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Configurar ajustes privados da rede de área
local virtual (VLAN) em um interruptor 

Objetivo
 

Uma rede de área local virtual (VLAN) permite que você segmente logicamente uma rede de
área local (LAN) em domínios de transmissão diferentes. Nas encenações onde os dados
sensíveis podem ser transmissão em uma rede, os VLAN podem ser criados para aumentar
a Segurança designando uma transmissão a um VLAN específico. Somente os usuários que
pertencem a um VLAN podem alcançar e manipular os dados nesse VLAN. Os VLAN
podem igualmente ser usados para aumentar o desempenho reduzindo a necessidade de
enviar transmissões e Multicast aos destinos desnecessários.
 
Um VLAN privado fornece o isolamento da camada 2 entre portas. Isto significa aquele a
nível de construir uma ponte sobre o tráfego, ao contrário de Roteamento IP, as portas que
compartilham do mesmo domínio de transmissão não podem se comunicar um com o otro.
As portas em um VLAN privado podem ser ficadas situadas em qualquer lugar na rede da
camada 2, que significa que não tem que estar no mesmo interruptor. O VLAN privado é
projetado receber o sem etiqueta ou o tráfego prioridade-etiquetado e transmitir o tráfego
sem etiqueta.
 
Os seguintes tipos de portas podem ser membros em um VLAN privado:
 

Promíscuo — Uma porta misturada pode comunicar-se com todas as portas do mesmo VLAN
privado. Estas portas conectam server e Roteadores.
A comunidade (host) — As portas da comunidade podem definir um grupo de portas que são
membro no mesmo domínio da camada 2. São isolados na camada 2 de outras comunidades
e das portas isoladas. Estas portas conectam portas de host.
Isolado (host) — Uma porta isolada tem o isolamento completo da camada 2 do outro isolada
e as portas da comunidade dentro do mesmo VLAN privado. Estas portas conectam portas
de host.
 

O tráfego do host está enviado no isolado e VLAN de comunidade, quando o server e o
tráfego de roteador forem enviados no VLAN principal.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar ajustes do VLAN privado em um
interruptor.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx300 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 



●

●

1.4.7.05 — Sx300, Sx500
2.2.5.68 — Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configurar ajustes do VLAN privado em um interruptor
 

Importante: Antes de continuar com as etapas abaixo, certifique-se de VLAN ter sido
configurado no interruptor. Para saber configurar configurações de vlan em seu interruptor,
clique aqui para instruções.
 
Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web e escolha avançado da lista de drop-down do
modo de exibição.
 

 
Nota: Se você tem um Sx300 ou o Sx500 Series comuta, salte a etapa 2.
 
Etapa 2. Escolha configurações de vlan do >Private do gerenciamento de VLAN.
 

 
Nota: As opções de menu disponíveis podem variar segundo o interruptor que você tem.
Neste exemplo, o interruptor SG350X é usado.
 
Etapa 3. Clique o botão Add.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5097


 
Etapa 4. Na lista de drop-down do VLAN principal ID, escolha um VLAN a ser definida como
o VLAN principal no VLAN privado. O VLAN principal é usado para permitir a Conectividade
da camada 2 das portas misturadas às portas isoladas e às portas da comunidade.
 

 
Nota: Neste exemplo, o ID de VLAN 10 é escolhido.
 
Etapa 5. Escolha um ID de VLAN da lista de drop-down do vlan isolada ID. Um vlan isolada
é usado para permitir que as portas isoladas enviem o tráfego ao VLAN principal.
 

 
Nota: Neste exemplo, o ID de VLAN 20 é escolhido.
 
Etapa 6. Escolha um ID de VLAN da área disponível dos VLAN de comunidade a seguir
clique > botão para mover os VLAN que você quer ser VLAN de comunidade à lista
selecionada dos VLAN de comunidade.
 
Nota: Para criar um subgrupo de portas (a comunidade) dentro de um VLAN, as portas
devem ser adicionadas um VLAN de comunidade. O VLAN de comunidade é usado para
permitir a Conectividade da camada 2 das portas da comunidade às portas misturadas e às
portas da comunidade da mesma comunidade. Pode haver um único VLAN de comunidade
para cada comunidade e os VLAN de comunidade múltiplos podem coexistir no sistema
para o mesmo VLAN privado.
 



 
Nota: Neste exemplo, o ID de VLAN 30 é escolhido.
 
Etapa 7. O clique aplica-se clica então perto.
 

 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 8. para salvar ajustes ao arquivo de configuração
de inicialização.
 



 
Você deve agora ter configurado os ajustes do VLAN privado em seu interruptor. Para
aprender como configurar ajustes da interface de VLAN em um 300 ou 500 Series Switch,
clique aqui para instruções. Para 350, 350x, ou o 550 Series Switch, clicam aqui.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=3332
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5414
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