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Criação VLAN em switch empilhável do Sx500
Series 

Objetivo
 

A criação VLAN em um interruptor 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 estão
fisicamente atuais. Assim, um VLAN melhora a Segurança com a ajuda da formação do
grupo entre os anfitriões. Quando você cria um VLAN, não tem nenhum efeito até que o
VLAN esteja anexado pelo menos a uma porta manualmente ou dinamicamente.
 
Este artigo explica como criar um VLAN novo e atribuir-lhe portas nos switch empilhável do
Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

1.3.0.62
  

Etapas para criar um VLAN
 

A criação VLAN exige duas configurações ser terminada. O primeiro é a criação do VLAN e
o segundo está atribuindo portas ao VLAN.
  

Criação VLAN
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de VLAN >
criam o VLAN. A página da criação VLAN abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar um VLAN novo. Adicionar/edita o indicador
aparece.
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Etapa 3. O VLAN pode ser adicionado em dois métodos diferentes. Clique o botão de rádio
que corresponde ao método desejado:
 

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

 
Etapa 4. Se o VLAN é clicado em etapa 3, incorpore a identificação VLAN ao campo
identificação VLAN.
 
Etapa 5. Se o VLAN é clicado em etapa 3, dê entrada com o nome para o VLAN no campo
de nome VLAN.
 

 
Etapa 6. Se a escala é clicada em etapa 3, incorpore a escala do VLAN ao campo da escala
VLAN.
 
Nota: Somente até 100 VLAN podem ser criados em um momento.
 
Etapa 7. O clique aplica-se.
  

Atribua portas ao VLAN
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a sociedade do
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gerenciamento de VLAN > do vlan da porta. A página da sociedade do vlan da porta abre:
 

 
A tabela da sociedade do vlan da porta indica a informação seguinte:
 

Relação — O nome da porta ou da RETARDAÇÃO.
Modo — O modo VLAN para a relação.
 

– Tronco — Esta relação leva o tráfego para todos os VLAN.
 
– Acesso — Esta relação leva somente o tráfego para o VLAN específico.
 

VLAN administrativos — O identificador exclusivo do VLAN a que a relação é anexada.
VLAN operacionais — O identificador exclusivo dos VLAN de que a relação é um membro.
RETARDAÇÃO — O nome da RETARDAÇÃO de que esta porta é um membro. Este campo
não aparece se você escolhe a RETARDAÇÃO em etapa 2.
 

Etapa 2. Escolha o tipo de relação que você deseja adicionar ao VLAN da lista de drop-
down do filtro e o clique vai.
 

 
Etapa 3. Clique o botão de rádio ao lado da porta ou RETARDE-SE você gostaria de atribuir
a um VLAN.
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Etapa 4. O clique junta-se ao VLAN na parte inferior da página.
 

 
Etapa 5. (opcional) no campo da relação, clica o botão de rádio que corresponde com o tipo
de relação que você quer adicionar ao VLAN. Escolha então a relação específica da lista de
drop-down apropriada.
 

Porta — Das listas de drop-down da unidade/entalhe e da porta escolha a porta configurar.
Isto afetará somente a porta única escolhida.
Retardação — Da RETARDAÇÃO deixe cair para baixo a lista; escolha a RETARDAÇÃO
configurar. Isto afetará o grupo de portas definido na configuração da RETARDAÇÃO.
 

Nota: O campo de modo indica o modo do vlan da porta que é escolhido dos ajustes do
gerenciamento de VLAN > da relação. Refira por favor a configuração dos ajustes da
interface de VLAN do artigo em switch empilhável do Sx500 Series para esta configuração.
 



 
Nota: Todas as portas são atribuídas ao VLAN padrão (geralmente VLAN1). Isto pode
aparecer na lista de VLAN selecionada se é etiquetado, mas não pode ser movido desde
que o reverso não é possível.
 
Etapa 6. Para atribuir uma porta a um VLAN, escolha a identificação VLAN da lista esquerda
no campo seleto VLAN e clique > botão.
 
Etapa 7. (opcional) para remover uma porta de um VLAN, escolhe a identificação VLAN da
lista direita no campo seleto VLAN e clica < botão.
 

 
Etapa 8. Escolha uma das seguintes opções tagging/PVID para a relação do campo de
colocação de etiquetas.
 
Nota: O protocolo de registro do protocolo generic attribute registration (GARP)
VLAN (GVRP) permite que a informação de configuração de VLAN seja passada ao outro
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Switches. Isto permite que você configure somente um interruptor, e todo seu Switches
restante é configurado dinamicamente.
 

Proibido — A relação não é permitida juntar-se ao VLAN mesmo do registro GVRP. Se a
porta não é um membro de nenhum outro VLAN, esta opção faz à porta parte de um VLAN
interno 4095.
Excluído — A relação não é um membro do VLAN. Este é o padrão para todas as portas e
retarda-se. A porta pode juntar-se ao VLAN com o registro GVRP.
Etiquetado — A porta é etiquetada. Isto introduz a identificação VLAN em cabeçalhos de
pacote de informação de modo que quando a informação é enviada do interruptor para
comutar, o VLAN de que o pacote originado pode ser identificado. A informação dos pacotes
sem etiqueta pode ocasionalmente ser perdida quando é transferida através de um proxy ou
do outro interruptor que não apoia a colocação de etiquetas VLAN.
Sem etiqueta — A porta é sem etiqueta. Use esta opção quando o interruptor não é
conectado a nenhum outro proxy ou comute-a.
Multicast TV VLAN — A relação pode fornecer transmissões de transmissão múltipla para
mergulhar 2 assinantes mas para não replicate as transmissões de transmissão múltipla para
todos os VLAN.
PVID- A porta PVID é ajustada ao VLAN. Se a relação reage do modo de acesso ou o modo
de tronco, o interruptor faz à relação um membro do sem etiqueta do VLAN. Se a relação
reage do modo geral, a sociedade de VLAN deve ser configurada manualmente.
 

Etapa 9. O clique aplica-se.
  

Artigos relacionados
 

Propriedades da Voz VLAN
 
Grupo de transmissão múltipla da configuração ao VLAN
 
Grupos com base nos protocolos VLAN à configuração de VLAN
 
Configuração das configurações de vlan da inspeção ARP
 
Grupos com base nos protocolos VLAN à configuração de VLAN
 
Grupos com base nos protocolos VLAN
 
Configuração da sociedade de VLAN do Multicast da porta do cliente
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