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Configurar propriedades da rede de área local
virtual da Voz (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 VLAN
podem igualmente ser usados para aumentar o desempenho reduzindo a necessidade de
enviar transmissões e Multicast aos destinos desnecessários.
 
The Voice VLAN está usado quando o tráfego do equipamento do protocolo voice over
internet (VoIP) é atribuído a um VLAN específico que esteja composto de dispositivos da
Voz tais como Telefones IP, pontos finais de VoIP, e sistemas de voz. O interruptor pode
automaticamente detectar e adicionar membros da porta à Voz VLAN, e atribui o Qualidade
de Serviço (QoS) configurado aos pacotes da Voz VLAN. Se os dispositivos da Voz estão
na Voz diferente VLAN, o Roteadores IP está precisado de fornecer uma comunicação.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar propriedades da Voz VLAN em um
interruptor.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 

2.2.5.68
  

Configurar propriedades da Voz VLAN no interruptor
 

O VLAN padrão do interruptor é o VLAN1 que não pode atuar como a Voz VLAN. Contudo,
se não há nenhum outro VLAN configurado, o VLAN1 pode ser atribuído para exprimir o
VLAN.
 
Nota: Para saber configurar configurações de vlan em seu interruptor, clique aqui para
instruções.
 
Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web e escolha avançado da lista de drop-down do
modo de exibição.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5097
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Nota: Se você tem um Sx500 Series comuta, salta a etapa 2.
 
Etapa 2. Escolha o >Voice do gerenciamento de VLAN VLAN > propriedades.
 

 
A página indica o seguinte:
 

 
As configurações de vlan de The Voice configuradas no dispositivo são indicadas nas
configurações de vlan da Voz - área do status administrativo.
 

Nota: Manualmente reconfigurando o ID de VLAN da Voz, o CoS/802.1p, e/ou o DSCP de
seus resultados dos valores padrão em uma Voz estática VLAN, que tenha a prioridade
mais alta do que a auto Voz VLAN que era instruída dos origens externa.
 

As configurações de vlan de The Voice que estão sendo aplicadas realmente ao
desenvolvimento da Voz VLAN são indicadas nas configurações de vlan da Voz - área do
status operacional.
 

Etapa 3. No campo do ID de VLAN da Voz, incorpore o ID do VLAN que é ser a Voz VLAN.



Importante: As mudanças no ID de VLAN da Voz, no CoS/802.1p, e/ou no DSCP farão com
que o interruptor anuncie a Voz administrativa VLAN como uma Voz estática VLAN. Se
ativação da Voz VLAN da opção a auto provocada pela Voz externo VLAN é escolhida, a
seguir os valores padrão precisam de ser mantidos. O ID de VLAN de The Voice não pode
ser o VLAN padrão mas pode ser uma escala.
 

 
Nota: Neste exemplo, o ID de VLAN da Voz usado é 40.
 
Etapa 4. (opcional) escolhe o valor do CoS/802.1p que será usado por LLDP-MED como
uma política da rede de voz da lista de drop-down. O valor varia de 0 a 7 e o valor padrão é
5.
 

 
Nota: Neste exemplo, 6 é escolhido.
 
Etapa 5. (opcional) escolhe o valor DSCP que será usado pelo LLDP-MED como uma
política da rede de voz da lista de drop-down DSCP. O valor DSCP é usado para associar
com os dados do aplicativo enviados por vizinhos. Este valor informa-os como devem
marcar o tráfego de aplicativo que enviam ao dispositivo. O valor 46 DSCP é escolhido à
revelia.
 

 
Nota: Neste exemplo, 40 são escolhidos.
 
Etapa 6. (opcional) na área dinâmica das configurações de vlan da Voz, clica uma das
seguintes opções para desabilitar ou permitir a Voz dinâmica VLAN.
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Permita a auto Voz VLAN — Permite a Voz dinâmica VLAN no auto modo da Voz VLAN.
Somente quando isto é permitido podem as opções do auto campo da ativação da Voz VLAN
ser clicadas. Para aprender mais sobre esta característica, clique aqui.
Permita a telefonia OUI — Permite a Voz dinâmica VLAN no modo da telefonia OUI. Para
aprender sobre como configurar esta característica, clique aqui para instruções.
Desabilitação — Auto Voz VLAN das inutilizações ou telefonia OUI.
 

Nota: Neste exemplo, permita a auto Voz VLAN é clicado.
 
Etapa 7. (opcional) se a auto Voz VLAN é permitida na auto área da ativação da Voz VLAN,
clica uma das seguintes opções:
 

 
Imediato — Ativa imediatamente a auto Voz VLAN.
Pelo disparador externo da Voz VLAN — Quando o dispositivo detecta uma propaganda da
Voz VLAN, a auto Voz VLAN está ativada.
 

Nota: Neste exemplo, imediato é clicado.
 
Etapa 8. O clique aplica-se.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2062
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2917


 
Etapa 9. APROVAÇÃO do clique a continuar.
 

 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 10. para salvar ajustes ao arquivo de
configuração de inicialização.
 



 
Você deve agora ter configurado as propriedades da Voz VLAN em seu interruptor.
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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