
Configurar o mapeamento VLAN em um
interruptor 
Objetivo

Este artigo fornece instruções em como configurar os ajustes do mapeamento da rede
de área local virtual (VLAN) em seu interruptor.

Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware

Sx350 Series | V 2.3.0.130 (transferência o mais tarde)●

Série SG350X | V 2.3.0.130 (transferência o mais tarde)●

Série Sx550X | V 2.3.0.130 (transferência o mais tarde)●

Introdução

Para estabelecer as redes de área local virtual do provedor de serviços (S-VLAN),
você pode configurar o mapeamento VLAN ou a tradução do ID de VLAN nas portas
de tronco que são conectadas a uma rede cliente. Isto traçará o cliente VLAN ao
provedor  de  serviços.  Os  pacotes  que  entram na  porta  são  traçados  a  S-VLAN
baseado no número de porta e no ID DE VLAN original do cliente (C-VLAN) do pacote.

Em um desenvolvimento típico do metro, o mapeamento VLAN ocorre nas interfaces
do rede de usuários (UNI) ou em interfaces de rede aumentadas (ENIs) essa cara a
rede cliente. Contudo, você não é impedido de configurar o mapeamento VLAN nas
interfaces de nó de rede (NNI).

A imagem abaixo indica um exemplo de uma rede onde um cliente use os mesmos
VLAN nas sites múltiplo em lados diferentes de uma rede de provedor de serviços.

https://software.cisco.com/download/home/286282036
https://software.cisco.com/download/home/286282026
https://software.cisco.com/download/home/286281979


Você pode traçar  o  C-VLAN ID a S-VLAN ID para o curso do pacote através do
backbone de provedor de serviço. Os C-VLAN ID são recuperados no outro lado do
backbone de provedor de serviço para o uso na outra site de cliente.  Você pode
configurar  os  mesmos mapeamentos do conjunto  de vlan em uma porta  cliente-
conectada em cada lado da rede de provedor de serviços.

Tunelamento VLAN

O Tunelamento VLAN é um realce do QinQ ou o VLAN aninhado ou a característica
do modo VLAN do cliente. Permite provedores de serviços de usar um único VLAN
para apoiar os clientes que têm vlan múltiplos, ao preservar o cliente VLAN ID e ao
manter o tráfego no cliente diferente VLAN segregado. Esta característica é sabida
como a colocação de etiquetas ou o QinQ do dobro porque além do que a etiqueta
regular do 802.1Q, que é sabida igualmente como o C-VLAN, o interruptor adiciona
uma segunda etiqueta ID conhecida como o S-VLAN, para enviar o tráfego sobre a
rede. Em uma relação da borda, que seja uma relação onde uma rede cliente seja
conectada ao interruptor da ponta de provedor, os C-VLAN são traçados aos S-VLAN
e as etiquetas originais C-VLAN são mantidas como parte do payload. Os frames sem
etiqueta são deixados cair.

Quando um quadro é enviado em uma relação etiquetada sem extremidade, está
encapsulado com uma outra camada de etiqueta S-VLAN a que o C-VLAN-ID original
é traçado. Consequentemente, os pacotes transmitidos em quadros sem extremidade
das relações dobro-são etiquetados, com uma etiqueta exterior S-VLAN e a etiqueta
interna C-VLAN. A etiqueta S-VLAN é preservada quando o tráfego for enviado com a
infraestrutura de rede do provedor de serviços. Em um dispositivo da saída, a etiqueta



S-VLAN é descascada quando um quadro é mandado em uma relação da borda. Os
frames sem etiqueta são deixados cair.

A característica do Tunelamento VLAN usa um conjunto de comandos diferente do
que o original QinQ ou a implementação de VLAN aninhada, e adiciona a seguinte
funcionalidade além do que a implementação original:

Os mapeamentos do Oferece vários dos C-VLAN diferentes para separar S-VLAN pela borda
conectam.

●

Permite a configuração de uma ação de queda com certeza C-VLAN recebida em relações da
borda.

●

Permite a configuração da ação para os C-VLAN que não são traçados especificamente a um
S-VLAN (gota ou mapa a determinados S-VLAN).

●

Permite a configuração global e pelo NNI (portas do backbone) que é Ethertype da etiqueta
S-VLAN. Na aplicação precedente de QinQ, somente Ethertype de 0x8100 foi apoiado para
uma etiqueta S-VLAN.

