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Atribuição do VLAN dinâmico e configuração de
Smartport do automóvel em um SG350X e em
um SG550X 
Objetivo
 

Este documento fornece instruções em como configurar os ajustes do Generic VLAN
Registration Protocol (GVRP) e o auto Smartport em seu Switches.
  

Introdução
 

O protocolo de registro ou o Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) do protocolo
generic attribute registration (GARP) VLAN permitem que os dispositivos troquem
dinamicamente a informação de configuração da rede de área local virtual (VLAN) para
facilitar a configuração dos VLAN. Quando o GVRP é permitido globalmente,
manualmente/estaticamente VLAN criados propagará automaticamente o ID de VLAN a
interconectar o Switches e as relações. A atribuição do VLAN dinâmico é usada para
eliminar a possibilidade para o erro ao configurar VLAN ao trabalhar com redes grandes.
Quando o interruptor recebe a informação de VLAN com o registro GVRP e GVRP, a
relação de recepção junta-se a esse VLAN. Se uma relação tenta se juntar a um VLAN que
não exista e criação do VLAN dinâmico é permitida, o interruptor cria automaticamente o
VLAN.
 
Éimportante notar isso para que este trabalhe em uma porta de acesso, o dispositivo final
tem que ser GVRP permitido (NIC permitidos GVRP se são server ou PC).
 
Smartport é uma relação a que um acessório ou um macro definido pelo utilizador podem
ser aplicado. Estes macro são projetados fornecer meios rapidamente de configurar o
dispositivo para apoiar os requisitos de comunicação e para utilizar as características de
vários dispositivos dos tipos de rede. O acesso de rede e os requisitos de QoS variam se a
relação é conectada a um telefone IP, a uma impressora, a um roteador, e/ou ao Access
Point (AP).
  

Dispositivos aplicáveis
 

Série SG350X
Série SG550X
  

Versão de software
 

2.3.5.63
 

Para configurar a atribuição do VLAN dinâmico e a configuração de Smartport do
automóvel, siga a diretriz abaixo:
 
Topologia:
 



Nota: Os 2 Switches do NON-mestre não são conectados ao switch mestre até a conclusão.

A porta que está sendo configurada com GVRP deve ser configurada no modo ou no modo
geral do caminhão enquanto o GVRP exige o apoio etiquetando. Quando a propagação do
VLAN do switch mestre ao NON-mestre comuta através do GVRP, considerar-se-ia como
VLAN dinâmicos.

Nota: Se há um erro “vlan não criado pelo usuário”, a seguir somente os VLAN estáticos
(criados manualmente) podem ser adicionados a uma porta configurada como uma porta de
acesso. O GVRP não trabalha o mesmos que VTP (server – cliente).

As etapas abaixo são configuradas em modo avançado no campo do modo de exibição na
parte superior da página de configuração da Web.
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Configurar ajustes GVRP no SG550X-24 (o mestre)

Para aprender mais sobre configurar ajustes GVRP em um interruptor, clique aqui.

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web de seu switch mestre e navegue ao
gerenciamento de VLAN > aos ajustes GVRP.

Nota: Neste exemplo, um do SG550X-24 será o switch mestre.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/smb5247-configuring-smartports-on-the-sg350xg-and-sg550xg.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. Verifique a caixa de seleção da possibilidade para permitir o estado global GVRP
de permitir globalmente o GVRP no interruptor.

Etapa 3. O clique aplica-se para permitir características GVRP.

Etapa 4. Clique o botão de rádio da relação em que você gostaria de configurar o GVRP.
Clique então editam… para alterar os ajustes GVRP para a interface selecionada.

Nota: Neste exemplo, nós estaremos configurando GE23 e GE24.

Etapa 5. A janela de definição da edição GVRP aparece.



O clique (opcional) de etapa 6. o botão Appropriate Radio Button e escolhe uma relação
nova da porta ou liga a lista de drop-down do grupo da agregação (RETARDAÇÃO) para
mudar a relação cujos ajustes você quer mudar. A RETARDAÇÃO empacota os links dos
Ethernet individuais em um único enlace lógico que possa aumentar a taxa de transferência
mais do que uma conexão única pode apoiar.

Passo 7. Verifique a caixa de seleção da possibilidade no campo de estado GVRP para
permitir características GVRP nesta relação.



Etapa 8. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo da criação do VLAN
dinâmico para ter um VLAN criado dinamicamente se não existe quando a informação
GVRP está recebida para esse VLAN na interface selecionada. Se a criação do VLAN
dinâmico é desabilitada, o interruptor reconhece somente os VLAN que foram criados
manualmente.

Nota: Iss está habilitado por padrão.

Verificação (opcional) de etapa 9. a caixa de verificação da possibilidade no campo do
registro GVRP para mandar a interface selecionada juntar-se a um VLAN quando a
informação GVRP for recebida para esse VLAN na interface selecionada. Se o registro
GVRP é desabilitado, associados de uma relação somente com um VLAN em que seja
configurado manualmente para estar.



