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Configurar um grupo com base nos protocolos
VLAN em um interruptor 

Objetivo
 

Uma rede de área local virtual (VLAN) é usada principalmente para formar grupos entre os
anfitriões apesar de onde os anfitriões são encontrados fisicamente. Assim, um VLAN
melhora a Segurança com a ajuda da formação do grupo entre os anfitriões. Um da maioria
de motivos comuns estabelecer um VLAN é estabelecer um VLAN para a Voz, e um VLAN
separado para dados. Isto dirige os pacotes para ambos os tipos de dados apesar de usar a
mesma rede.
 
Este artigo define vários grupos de protocolo e igualmente ajuda-os a adicionar um grupo
com base nos protocolos novo. Com estes ajustes, os grupos com base nos protocolos
podem ser definidos e limitado a uma porta; consequentemente, cada pacote que origina
dos grupos de protocolo é atribuído ao VLAN configurado na página. 
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx200 Series
Sx300 Series
Sx250 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4.5.02 - Sx200 Series, Sx300 Series, e Sx500 Series
2.2.0.66 - Sx250 Series, Sx350 Series, série SG350X, e série Sx550X
  

Crie um VLAN
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do interruptor e escolha avançado do menu
suspenso do modo de exibição no canto superior direito.
 

 
Etapa 2. Escolha o gerenciamento de VLAN > os grupos vlan > grupos com base nos
protocolos.
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Etapa 3. O clique adiciona na tabela com base nos protocolos do grupo para criar um grupo
com base nos protocolos.
 

 
Etapa 4. Escolha um botão de rádio na área do encapsulamento para o tipo de protocolo
que você quer se usar.
 

Ethernet V2 — Este parâmetro refere o pacote de dados em umas ligações de Ethernet.
LLC-SNAP (rfc1042) — Este parâmetro refere o Logical Link Control com protocolo de
acesso da sub-rede (LLC-SNAP). Estes protocolos trabalham na combinação para assegurar
que os dados estão transmitidos eficazmente dentro da rede.
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LLC — Este parâmetro refere o Logical Link Control (LLC). É o sublayer da camada de link de
dados, que atua como uma relação entre o sublayer do Media Access Control e a camada de
rede.
 

 
Etapa 5. Se você escolheu os Ethernet V2, continue com esta etapa. Se não, continue pisar
6. Da lista de drop-down do tipo de Ethernet, escolha um tipo de Ethernet indicar que
protocolo será encapsulado no payload de um frame da Ethernet. As opções são:
 

IP (0x0800) — Um quadro dos Ethernet V2 que tenha um pacote IPv4.
IPX (0x8137-0x8138) — Um quadro dos Ethernet V2 com Trocas de Pacote Entre Redes IPX
(IPX).
IPv6 (0x86DD) — Um quadro dos Ethernet V2 que tenha um pacote do IPv6.
ARP (0x0806) — Um quadro dos Ethernet V2 com pacote do Address Resolution Protocol
(ARP).
Definido pelo utilizador — Um administrador pode inscrever um valor de protocolo e um ID de
grupo nos campos respectivos.
 

 
Nota: Para este exemplo, o IP foi escolhido.
 
Etapa 6. Se você escolheu LLC-SNAP (rfc1042) ou LLC em etapa 4, continue com esta
etapa. No campo de valor de protocolo, incorpore o valor de protocolo. A escala é 0x0600-
0xFFFF.
 



 
Passo 7. No campo do ID de grupo, entre no ID de grupo do protocolo. Você pode atribuir
um número entre 1-2147483647.
 

 
Etapa 8. O clique aplica-se.
 

 
Você agora configurou com sucesso um grupo com base nos protocolos VLAN.
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