●

Você deve criar e especificar o S-VLAN no dispositivo antes de configurar-lo em uma
relação como um S-VLAN. Se este VLAN não existe, o comando falha.

A  transmissão  do  IPv4  ou  do  IPv6  e  o  Tunelamento  VLAN  são  mutuamente
exclusivos. Significar isso se a transmissão do IPv4 ou do IPv6 é permitida, uma
relação não pode ser ajustado ao modo do Tunelamento VLAN. E se qualquer relação
é ajustada ao modo do Tunelamento VLAN, a transmissão do IPv4 e do IPv6 não pode
ser permitida nesse dispositivo.

As  seguintes  características  são  igualmente  mutuamente  exclusivos  com  a
característica do Tunelamento VLAN:

Auto Voz VLAN●

Auto Smartport●

VLAN de voz●

As relações  do  IPv4  e  do  IPv6  não podem ser  definidas  nos  VLAN que contêm
relações da borda.

As seguintes características da camada 2 não são apoiadas nos VLAN que contêm
relações da borda:

Internet Group Management Protocol (IGMP) ou espião da descoberta do ouvinte do
Multicast (MLD)

●

Espião do protocolo de configuração dinâmica host (DHCP)●



Segurança do salto do IPv6 primeira●

As seguintes características não são apoiadas em relações da borda ou em UNI:

Atribuição de VLAN do Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)●

802.1x VLAN●

Analisador de porta de switch (PERÍODO) ou Remote SPAN (RSPAN) — Como uma porta do
destino com a palavra-chave da rede ou como uma porta do destino da porta do refletor com
a porta da palavra-chave ou do refletor da rede.

●

A aplicação original de QinQ (comandos MODE-relacionados do cliente) continua a
existir ao lado da aplicação nova do Tunelamento VLAN. O modo de porta do cliente é
um caso particular do modo de porta do túnel do VLAN-mapeamento, e não exige a
atribuição de recursos TCAM.

Mapeamento um a um VLAN

Além do que o Tunelamento VLAN, o interruptor apoia o mapeamento um a um VLAN.
No mapeamento um a um VLAN, em uma relação da borda, os C-VLAN são traçados
aos  S-VLAN  e  as  etiquetas  originais  C-VLAN  são  substituídas  pelo  S-VLAN
especificado. Os frames sem etiqueta são deixados cair.

Quando um quadro é enviado na relação etiquetada sem extremidade, está enviado
com uma única etiqueta VLAN, a saber isso do S-VLAN especificado. A etiqueta S-
VLAN é preservada quando o tráfego for enviado através da rede de infraestrutura do
provedor de serviços. No dispositivo da saída, a etiqueta S-VLAN está substituída com
a etiqueta C-VLAN quando um quadro é enviado a uma relação da borda.

No VLAN que traça o modo linear, uma relação pertence a todos os S-VLAN para que
o mapeamento nesta relação é definido como uma relação saída-etiquetada. O vlan
da porta ID da relação (PVID) é ajustado a 4095.

Condições prévias em configurar o mapeamento VLAN em seu interruptor:

Nota: Aplicar o Tunelamento VLAN em uma relação exige o uso de regras do roteador
TCAM. Deve haver  quatro  entradas de TCAM pelo  mapeamento.  Se não há um
número suficiente de recursos TCAM do roteador, o comando falhará.

1. Crie os VLAN. Para aprender como configurar as configurações de vlan em seu
interruptor, clique aqui.

2. Desabilitação Roteamento IP no interruptor. Para aprender como configurar ajustes
de Roteamento IP em seu interruptor, clique aqui.

3. Configurar atribuições do Ternary Content Addressable Memory (TCAM) em seu
interruptor.  Para  aprender  como configurar  a  atribuição  dos  recursos  TCAM do

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
/content/en/us/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5719-configure-vlan-interface-ipv4-address-on-an-sx350-or-sg350x.html


roteador para finalidades do Tunelamento e do mapeamento VLAN, clique aqui.

Nota: Aplicar o Tunelamento VLAN em uma relação exige o uso de regras do roteador
TCAM. Deve haver  quatro  entradas de TCAM pelo  mapeamento.  Se não há um
número suficiente de recursos TCAM do roteador, o comando falhará. 

