
Configurar a porta aos ajustes da interface de
VLAN em um interruptor com o CLI 
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.
 
Você pode configurar as portas e especificar se a porta deve reagir do acesso ou o modo de
tronco, e atribui portas específicas aos VLAN. Este artigo fornece instruções em como configurar
uma relação VLAN como um acesso ou a porta de tronco em seu interruptor através da interface
de linha de Comman (CLI).
  
Introdução
 
O VLAN é uma rede que seja segmentada geralmente pela função ou pelo aplicativo. Os VLAN
comportam-se bem como LAN físicos, mas você pode agrupar anfitriões mesmo se não são
coimplantados fisicamente. Uma porta de switch pode pertencer a um VLAN. O unicast, a
transmissão, e os pacotes de transmissão múltipla são enviados e portas para fora inundadas no
mesmo VLAN.
 
Os VLAN podem igualmente ser usados para aumentar o desempenho reduzindo a necessidade
de enviar transmissões e Multicast aos destinos desnecessários. Igualmente facilita a
configuração de rede logicamente por dispositivos de conexão sem fisicamente relocating aqueles
dispositivos.
 
Nota: Para aprender como configurar as configurações de vlan em seu interruptor com a utilidade
com suporte na internet, clique aqui. Para instruções CLI-baseadas, clique aqui.
 
A imagem abaixo indica um interruptor SG350X que seja configurado com os seguintes VLAN:
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb5097-configure-a-vlan-on-a-switch.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4986-vlan-configuration-via-cli-on-300-500-series-managed-switche.html


●

●

●

●

VLAN1 - Este é o VLAN padrão. O interruptor é conectado ao roteador com este VLAN. Isto
pode ser usado mas não pode ser alterado ou suprimido.
VLAN10 - Rede virtual para o departamento administrativo. O endereço de rede é
192.168.10.1 com máscara de sub-rede 255.255.255.0 ou /24.
VLAN20 - Rede virtual para o departamento financeiro. O endereço de rede é 192.168.20.1
com máscara de sub-rede 255.255.255.0 ou /24.
VLAN30 - Rede virtual para o departamento de operações. O endereço de rede é
192.168.30.1 com máscara de sub-rede 255.255.255.0 ou /24.
 

Em uma rede mais grande, os VLAN configurados com as relações atribuídas como o acesso e
as portas de tronco no Switches podiam olhar como este:
 



●

●

Os modos de porta são definidos como segue:
 

Porta de acesso - Os quadros recebidos na relação são supostos para não ter uma etiqueta
VLAN e atribuídos ao VLAN especificado. As portas de acesso são usadas primeiramente
para anfitriões e podem somente levar o tráfego para um único VLAN.
Porta de tronco - Os quadros recebidos na relação são supostos para ter etiquetas VLAN. As
portas de tronco são para as relações entre o Switches ou os outros dispositivos de rede e
são capazes do tráfego levando para vlan múltiplos.
 

Nota: À revelia, todas as relações reagem do modo de tronco, que significa que pode levar o
tráfego para todos os VLAN. Para saber atribuir uma relação VLAN como um acesso ou a porta
de tronco com a utilidade com suporte na internet do interruptor, clique aqui.
 
Para configurar VLAN, siga estas diretrizes:
 
1. Crie os VLAN. Para aprender como configurar as configurações de vlan em seu interruptor com
a utilidade com suporte na internet, clique aqui. Para instruções CLI-baseadas, clique aqui.
 
2. (Opcional) ajuste a configuração VLAN-relacionada desejada para portas. Para instruções em
como configurar os ajustes da interface de VLAN em seu interruptor com a utilidade com suporte
na internet, clique aqui. Para instruções CLI-baseadas, clique aqui.
 
3. Atribua relações aos VLAN. Para instruções em como atribuir relações aos VLAN com a
utilidade com suporte na internet de seu interruptor, clique aqui.
 
