
Configurar ajustes da sociedade do VLAN
privado em um interruptor com o CLI 

Introdução
 

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.
 
Nota: Para aprender como configurar as configurações de vlan em seu interruptor com a
utilidade com base na Web, clique aqui. Para instruções CLI-baseadas, clique aqui.
 
Um domínio do VLAN privado consiste em uns ou vários pares de VLAN. O VLAN principal
compõe o domínio; e cada par VLAN compõe um subdomínio. Os VLAN em um par são
chamados o VLAN principal e o VLAN secundário. Todos os pares VLAN dentro de um
VLAN privado têm o mesmo VLAN principal. O VLAN secundário ID é o que diferencia um
subdomínio de outro.
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Um domínio do VLAN privado tem somente um VLAN principal. Cada porta em um domínio
do VLAN privado é um membro do VLAN principal; o VLAN principal é o domínio inteiro do
VLAN privado.
 
Os VLAN secundários fornecem o isolamento entre portas dentro do mesmo domínio do
VLAN privado. Os seguintes dois tipos são VLAN secundários dentro de um VLAN principal:
 

Vlan isolada — As portas dentro de um vlan isolada não podem comunicar-se
diretamente um com o otro a nível da camada 2.
VLAN de comunidade — As portas dentro de um VLAN de comunidade podem
comunicar-se um com o otro mas não podem comunicar-se com as portas em outros
VLAN de comunidade ou em nenhuns vlan isolada a nível da camada 2.
 

Dentro de um domínio do VLAN privado, há três designações de porta separadas. Cada
designação de porta tem seu próprio conjunto exclusivo de regras que regulam a
capacidade de um valor-limite para se comunicar com outros valores-limite conectados
dentro do mesmo domínio do VLAN privado. Os seguintes são as três designações de
porta:
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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.
  

Objetivo
 

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.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar ajustes do VLAN privado em um
interruptor.
 
Nota: Para configurar o VLAN privado usando a utilidade com base na Web do interruptor,
clique aqui.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx300 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4.7.06 — Sx300, Sx500
2.2.8.04 — Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configurar ajustes do VLAN privado no interruptor com o CLI
 
Crie um VLAN principal privado
 

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.
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Nota: Os comandos podem variar segundo o modelo exato de seu interruptor. Neste
exemplo, o interruptor SG350X é alcançado com o telnet.
 
Etapa 2. Do modo de exec privilegiado do interruptor, incorpore o modo de configuração
global entrando no seguinte:
 

 
Etapa 3. No modo de configuração global, entre no contexto da configuração da interface
entrando no seguinte:
 

 
ID de VLAN — Especifica o ID de VLAN a ser configurado.
 

 
Nota: Neste exemplo, o VLAN2 é usado.
 
Etapa 4. No contexto da configuração da interface, configurar a interface de VLAN como o
VLAN privado preliminar entrando no seguinte:
 

 
Nota: À revelia, não há nenhum VLAN privado configurado no interruptor.
 

 
Importante: Certifique-se recordar as seguintes diretrizes em configurar um VLAN privado:
 

O tipo VLAN não pode ser mudado se há uma porta do VLAN privado que seja um
membro no VLAN.
O tipo VLAN não pode ser mudado se é associado com outros VLAN privados.
O tipo VLAN não está mantido como uma propriedade do VLAN quando o VLAN é
suprimido.
 

Etapa 5. (opcional) para retornar o VLAN a sua configuração de VLAN normal, entra no
seguinte:
 

 



Etapa 6. (opcional) a ir para trás ao modo de exec privilegiado do interruptor, entra no
seguinte:
 

 

 
Etapa 7. (opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes
configurados ao arquivo de configuração de inicialização, entrando no seguinte:
 

 

 
Imprensa (opcional) Y de etapa 8. para o Yes ou o N para não em seu teclado uma vez que
a alerta do [startup-config] do arquivo do Overwrite… aparece.
 

 
Você deve agora com sucesso ter criado o VLAN principal em seu interruptor com o CLI.
  

Crie um VLAN secundário
 

Etapa1. No modo de exec privilegiado do interruptor, incorpore o modo de configuração
global entrando no seguinte:
 

 
Etapa 2. No modo de configuração global, entre no contexto da configuração da interface
entrando no seguinte:
 

 

 
Nota: Neste exemplo, o VLAN10 é usado.
 
Etapa 3. No contexto da configuração da interface, configurar a interface de VLAN como o
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VLAN privado secundário entrando no seguinte:
 

 
As opções são:
 

a comunidade — Designe o VLAN como um VLAN de comunidade.
isolado — Designe o VLAN como um vlan isolada.
 

 
Nota: Neste exemplo, o VLAN10 é configurado como um vlan isolada.
 
Etapa 4. (opcional) repete etapas 2 e 3 para configurar o VLAN secundário adicional para
seu VLAN privado.
 

