou vários VLAN.
 
Siga estas etapas para configurar um VLAN e para atribuir portas usando o assistente da
configuração de VLAN.
 
Etapa 1. Entre ao de serviço público com suporte na internet e escolha wizard de
configuração.
 

 
Etapa 2. Clique o assistente do lançamento sob a área do assistente da configuração de
VLAN.
 



 
Etapa 3. Clique em seguida.
 

 
Etapa 4. Clique as portas que você quer ser configurado como portas de tronco. Portas que
são configuradas já enquanto as portas de tronco PRE-são selecionadas.
 



 
Nota: Nestes exemplo, portas GE1/1 a GE1/4 e XG1/1 são escolhidos.
 
Etapa 5. Clique em seguida.
 
Etapa 6. Para criar um VLAN novo, certifique-se que o [New VLAN] está escolhido.
 

 
Nota: Alternativamente, se você quer configurar um VLAN existente, escolha a identificação
VLAN a seguir salte para pisar 9.
 

 
Etapa 7. Incorpore a identificação VLAN de um VLAN novo ao campo novo identificação
VLAN.
 

 
Nota: Neste exemplo, o VLAN20 é usado.
 
Etapa 8. (opcional) dá entrada com o nome VLAN no campo de nome VLAN.
 



 
Nota: Neste exemplo, a finança é usada.
 
Etapa 9. Clique em seguida.
 
Etapa 10. Clique as portas de tronco que você quer ser configurado como membros do sem
etiqueta do VLAN. As portas de tronco que não são selecionadas nesta etapa assentam
bem em membros etiquetados do VLAN.
 

 
Nota: Nestes exemplo, portas GE1/1 a GE1/4 e XG1/1 são escolhidos.
 



Etapa 11. Clique em seguida.
 
Etapa 12. Clique as portas que você quer ser portas de acesso do VLAN. As portas de
acesso são usadas primeiramente para anfitriões e podem somente levar o tráfego para um
único VLAN.
 

 
Nota: Neste exemplo, GE1/7 a GE1/12 e GE1/31 às portas GE1/36 são escolhidos.
 
Etapa 13. Clique em Next.
 
Etapa 14. Reveja os ajustes configurados a seguir clique-os aplicam-se.
 

 



Etapa 15. Revestimento do clique para terminar a configuração.
 

 
Etapa 16. (Opcional) para configurar um outro VLAN, clique aqui a relação.
 

 
Etapa 17. Salvaguarda (opcional) do clique para salvar ajustes ao arquivo de configuração
de inicialização.
 

 
Você deve agora ter configurado as configurações de vlan de seu interruptor através do
assistente da configuração de VLAN.
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