4. Desabilite o Spanning Tree Protocol (STP) nas relações que você quer configurar.
Para instruções em como configurar os ajustes da relação STP em seu interruptor,
clique aqui.

5. Configurar a relação como portas de tronco. Para instruções, clique aqui.

6. Desabilite o protocolo de registro do protocolo generic attribute registration (GARP)
VLAN (GVRP) na relação. Para aprender como configurar os ajustes GVRP em seu
interruptor, clique aqui.

Configurar o mapeamento VLAN

Configurar o mapeamento do túnel

Configurar o mapeamento do túnel VLAN no interruptor executa as seguintes ações:

Cria um Access Control List (ACL) para traçar VLAN da lista de VLAN ao ID de VLAN
exterior.

●

Adiciona à regra ACL um para cada VLAN da lista de VLAN.●

Reserva o lugar na terminação de túnel e na relação (TTI) para este ACL. Se não há bastante
lugar livre em TTI, o comando falha.

●

Nota: O  ACL  pode  ser  limitado  na  relação  mais  tarde  com  a  configuração  do
mapeamento linear VLAN.

Adiciona a relação da borda ao VLAN especificada no ID de VLAN exterior.●

O ACL contém as regras V+1, onde V é o número de C-VLAN especificados.●

Siga estas etapas para configurar o mapeamento do túnel em uma relação ou em
umas relações específicas de seu interruptor:

Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web do interruptor escolhe
então o gerenciamento de VLAN > a tradução de vlan > o mapeamento VLAN.

Nota: As opções de menu disponíveis podem variar segundo o modelo do dispositivo.
Neste exemplo, SG350X-48MP é usado.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5729-configure-routing-resources-on-the-switch.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/smb5102-configuring-stp-interface-settings-on-the-sg350xg-and-sg550x.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb5306-assign-an-interface-vlan-as-an-access-or-trunk-port-on-a-swi.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb2754-configure-gvrp-settings-on-a-switch.html


Etapa  2.  (opcional)  para  indicar  o  mapeamento  PRE-configurado  do  túnel  no
interruptor,  escolhe  o  mapeamento  do  túnel  do  tipo  lista  de  drop-down  do
mapeamento.

Etapa  3.  O  clique  vai  trazer  acima  uma lista  de  entradas  PRE-configuradas  do
mapeamento  do  túnel  VLAN.  Neste  exemplo,  não  há  nenhuma  entrada  PRE-
configurada do mapeamento do túnel.

Etapa 4. O clique adiciona para adicionar uma entrada nova.



Etapa 5. Escolha uma relação da unidade e da porta ou ligue o grupo da agregação
(RETARDAÇÃO) das listas de drop-down da RETARDAÇÃO.

Nota: Neste exemplo, a porta GE48 da unidade 1 é escolhida. Você pode configurar
alguns ajustes do mapeamento do túnel VLAN na mesma relação.

A área do modo da relação VLAN indica o modo atual VLAN da porta.

Etapa 6. Clique o botão de rádio do mapeamento do túnel para configurar os ajustes
do mapeamento do túnel VLAN.

Passo 7. Na área do cliente VLAN, padrão do clique para definir a ação exigida para
C-VLAN especificada não especificamente ou para clicar sobre a lista de VLAN para
definir especificamente o comportamento do túnel VLAN para VLAN listados no campo
da lista de VLAN.

Nota: Você pode definir  algumas configurações de switchport  na mesma relação,
simplesmente se os argumentos da lista de VLAN não contêm VLAN comum ID.

Etapa 8. Na área da escavação de um túnel, clique o botão de rádio da gota para
deixar cair os frames sem etiqueta ou o ID de VLAN exterior do clique para definir
especificamente o ID de VLAN exterior no campo exterior do ID de VLAN.



Nota: Este exemplo mostra como configurar o Tunelamento seletivo na porta GE48 de
modo que o tráfego com corrente alternada - um ID de VLAN de 30 e de 40 seria
escavado um túnel com S-VLAN ID do 10.

Etapa 9. O clique aplica-se.

Etapa  10.  (opcional)  repete  as  etapas  5  a  9  para  configurar  mais  ajustes  do
mapeamento do túnel na porta ou para configurar outras portas.

