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Configurar o Customer Premises Equipment
(CPE) a uma rede de área local virtual (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.
 
O Multicast TV VLAN permite transmissões de transmissão múltipla aos assinantes que não estão
no mesmo VLAN de dados sem replicating os quadros de transmissão de transmissão múltipla
para cada subscritor VLAN. Os assinantes que não estão no mesmo VLAN de dados e são
conectados ao dispositivo com a sociedade diferente identificação VLAN podem compartilhar do
mesmo fluxo de transmissão múltipla juntando-se as portas à mesma identificação do Multicast
VLAN.
 
O tráfego da transmissão de transmissão múltipla entre os usuários em VLAN diferentes sem
duplicar o tráfego multicast para cada VLAN de usuário é possível com a ajuda de um Multicast
TV VLAN. A duplicação do tráfego multicast poderia conduzir a uma grande quantidade de tráfego
que pudesse afetar o desempenho do dispositivo na rede.
 
O Multiplexer do Customer Premises Equipment (CPE) tem as portas do acesso múltiplo que
facilitam o usuário para conectar aos serviços de banda larga diferentes tais como o acesso de
Internet de alta velocidade, o vídeo, a Voz sobre uma única conexão de faixa larga, e uma porta
de uplink que seja conectada ao switch de acesso. Cada tipo de serviço é associado aos VLAN
diferentes a fim diferenciar os tipos de serviço. Consequentemente, cada tipo de serviço tem uma
identificação original VLAN. É necessário traçar o CPE VLAN ao Multicast TV VLAN.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar um CPE VLAN ao Multicast VLAN em um
interruptor.
 
Nota: Para saber traçar grupos de transmissão múltipla aos VLAN, clique aqui para instruções.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de software
 

Sx350 Series | 2.2.5.68 (transferência o mais tarde)
Série SG350X | 2.2.5.68 (transferência o mais tarde)
Sx500 Series | 1.4.7.05 (transferência o mais tarde)
Série Sx550X | 2.2.5.68 (transferência o mais tarde)
  

Configurar um CPE VLAN ao Multicast TV VLAN no interruptor
 
Trace um CPE VLAN a um Multicast TV VLAN
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb3075-configure-multicast-tv-group-to-virtual-local-area-network-v.html
https://software.cisco.com/download/home/286311197/
https://software.cisco.com/download/home/286311197
https://software.cisco.com/download/home/284099526
https://software.cisco.com/download/home/284099526


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

 
Nota: Se você tem um Sx500 Series comuta, salta a etapa 2.
 
Etapa 2. Escolha o Multicast TV da porta do gerenciamento de VLAN > do cliente VLAN > CPE
VLAN ao VLAN.
 

 
Etapa 3. O clique adiciona para traçar um CPE VLAN a um Multicast VLAN.
 

 
Etapa 4. No campo CPE VLAN, incorpore a identificação VLAN do CPE VLAN.
 

 
Nota: Neste exemplo, o VLAN 30 é usado. Para aprender como configurar um VLAN em um
interruptor, clique aqui para instruções.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb5097-configure-a-vlan-on-a-switch.html


Etapa 5. Da lista de drop-down do Multicast TV VLAN, escolha o VLAN a que os pacotes de
transmissão múltipla são atribuídos.
 

 
Nota: Neste exemplo, 20 são escolhidos.
 
Etapa 6. O clique aplica-se clica então perto.
 

 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 7. para salvar ajustes ao arquivo de configuração de
inicialização.
 

 
Você deve agora ter traçado um CPE VLAN a um Multicast TV VLAN.
  
Supressão CPE VLAN ao mapeamento do Multicast TV VLAN
 
Etapa1. No CPE de traço VLAN à tabela de vlan, verifique a caixa de verificação ao lado do CPE
traçado VLAN de que você gostaria de suprimir.
 



 
Etapa 2. Supressão do clique.
 
Nota: Neste exemplo, 30 são verificados.
 

 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 3. para salvar ajustes ao arquivo de configuração de
inicialização.
 

 
Você deve agora ter configurado um CPE VLAN a um Multicast TV VLAN em seu interruptor.
Para aprender como configurar a sociedade de VLAN do Multicast da porta do cliente em um
interruptor, clique aqui.
 
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb3131-configure-customer-port-multicast-tv-virtual-local-area-netw.html


Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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