
Configuração de participação de VLAN em uma
interface nos switches gerenciados 200/300
Series 

Objetivo
 

A LAN virtual (VLAN) permite que um grupo de hosts que não estão conectados ao mesmo
switch se comuniquem como se estivessem no mesmo domínio de broadcast. Uma interface
que tem tráfego VLAN precisa ter as VLANs atribuídas a essa interface, ou os pacotes
podem ser descartados. Quando o protocolo de registro de VLAN (GVRP) GARP é ativado
para uma interface, as VLANs podem ser atribuídas dinamicamente e não é necessário
atribuí-las manualmente.
 
Este artigo explica como configurar a associação VLAN de uma interface nos Switches
Gerenciados 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

·Switches gerenciados SF/SG 300 Series
  

Versão de software
 

•v1.2.7.76
  

Configurar a participação de VLAN em uma interface
 

Etapa 1. Inicie a sessão no utilitário de configuração da Web e selecione VLAN
Management > VLAN to Port. A página VLAN to Port é aberta.
 

 
Etapa 2. Escolha Porta ou LAG na lista suspensa Filtro: Tipo de Interface igual a e clique em
 Ir para exibir as configurações desse tipo de interface.
 



 
Etapa 3. Clique no botão de opção ao lado da interface na qual configurar a participação
como membro da VLAN.
 

 
Etapa 4. Clique em Join VLAN para escolher as VLANs associadas à interface selecionada.
Uma janela pop-up será aberta.
  

Adicionar VLANs a uma interface
 

 
Etapa 5. Escolha a VLAN que será adicionada à interface selecionada na área Selecionar
VLAN.
 
Observação: a VLAN padrão não pode ser selecionada. A VLAN padrão é adicionada
automaticamente à interface selecionada se não houver nenhuma outra VLAN não marcada
adicionada. Por outro lado, a VLAN padrão será removida da interface selecionada se outra
VLAN não marcada for adicionada se a interface estiver no modo de acesso ou de tronco.
 



 
Etapa 6. Clique no botão de opção Marcado para que esta VLAN seja um membro marcado
da interface selecionada. Caso contrário, clique no botão de opção Não marcado para que
essa VLAN seja um membro não marcado da interface selecionada.
 
Observação: uma VLAN só pode ser designada como Tagged ou Untagged antes de ser
adicionada a uma interface. A VLAN precisa ser removida e depois readicionada para
alterar a marcação.
 
Observação: se a interface estiver no modo de acesso ou de tronco, pode haver apenas
uma VLAN não marcada atribuída a uma interface. Se a VLAN sem rótulo atribuída à
interface selecionada for qualquer coisa, exceto a VLAN padrão, ocorrerá um erro.
 

 
Passo 7. Clique no botão > para adicionar a VLAN selecionada com as opções de marcação
escolhidas à interface selecionada.
 



 
Etapa 8. Clique em Apply para atualizar a participação na VLAN para a interface
selecionada.
  

Remover VLANs de uma interface
 

 
Etapa 9. Selecione a VLAN que será removida da interface selecionada no menu Selecionar
VLAN à direita.
 
Observação: a VLAN padrão não pode ser selecionada. A VLAN padrão é adicionada
automaticamente à interface selecionada se não houver nenhuma outra VLAN não marcada
adicionada. Por outro lado, a VLAN padrão será removida da interface selecionada se outra
VLAN não marcada for adicionada se a interface estiver no modo de acesso ou de tronco.
 



 
Etapa 10. Clique no botão < para remover a VLAN selecionada da interface selecionada.
 
Etapa 11. Repita as etapas 10-11 para remover VLANs adicionais da interface selecionada.
 

 
Etapa 12. Clique em Apply para atualizar a participação na VLAN para a interface
selecionada.
 



Sobre esta tradução
A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e
humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma,
independentemente da localização.
 
Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas
por um tradutor profissional.
 
A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda
que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.