Nota: Neste exemplo, a porta entrando GE48 do tráfego da unidade 1 dos 50 pés
VLAN será deixada cair.

Etapa 11. Fim do clique.



Etapa  12.  Salvaguarda  (opcional)  do  clique  para  salvar  ajustes  ao  arquivo  de
configuração de inicialização.

Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes do mapeamento do túnel
VLAN em uma porta específica ou portas em seu interruptor.

Configurar um a um mapeamentos VLAN

No mapeamento linear VLAN, você pode configurar o C-VLAN ID que incorpora o
interruptor da rede cliente e o S-VLAN atribuído ID em uma porta específica em seu
interruptor. No VLAN que traça o modo linear, uma relação pertence a todos os S-
VLAN para que o mapeamento nesta relação é definido como a relação etiquetada
saída. A relação PVID é ajustada a 4095.

No VLAN que traça o modo linear, uma relação usa um ingresso ACL e uma saída
ACL.  O mapeamento  linear  VLAN adiciona  regras  a  estes  ACL.  Estes  ACL são
aplicados:

Ingresso ACL (em TTI):●



- C-VLAN-ID especificado Replace por S-VLAN-ID.

- Quadros da gota com C-VLAN-ID não especificads.

- Quadros da entrada do sem etiqueta da gota.

Saída ACL (no TCAM):●

- Substitua S-VLAN-ID por C-VLAN-ID.

O mapeamento um a um VLAN adiciona regras a estes ACL e estão limitadas na
relação somente se seu modo é traço VLAN linear. O ingresso ACL contém as regras
V+1 e a saída ACL contém as regras V, onde V é o número de C-VLAN especificados.

Siga estas etapas para configurar o mapeamento linear VLAN em uma relação ou em
umas relações específicas de seu interruptor:

Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web do interruptor escolhe
então o gerenciamento de VLAN > a tradução de vlan > o mapeamento VLAN.

Nota: As opções de menu disponíveis podem variar segundo o modelo do dispositivo.
Neste exemplo, SG350X-48MP é usado.

Etapa 2.  (opcional)  para  indicar  PRE-configurado a  um que traça no interruptor,
escolhe um a um do tipo lista de drop-down do mapeamento.



O clique (opcional) de etapa 3. vai trazer acima uma lista de VLAN PRE-configurado
um às entradas um de traço. Neste exemplo, não há nenhuma uma a uma entradas de
traço PRE-configurada.

Etapa 4. O clique adiciona para adicionar uma entrada nova.

Etapa 5. Escolha uma relação da unidade e da porta ou ligue o grupo da agregação
(RETARDAÇÃO) das listas de drop-down da RETARDAÇÃO.

Nota: Neste exemplo, a porta GE25 da unidade 1 é escolhida. Você pode configurar
alguns ajustes lineares da tradução de vlan na mesma relação.

A área do modo da relação VLAN indica o modo atual VLAN da porta.

Etapa  6.  Clique  os  um  a  um  botões  de  rádio  para  definir  ajustes  lineares  do
mapeamento VLAN.

Etapa 7. Incorpore o ID de VLAN do C-VLAN que será traduzido a S-VLAN no campo
da fonte VLAN. A escala é uma a 4094.

Nota: Neste exemplo, o VLAN10 é incorporado como a fonte VLAN.

Etapa 8. Incorpore o ID de VLAN do S-VLAN que substituirá o C-VLAN especificado
no campo traduzido VLAN. A escala é uma a 4094. Este será o ingresso ACL que



deixará cair os quadros da entrada do sem etiqueta e C-VLAN não especificado ID.

Nota: Neste exemplo, o VLAN 30 é usado como o VLAN traduzido.

Etapa 9. O clique aplica-se.

Etapa 10. (opcional) repete as etapas 5 a 9 para configurar mais ajustes da tradução
um a um na porta ou para configurar outras portas.

Nota: Neste exemplo, a fonte nova e o VLAN traduzido ID são configurados na mesma



relação GE25.

Etapa 11. Fim do clique.

Etapa  12.  Salvaguarda  (opcional)  do  clique  para  salvar  ajustes  ao  arquivo  de
configuração de inicialização.

Você agora configurou com sucesso os ajustes do mapeamento um a um VLAN em
uma porta específica ou portas em seu interruptor.

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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