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Configurar a porta aos ajustes da 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.
 
Para enviar corretamente os pacotes, os dispositivos VLAN-cientes do intermediário que levam o
tráfego de VLAN ao longo do trajeto entre nós finais devem ou manualmente ser configurados ou
devem dinamicamente aprender os VLAN e suas sociedades da porta do Generic VLAN
Registration Protocol (GVRP).
 
A sociedade da porta do sem etiqueta entre dois dispositivos VLAN-cientes sem dispositivos
VLAN-cientes de intervenção deve estar no mesmo VLAN. Ou seja a identificação do vlan da
porta (PVID) nas portas entre os dois dispositivos deve ser a mesma se as portas são enviar e
receber pacotes sem etiqueta a e do VLAN. Se não, o tráfego pôde escapar de um VLAN a outro.
 
Os quadros que VLAN-são etiquetados podem passar através de outros dispositivos de rede que
são VLAN-cientes ou VLAN-inconscientes. Se um nó da extremidade de destino é VLAN-
inconsciente, mas é receber o tráfego de um VLAN, a seguir o último dispositivo VLAN-ciente (se
há um), deve enviar quadros do VLAN destino ao sem etiqueta do nó final.
 
Este artigo fornece instruções em como usar a porta à página VLAN na utilidade com suporte na
internet para indicar e configurar as portas dentro de um VLAN específico em um interruptor.
  
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)
Série Sx550X | 2.2.5.68 (transferência o mais tarde)
  

Configurar configurações de vlan no interruptor
 
Etapa 1. Entre ao Gerenciamento com suporte na internet da utilidade e do chooseVLAN > à
porta ao VLAN.
 

https://software.cisco.com/download/home/286311197/
https://software.cisco.com/download/home/286311197
https://software.cisco.com/download/home/284099526


Etapa 2. Escolha uma identificação VLAN dos iguais identificação do filtro VLAN à lista de drop-
down.
 

Nota: Neste exemplo, o VLAN20 é escolhido.
 
Etapa 3. Escolha uma relação ou a agregação da relação (RETARDAÇÃO) dos iguais do tipo de
interface à lista de drop-down a seguir clica vai.
 

Nota: Neste exemplo, a porta da unidade 2 é escolhida.
 
O modo de porta para cada porta ou RETARDAÇÃO aparece com seu modo de porta atual
(acesso ou tronco) configurado da página dos ajustes da relação. Cada porta ou RETARDAÇÃO
aparecem com seu registro atual ao VLAN.
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Etapa 4. Escolha uma relação mudar o registro de uma relação ao VLAN a seguir escolha um tipo
da sociedade da lista de drop-down.
 

As opções são:
 

Excluído — A relação não é atualmente um membro do VLAN. Este é o padrão para todas as
portas e retarda-se quando o VLAN é recém-criado.
Etiquetado — A relação é um membro etiquetado do VLAN. Esta opção está somente
disponível se a relação reage do modo de tronco.
Sem etiqueta — A relação é um membro do sem etiqueta do VLAN. Os quadros do VLAN são
enviados a sem etiqueta à relação VLAN.
Multicast TV VLAN — A relação usada para Digitas TV usando o IP de transmissão múltipla.
A porta junta-se ao VLAN com uma etiqueta VLAN do Multicast TV VLAN. Esta opção está
somente disponível se a relação reage do modo de acesso. Para aprender como configurar o
Multicast TV VLAN da porta de acesso, clique aqui para instruções.
 

Nota: Neste exemplo, a relação GE1 é mudada ao sem etiqueta.
 
Etapa 5. Enrole para baixo a parte inferior da página a seguir clique aplicam-se. A relação é

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb3342-configure-access-port-multicast-tv-virtual-local-area-networ.html
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atribuída ao VLAN e salvar em arquivo de configuração running.
 

Etapa 6. (opcional) repete etapas 2 a 5 para configurar a sociedade da porta de um outro VLAN
escolhendo uma outra identificação VLAN.
 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 7. para salvar ajustes ao arquivo de configuração de
inicialização.
 

Você deve agora ter configurado as portas dentro de um VLAN específico em um interruptor.
 
Outras relações você pôde encontrar o artigo de valor:
 

Configurar a porta aos ajustes da rede de área local virtual (VLAN) em um interruptor
A página de produto que contém as relações a todo o interruptor relacionou artigos
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/switches/sg350-52mp-52-port-gigabit-max-poe-managed-switch/model.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/switches/sg350-52mp-52-port-gigabit-max-poe-managed-switch/model.html
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