4. (Opcional) configurar grupos vlan em seu interruptor. Você pode configurar algum do seguinte:
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb5306-assign-an-interface-vlan-as-an-access-or-trunk-port-on-a-swi.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb5097-configure-a-vlan-on-a-switch.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4986-vlan-configuration-via-cli-on-300-500-series-managed-switche.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb3179-configure-virtual-local-area-network-vlan-protocol-based-gro.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4986-vlan-configuration-via-cli-on-300-500-series-managed-switche.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5411-configure-port-to-virtual-local-area-network-vlan-settings-o.html
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Vista geral com base em MAC do grupo vlan - Para instruções em como configurar grupos
vlan com base em MAC com a utilidade com suporte na internet de seu interruptor, clique 
aqui. Para instruções CLI-baseadas, clique aqui.
vista geral Sub-rede-baseada dos grupos vlan - Para instruções em como configurar sub-
rede-baseou grupos vlan com a utilidade com suporte na internet de seu interruptor, clica aqui
. Para instruções CLI-baseadas, clique aqui.
Vista geral com base nos protocolos dos grupos vlan - Para instruções em como configurar
grupos vlan com base nos protocolos com a utilidade com suporte na internet de seu
interruptor, clique aqui. Para instruções CLI-baseadas, clique aqui. 
 

5. (Opcional) configurar configurações de vlan TV em seu interruptor. Você pode configurar algum
do seguinte:
 

Multicast TV VLAN da porta de acesso - Para instruções em como configurar o Multicast TV
VLAN da porta de acesso com a utilidade com suporte na internet de seu interruptor, clique 
aqui.
Multicast TV VLAN da porta do cliente - Para instruções em como configurar o Multicast TV
VLAN da porta do cliente com a utilidade com suporte na internet de seu interruptor, clique 
aqui.
  

Dispositivos aplicáveis | Versão de software
 

Sx300 Series | 1.4.7.06 (transferência o mais tarde)
Sx350 Series | 2.2.8.04 (transferência o mais tarde)
Série SG350X | 2.2.8.04 (transferência o mais tarde)
Sx500 Series | 1.4.7.06 (transferência o mais tarde)
Série Sx550X | 2.2.8.04 (transferência o mais tarde)
  

Configurar ajustes da interface de VLAN no interruptor com o CLI
 
Configurar a relação como a porta de acesso e atribua-a ao VLAN
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao console do interruptor. O nome de usuário padrão e a senha
são Cisco/Cisco. Se você configurou um username ou uma senha nova, incorpore as credenciais
pelo contrário.
 

Nota: Os comandos podem variar segundo o modelo exato de seu interruptor. Neste exemplo, o
interruptor SG350X é alcançado com o telnet.
 
Etapa 2. Para indicar o VLAN atual no interruptor, entre no seguinte:
 
SG350X#SHOW vlan 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb3074-configure-media-access-control-mac-based-virtual-local-area.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5657-configure-mac-based-vlan-groups-on-a-switch-through-the-cli.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5410-configure-subnet-based-virtual-local-area-network-vlan-group.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5658-configure-subnet-based-vlan-groups-on-a-switch-through-the-c.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb3179-configure-virtual-local-area-network-vlan-protocol-based-gro.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5673-configure-protocol-based-vlan-groups-on-a-switch-through-the.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb3342-configure-access-port-multicast-tv-virtual-local-area-networ.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb3131-configure-customer-port-multicast-tv-virtual-local-area-netw.html
https://software.cisco.com/download/home/283019611
https://software.cisco.com/download/home/
https://software.cisco.com/download/home/286311197
https://software.cisco.com/download/home/284099526
https://software.cisco.com/download/home/284099526
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Nota: Neste exemplo, os VLAN 1, o 10, 20, e 30 estão disponíveis sem portas manualmente
atribuídas.
 
Etapa 3. Do modo de exec privilegiado do interruptor, incorpore o modo de configuração global
entrando no seguinte:
 
Terminal SG350X#CONFIGURE 
 
Etapa 4. No modo de configuração global, entre no contexto da configuração da interface
entrando no seguinte:
 
SG350X(config)#interface [ID de interface | VLAN-escala vlan da escala] 
 
As opções são:
 

ID de interface - Especifica uma identificação da relação a ser configurada.
VLAN-escala vlan da escala - Especifica uma lista de VLAN. Separe VLAN nonconsecutive
com uma vírgula e nenhuns espaços. Use um hífen para designar uma escala dos VLAN.
 