Etapa 10. O clique aplica-se para salvar os ajustes actualizados GVRP para a interface
selecionada e para clicar então perto da saída a janela de definição da edição GVRP.

Etapa 11. (opcional) para copiar os ajustes GVRP de uma relação a diversas outras
relações, clica o botão de rádio da interface desejada e clica ajustes da cópia. A janela de
configuração da cópia aparece.

Etapa 12. (Opcional) dê entrada com os números da relação ou os nomes da relação das



relações a que você deseja copiar os ajustes da relação escolhida no campo fornecido.
Clique então aplicam-se para salvar suas mudanças ou para clicar perto do cancelamento
suas mudanças.

Estabelecendo configurações de vlan no SG550X-24 (mestre)

Etapa 1. Navegue ao gerenciamento de VLAN > às configurações de vlan.

Etapa 2. O clique adiciona… para criar VLAN novos. O indicador adicionar VLAN aparece.

Nota: Há duas maneiras de criar um VLAN. Você pode criar um único VLAN ou você pode
ajustar uma escala de VLAN novos. Neste exemplo, nós estaremos criando uma escala dos
VLAN.



Etapa 3. Para criar um único VLAN, clique o botão de rádio VLAN. Incorpore então a
informação seguinte:

ID de VLAN — O ID do VLAN novo.●

Nome VLAN — O nome do VLAN novo●

Etapa 4. Para criar uma escala dos VLAN, clique o botão de rádio da escala. Incorpore
então a informação seguinte:

Escala VLAN — A escala, de acordo com o número de VLAN você quer criar. Por exemplo,
se você quer criar 10 VLAN, a seguir incorpore uma escala que caiba suas necessidades.
Neste exemplo, nós criaremos o VLAN10 a 20.

●



Etapa 5. O clique aplica-se para salvar sua configuração.

Como configurar ajustes da relação no SG550X-24 (mestre)

Etapa 1. Navegue aos ajustes do gerenciamento de VLAN > da relação.



Etapa 2. Selecione Ethertype global que etiqueta o método. As opções são:

Dot1q-8100 — Igualmente sabido como o IEEE 802.1Q. É o padrão para etiquetar quadros
em um tronco e apoia até 4096 VLAN. O TPID é ajustado geralmente a 0x8100 para
identificar o quadro como um quadro IEEE802.1Q.

●

Dot1ad-88a8 — executa um protocolo padrão para a colocação de etiquetas dobro dos dados
usando uma característica chamada QinQ. O tráfego de dados que vem do lado do cliente é
dobro etiquetado na rede de provedor onde a etiqueta interna é a cliente-etiqueta (C-etiqueta)
e a etiqueta exterior é fornecedor-etiqueta (veado). A etiqueta ou o veado S-VLAN são
sabidos como a etiqueta do serviço que é usada para enviar pacotes na rede de provedor. O
tráfego do segregate do veado entre vários clientes, quando profissional o cliente VLAN
etiqueta. Isto é feito com QinQ que fornece o isolamento entre redes de provedor de serviços
e redes dos clientes. O dispositivo é uma ponte do fornecedor que apoie a relação C-
etiquetada com base na porta do serviço.

●

9100 — Ethertype não padronizado de QinQ●

9200 — Colocação de etiquetas não padronizada.●

Nota: Neste exemplo, nós usamos o padrão Dot1q-8100 para a colocação de etiquetas
global de Ethertype.

Etapa 3. O clique aplica-se.



Etapa 4. Clique o botão de rádio da relação que você configurou o GVRP. As portas que
são configuradas com GVRP precisam de ser configuradas como portas de tronco.

Nota: Neste exemplo, nós estaremos configurando GE23 e GE24 como portas de tronco.

Etapa 5. O clique edita… para editar a relação. As janelas de configuração da relação da
edição abrem.

O clique (opcional) de etapa 6. o botão Appropriate Radio Button e escolhe uma relação
nova da porta ou RETARDA-SE lista de drop-down para mudar a relação cujos ajustes você
quer mudar.



Etapa 7. Selecione a camada 2 ou a camada 3 no campo de modo do Switchport.

Nota: Neste exemplo, o padrão (camada 2) foi selecionado.

Etapa 8. Selecione o tronco na lista de drop-down do modo da relação VLAN. A relação é
um membro do sem etiqueta de um VLAN no máximo, e é um membro etiquetado de zero
ou mais VLAN.



Etapa 9. Selecione Ethertype que etiqueta o método para a etiqueta S-VLAN. As opções
são:

Use a configuração global (o dot1q)●

Dot1q - 8100●

Dot1ad - 88a8●

9100●

9200●

Nota: Neste exemplo, nós usamos o valor padrão: Use a configuração global (dot1q).

Etapa 10. Clique então aplicam-se para salvar as mudanças.



Etapa 11. (opcional) se você configurou o GVRP em mais de uma relação então você pode
selecionar a relação que você apenas configurou e clica ajustes da cópia…. Isto permitirá
que você copie a configuração que você apenas configurou a outras relações.

