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Configurar um VLAN em um interruptor 
Objetivo
 
 
A criação da rede de área local virtual (VLAN) permite que você faça domínios de transmissão
separados em um interruptor. Os domínios de transmissão podem associar um com o outro com
a ajuda de um dispositivo da camada 3 tal como um roteador.  Um VLAN é usado 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. Quando um VLAN é criado, não tem nenhum efeito até que esse VLAN esteja anexado
pelo menos a uma porta manualmente ou dinamicamente. Um da maioria de motivos comuns
estabelecer um VLAN é estabelecer um VLAN separado 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 aponta mostrar como criar, editar, ou suprimir de um VLAN. 
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware
 

Sx200 Series | V 1.4.5.02 (transferência o mais tarde)
Sx300 Series | V 1.4.5.02 (transferência o mais tarde)
Sx250 Series | V 2.2.0.66 (transferência o mais tarde)
Sx350 Series | V 2.2.0.66 (transferência o mais tarde)
Série SG350X | V 2.2.0.66 (transferência o mais tarde)
Sx500 Series | V 1.4.5.02 (transferência o mais tarde)
Série Sx550X | V 2.2.0.66 (transferência o mais tarde)
  

Configurações de vlan
 
Crie um VLAN
 
Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web e escolha o gerenciamento de VLAN > as
configurações de vlan. 
 

https://software.cisco.com/download/home/283452721
https://software.cisco.com/download/home/283009439
https://software.cisco.com/download/home/286282046
https://software.cisco.com/download/home/286282036
https://software.cisco.com/download/home/286282026
https://software.cisco.com/download/home/284020978
https://software.cisco.com/download/home/286281979


 
Etapa 2. Sob a área de tabela de vlan, o clique adiciona para criar um VLAN novo. Um indicador
PNF-acima.
 

 
Etapa 3. O VLAN pode ser adicionado em dois métodos diferentes como mostrado pelas opções
abaixo. Escolha um botão de rádio que corresponda ao método desejado:
 



●

●

 
VLAN — Use este método para criar um VLAN específico.
Escala — Use este método para criar uma escala VLAN.
 

Etapa 4. Se você escolheu o VLAN em etapa 3, incorpore o ID de VLAN ao campo do ID de
VLAN. A escala deve estar entre 2 a 4094. Para este exemplo, o ID de VLAN será 4. 
 

 
Etapa 5.In o campo de nome VLAN, dá entrada com um nome para o VLAN. Para este exemplo,
o nome VLAN estará explicando. Até 32 caráteres podem ser usados.
 

 
Etapa 6. Verifique a caixa de verificação de estado da interface de VLAN para permitir o estado



da interface de VLAN; já verifica-se à revelia. Se não, o VLAN será fechado eficazmente, e nada
poderá ser transmitido ou recebido com o VLAN.
 

 
Passo 7. Verifique a caixa de verificação do SNMP traps do estado do link se você quer permitir a
geração de SNMP traps. Iss está habilitado por padrão.
 

 
Etapa 8. Se você escolheu a escala em etapa 3, incorpore a escala dos VLAN ao campo da
escala VLAN. A escala disponível é 2 – 4094. Para este exemplo, a escala VLAN é 3 a 52. 
 

 
Nota: Até 100 VLAN podem ser criados em um momento.
 



Etapa 9. O clique aplica-se.
 

  
Edite um VLAN
 
Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web e escolha o gerenciamento de VLAN > as
configurações de vlan. A página das configurações de vlan abre.
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação ao lado do VLAN que você quer editar.
 

 
Etapa 3. O clique edita para editar o VLAN selecionado. O indicador da edição VLAN aparece.
 



 
Etapa 4. O VLAN atual pode ser mudado usando a lista de drop-down do ID de VLAN. Isto é
usado para comutar rapidamente entre os VLAN que você quer configurar sem retornar à página
das configurações de vlan.
 

 
Etapa 5. Edite o nome do VLAN no campo de nome VLAN. Este nome não impacta o
desempenho do VLAN, e é usado para a identificação fácil.
 

 
Etapa 6. Verifique a caixa de verificação de estado da interface de VLAN para permitir o estado
da relação do VLAN; já verifica-se à revelia. Se não, o VLAN será fechado eficazmente, e nada
poderá ser transmitido ou recebido com o VLAN.
 



 
Passo 7. Verifique a caixa de verificação do SNMP traps do estado do link da possibilidade para
permitir a geração de SNMP traps com informação de estado do link. Esta caixa é verificada à
revelia.
 

 
Etapa 8. O clique aplica-se.
 

  
Suprima de um VLAN
 
A etapa 1.Log dentro à utilidade com base na Web e escolhe o gerenciamento de VLAN > as
configurações de vlan. 
 



 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação ao lado do VLAN que você quer suprimir.
 

 
Etapa 3. Supressão do clique para suprimir do VLAN selecionado.
 

 
Você agora suprimiu com sucesso de um VLAN.
 
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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