Nota: Neste exemplo, um interface range que cobre as portas 14 24 é incorporado.
 
Etapa 5. No contexto da configuração da interface, use o comando de modo do switchport 
configurar o modo da sociedade de VLAN.
 
Acesso de modo SG350X(config-if-range)#switchport 

 
Etapa 6. Use o comando do switchport access vlan atribuir a porta ou a faixa de porta em portas
de acesso. Uma porta no modo de acesso pode ter somente um VLAN configurado na relação
que pode levar o tráfego para somente um VLAN.
 
Acesso SG350X(config-if-range)#switchport vlan [VLAN-identificação | nenhuns] 
 
As opções são:
 

VLAN-identificação - Especifica o VLAN a que a porta é configurada.
nenhuns - Especifica que a porta de acesso não pode pertencer a nenhum VLAN.
 

Nota: Neste exemplo, a faixa de porta é atribuída ao VLAN 30.
 
Etapa 7. (opcional) para retornar a porta ou a faixa de porta ao VLAN padrão, entra no seguinte:
 
Switchport access vlan SG350X(config-if-range)#no 
 
Etapa 8. Para retirar o contexto da configuração da interface, entre no seguinte:



SG350X(config-if-range)#exit 

 
Etapa 9. (opcional) repete etapas 4 a 6 para configurar mais portas de acesso e para atribui-las
aos VLAN correspondentes.
 

Nota: Neste exemplo, o interface range 26 36 está atribuído ao VLAN10, quando o interface range
38 48 for atribuído ao VLAN20.
 
SG350X(config-if)#end 
 
Etapa 10. Inscreva o comando end ir para trás ao modo de exec privilegiado:
 

Etapa 11. (opcional) para indicar as portas configuradas nos VLAN, entra no seguinte:
 
SG350X#SHOW vlan 



●

●

Nota: As portas configuradas devem ser indicadas de acordo com os vlan designada. Neste
exemplo, o interface range 26 36 é atribuído no VLAN10, 38 a 48 pertencem ao VLAN20, e 14 a
24 são configurados ao VLAN 30.
 
Etapa 12. (Opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes configurados
ao arquivo de configuração de inicialização, entrando no seguinte:
 
Partida-configuração da executar-configuração SG350X#COPY 

 
Etapa 13. (Opcional) pressione Y para o Yes ou N para não em seu teclado uma vez que o alerta
do [startup-config] do arquivo do Overwrite… aparece.
 

Você deve agora ter configurado as relações em seu interruptor como portas de acesso e
atribuído a seus VLAN correspondentes.
  
Configurar a relação como a porta de tronco e atribua-a ao VLAN
 
Etapa1. No modo de exec privilegiado do interruptor, incorpore o modo de configuração global
entrando no seguinte:
 
Terminal SG350X#CONFIGURE 
 
Etapa 2. No modo de configuração global, entre no contexto da configuração da interface
entrando no seguinte:
 
SG350X#INTERFACE [ID de interface | VLAN-escala vlan da escala] 
 
As opções são:
 

ID de interface - Especifica uma identificação da relação a ser configurada.
VLAN-escala vlan da escala - Especifica uma lista de VLAN. Separe VLAN nonconsecutive
com uma vírgula e nenhuns espaços. Use um hífen para designar uma escala dos VLAN.
 

Nota: Neste exemplo, a relação ge1/0/13 é usada.
 
Etapa 3. No contexto da configuração da interface, use o comando de modo do switchport 
configurar o modo da sociedade de VLAN.
 
Tronco de modo SG350X(config-if)#switchport 



●

●

●

●

●

Etapa 4. (opcional) para retornar a porta ao VLAN padrão, entra no seguinte:
 
Tronco de modo do switchport SG350X(config-if)#no 
 
Etapa 5. Use o tronco de switchport permitido o comando vlan especificar que VLAN a porta
pertence quando seu modo é configurado como o tronco.
 