Etapa 12. (Opcional) na janela pop-up que aparece, entre na porta onde você deseja aplicar
os mesmos ajustes e o clique se aplica.

Nota: Neste exemplo, os ajustes de GE23 estão indo ser copiados a GE24 somente.

Como estabelecer ajustes da sociedade do vlan da porta no



switch mestre

Etapa 1. Navegue à sociedade do gerenciamento de VLAN > do vlan da porta.

Etapa 2. Clique o botão de rádio das relações que você configurou como a porta de tronco.
Clique então juntam-se ao VLAN… para editar a sociedade de VLAN dessa relação.

O clique (opcional) de etapa 3. o botão Appropriate Radio Button e escolhe uma relação
nova da porta ou RETARDA-SE lista de drop-down para mudar a relação cujos ajustes você
quer mudar.



Etapa 4. Quando a porta reage do modo de tronco, será um membro deste VLAN. Selecione
o VLAN nativo ID na lista de drop-down do VLAN nativo ID.

Nota: Neste exemplo, nós estaremos usando o VLAN1 como o VLAN nativo ID.

Etapa 5. Selecione botão de rádio definido pelo utilizador no campo etiquetado VLAN.
Incorpore então o VLAN ID que você quer esta porta ser um membro de.

Nota: Neste exemplo, nós estaremos usando o VLAN: 1, 10-20 para GE23 e GE24.



Etapa 6. Clique então aplicam-se para salvar suas mudanças.

Nota: Repita etapas 2-6 se você tem mais relações que precisa de ser configurado.

Etapa 7. Pressione o botão Save Button na parte superior para salvar sua configuração ao
arquivo de configuração de inicialização.

Configurando ajustes GVRP no interruptor do NON-mestre

Etapa 1. O log na página de configuração da Web do interruptor do NON-mestre e navega
ao gerenciamento de VLAN > aos ajustes GVRP. A página dos ajustes GVRP abre.

Nota: Desde que o Switches do NON-mestre não é conectado ao switch mestre, o endereço
IP padrão é 192.168.1.254. Você teria que pôr seu PC para ter um endereço IP estático
nessa rede a fim conectar-lhe.

Continue configurar a mesma maneira que a seção: Configurar ajustes GVRP em SG550X-
24 (mestre) para ambos o NON-Switches. Configurar somente a porta que está indo ser
conectada ao interruptor do mestre SG550X-24. Neste exemplo, ambos o interruptor do
NON-mestre estão usando a porta 24 para conectar ao switch mestre.



Estabelecendo ajustes da relação no interruptor do NON-mestre
SG550X-24

Etapa 1. Navegue aos ajustes do gerenciamento de VLAN > da relação. A página dos
ajustes da relação abre.

Nota: Desde que o Switches do NON-mestre não é conectado ao switch mestre, o endereço
IP padrão é 192.168.1.254. Você teria que pôr seu PC para ter um endereço IP estático
nessa rede a fim conectar-lhe.

Continue configurar a mesma maneira como: Como configurar ajustes da relação no
SG550X-24 (mestre) para ambos o NON-Switches. Configurar somente a porta que é
conectada ao switch mestre como a porta de tronco. Neste exemplo, GE24 é configurado
como o tronco para ambos o Switches.

Verificação

Antes que nós possamos verificar que o GVRP está trabalhando, há algumas mais etapas
que precisa de ser feito. Siga as últimas etapas abaixo:

Etapa 1. Conecte o cabo de seu interruptor do NON-mestre ao switch mestre.

Nota: Neste exemplo, nós estaremos conectando um do NON-mestre SG550X-24 (porta 24)
ao mestre SG550X-24 (porta 23).

Etapa 2. Conecte o cabo de seu segundo interruptor do NON-mestre ao switch mestre.

Nota: Neste exemplo, nós estaremos conectando o outro NON-mestre SG550X-24(port 24)
ao mestre SG550X-24 (porta 24).

Nota: Se você não vê nenhuns VLAN criada pelo GVRP automaticamente no gerenciamento
de VLAN > para criar o VLAN. Uma repartição pode ser exigida para seu Switches.

Etapa 3. Navegue ao gerenciamento de VLAN > criam o VLAN no interruptor do NON-
mestre para ver se o VLAN 10-20 foi criado.



Etapa 4. Navegue ao estado e às estatísticas > ao View Log > à memória ram e à
verificação para ver se o GVRP tem o VLAN criado 10-20 para ambos o Switches do NON-
mestre.

Conclusão

Você agora configurou com sucesso VLAN dinâmicos e a auto configuração de Smartport.

Verifique para fora os seguintes links para ver vídeos relacionados:

Configurando o Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) em Cisco RV345

Configuração de Smartport

https://youtu.be/kUs8ToXApx8?list=PLB4F91009260AB3D7
https://youtu.be/-t3VMXuRbQ0?list=PLB4F91009260AB3D7
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