
A configuração do roteamento de interVLAN da
camada 3 no 300 Series controlou o interruptor 

Objetivo
 

O objetivo deste documento é configurar o roteamento de interVLAN da camada 3 em 300
Switch.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• 300 Series Switch
  

Procedimento Passo a Passo
 

Pré-requisitos
 
1. Certifique-se que a característica Layer3 está permitido. Para obter informações
adicionais sobre de como permitir o modo da camada 3 na versão de firmware 1.2.7.76 ou
mais cedo, refira por favor como configurar o modo da camada 3 para SX300. Para uns
firmware mais atrasados, refira por favor a comutação para mergulhar o modo 3 nos 300
Series Switch SF/SG.
 
2. Certifique-se de você ter mais de um VLAN configurado.
  

Criar VLANs
 

Etapa1. Use a interface GUI do interruptor para escolher o gerenciamento de VLAN > criam
o VLAN.
 

 
Etapa 2. Clique adicionam para criar o VLAN novo e para incorporar parâmetros VLAN.
 

https://supportforums.cisco.com/document/112966/how-configure-layer-3-mode-sx300
ukp.aspx?vw=1&articleid=5073
ukp.aspx?vw=1&articleid=5073


 
Etapa 3. Para adicionar um único VLAN verifique o botão de rádio VLAN e incorpore a
informação de VLAN. Repita esta etapa para criar outros VLAN.
 

• ID de VLAN — Número de VLAN.
 
• Nome VLAN — Descrição VLAN.
 

Etapa 4. Para adicionar uma escala do VLAN verifique o botão de rádio da escala e
incorpore a escala do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
 

• Escala VLAN — Escala do número de VLAN.
 

Etapa 5. O clique aplica-se para salvar.
  

Atribua a porta ao VLAN
 

Etapa1. Use a interface GUI do interruptor para escolher o gerenciamento de VLAN > a 
porta ao VLAN.
 



 
Etapa 2. Escolha o número de ID de VLAN do gota-menu e do tipo de interface do ID de
VLAN do menu do tipo de interface.
 
Etapa 3. O clique vai considerar o estado da sociedade de VLAN da porta selecionada.
 
Etapa 4. Escolha do tipo de interface dos botões de rádio.
 

• Acesso — A relação é membro do sem etiqueta do único VLAN.
 
• Tronco — A relação não é um membro do VLAN etiquetado específico.
 
• Geral — A relação apoia etiquetado e sem etiqueta uns ou vários VLAN.
 

Etapa 5. O clique aplica-se para salvar
  

Configurar o roteamento de interVLAN
 

Etapa1. Use a interface GUI do interruptor escolhem a configuração IP > o Gerenciamento e
as interfaces IP > a relação do IPv4. As páginas da relação do IPv4 abrem.
 



 
Etapa 2. O clique adiciona para atribuir o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT para VLAN.
 

 
Etapa 3. Verifique o VLAN e selecione o número de ID de VLAN do menu de gota para
baixo.
 
Etapa 4. Atribua o IP address para os VLAN.
 

• Tipo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Como o endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT será atribuído.
 

– Endereço IP dinâmico — Atribuição de endereço IP dinâmico DHCP.
 
– Endereço IP estático — Manualmente atribuição de endereço IP configurado.
 

A etapa 5.Click aplica-se para salvar.
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