Vlan permitido tronco SG350X(config-if)#switchport [tudo | nenhuns | adicionar a lista de VLANs

| remova a lista de VLANs | exceto a lista de VLANs] 
 
As opções são:
 

tudo - Especifica todos os VLAN de 1 a 4094. A qualquer hora, a porta pertence a todos os
VLAN que existem naquele tempo.
nenhuns - Especifica uma lista de VLAN vazia. A porta não pertence a nenhum VLAN.
adicionar a lista de VLANs - Lista de IDs VLAN a adicionar à porta. Separe IDs
nonconsecutive VLAN com uma vírgula e nenhuns espaços. Use um hífen para designar uma
escala dos IDs.
remova a lista de VLANs - Lista de IDs VLAN a remover de uma porta. Separe IDs
nonconsecutive VLAN com uma vírgula e nenhuns espaços. Use um hífen para designar uma
escala dos IDs.
exceto a lista de VLANs - A lista de IDs VLAN que incluem todos os VLAN da escala 1-4094
exceptua os VLAN que pertencem à lista de VLANs.
 

Nota: Neste exemplo, a porta ge1/0/13 pertence a todos os VLAN exceto o VLAN10.
 

Etapa 6. Para retirar o contexto da configuração da interface, entre no seguinte:
 
SG350X(config-if)#exit 

 
Etapa 7. (opcional) para retornar a porta ou a faixa de porta ao VLAN padrão, entra no seguinte:
 
Vlan permitido tronco de switchport SG350X(config-if)#no 
 
Etapa 8. (opcional) repete etapas 2 a 6 para configurar mais portas de tronco e para atribui-las
aos VLAN correspondentes.
 



Nota: Neste exemplo, a relação ge1/0/25 pertence ao VLAN10 e não no VLAN20, quando a
relação ge1/0/27 pertencer a todos os VLAN exceto o VLAN10.
 
Etapa 9. Inscreva o comando end ir para trás ao modo de exec privilegiado:
 
SG350X(config-if)#end 

 
Etapa 10. (opcional) para indicar as portas configuradas nos VLAN, entra no seguinte:
 
SG350X#SHOW vlan 



●

●

●

●

●

Nota: As portas configuradas devem ser indicadas de acordo com os vlan designada. Neste
exemplo, a porta de tronco gi1/0/25 pertence ao VLAN10 e ao VLAN 30, gi1/0/13 e gi1/0/37
ambos pertencem ao VLAN20 e ao VLAN 30.
 
Etapa 11. (opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes configurados
ao arquivo de configuração de inicialização, entrando no seguinte:
 
Partida-configuração da executar-configuração SG350X#COPY 

 
Etapa 12. (Opcional) pressione Y para o Yes ou N para não em seu teclado uma vez que o alerta
do [startup-config] do arquivo do Overwrite… aparece.
 

Você deve agora ter configurado as relações em seu interruptor como portas de tronco e atribuído
a seus VLAN correspondentes.
 
Importante: Para continuar com configurar os ajustes do grupo vlan em seu interruptor, siga as 
diretrizes acima.
 
Outras relações você pôde encontrar o artigo de valor
 

Configurar a porta aos ajustes da rede de área local virtual (VLAN) em um interruptor
Configurar a sociedade da rede de área local virtual da porta (VLAN) de uma relação em um
interruptor
Configurar ajustes privados da rede de área local virtual (VLAN) em um interruptor
Configurar ajustes da sociedade do VLAN privado em um interruptor com o CLI
A página de produto que contém as relações a todo o interruptor relacionou artigos
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/switches/sg350-52mp-52-port-gigabit-max-poe-managed-switch/model.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb5407-configure-port-virtual-local-area-network-vlan-membership-of.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb5407-configure-port-virtual-local-area-network-vlan-membership-of.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5413-configure-private-virtual-local-area-network-vlan-settings-o.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5659-configure-private-vlan-membership-settings-on-a-switch-throu.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/switches/sg350-52mp-52-port-gigabit-max-poe-managed-switch/model.html
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