 
Nota: Neste exemplo, o VLAN20 e o VLAN 30 são configurados como VLAN de
comunidade.
 
Etapa 5. (opcional) para retornar o VLAN a sua configuração de VLAN normal, entra no
seguinte:
 

 
Etapa 6. (opcional) a ir para trás ao modo de exec privilegiado do interruptor, entra no
seguinte:
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Você deve agora com sucesso ter criado VLAN secundários em seu interruptor com o CLI.
  

Associe o VLAN secundário ao VLAN privado preliminar
 

Etapa1. No modo de exec privilegiado do interruptor, incorpore o modo de configuração
global entrando no seguinte:
 

 
Etapa 2. Entre no contexto da configuração da interface de VLAN do VLAN principal
entrando no seguinte:
 

 

 
Nota: Neste exemplo, o VLAN principal é VLAN2.
 
Etapa 3. Para configurar a associação entre o VLAN principal e os VLAN secundários, entre
no seguinte:
 

 
As opções são:
 

adicionar a secundário-VLAN-lista — Lista de VLAN ID do tipo secundário a adicionar a
um VLAN principal. Separe VLAN nonconsecutive ID com uma vírgula e nenhuns
espaços. Use um hífen para designar uma escala dos ID. Esta é a ação padrão.
remova a secundário-VLAN-lista — Lista de VLAN ID do tipo secundário para remover a
associação de um VLAN principal. Separe VLAN nonconsecutive ID com uma vírgula e
nenhuns espaços. Use um hífen para designar uma escala dos ID.
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Nota: Neste exemplo, os VLAN secundários 10, 20, e 30 são adicionados ao VLAN
principal.
 
Etapa 4. Para ir para trás ao modo de exec privilegiado do interruptor, entre no seguinte:
 

 

 
Você deve agora com sucesso ter associado os VLAN secundários ao VLAN privado
preliminar em seu interruptor com o CLI.
  

Configurar portas aos VLAN privados preliminares e secundários
 

Etapa1. No modo de exec privilegiado do interruptor, incorpore o modo de configuração
global entrando no seguinte:
 

 
Etapa 2. No modo de configuração global, entre no contexto da configuração da interface
entrando no seguinte:
 

 
As opções são:
 

ID de interface — Especifica uma relação ID 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, uma relação ge1/0/10 é incorporada.
 
Etapa 3. No contexto da configuração da interface, use o comando de modo do switchport 
configurar o modo da sociedade de VLAN.
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promíscuo — Especifica uma porta misturada do VLAN privado. Se esta opção é usada,
salte para pisar 5.
host — Especifica uma porta de host do VLAN privado. Se esta opção é usada, salte 
para pisar 6.
 

Nota: Neste exemplo, a porta é definida como promíscuo.
 

 
Etapa 4. (opcional) para retornar a porta ou a faixa de porta à configuração padrão, entra no
seguinte:
 

 
Etapa 5. Para configurar a associação de uma porta misturada com preliminar e os VLAN
secundários do VLAN privado, entre no seguinte:
 

 
As opções são:
 

preliminar-VLAN-identificação — Especifica o ID de VLAN do VLAN principal.
secundário-VLAN-identificação — Especifica o ID de VLAN do VLAN secundário.
 

Nota: Neste exemplo, a relação promíscuo é traçada ao VLAN principal 2 e adicionada ao
VLAN secundário 30.
 

 
Etapa 6. Para configurar a associação de uma porta de host com preliminar e os VLAN
secundários do VLAN privado, entre no seguinte:
 

 
As opções são:
 

preliminar-VLAN-identificação — Especifica o ID de VLAN do VLAN principal.
secundário-VLAN-identificação — Especifica o ID de VLAN do VLAN secundário.



Nota: Neste exemplo, o interface range 40 45 do host é traçado ao VLAN principal 2 e
adicionado ao VLAN secundário 20.
 

 
Passo 7. Para retirar o contexto da configuração da interface, entre no seguinte:
 

 
Etapa 8. (opcional) repete etapas 2 a 7 para configurar mais promíscuo e portas de host e
para atribui-los à correspondência VLAN privados preliminares e secundários.
 
Nota: Neste exemplo, o interface range 36 39 do host é traçado ao VLAN principal 2 e
adicionado ao VLAN secundário 10.
 

 
Etapa 9. Inscreva o comando end ir para trás ao modo de exec privilegiado:
 

 

 
Etapa 10. (opcional) para verificar os VLAN privados configurados em seu interruptor, entra
no seguinte:
 

 



 
Etapa 11. (opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes
configurados ao arquivo de configuração de inicialização, entrando no seguinte:
 

 

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

 
Você deve agora com sucesso ter configurado a associação do host e das portas
misturadas com os VLAN privados preliminares e secundários em seu interruptor com o CLI.
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