
Port-naar-VLAN-configuratie op ESW2-350G-
switches 

Doel
 

Virtual LAN (VLAN) staat een groep hosts toe die niet met dezelfde switch zijn verbonden
om te communiceren alsof zij op hetzelfde omroepdomein vallen. Een interface die VLAN-
verkeer heeft, moet de VLAN’s aan die interface hebben toegewezen, of pakketten kunnen
worden ingetrokken. Wanneer het GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) voor een
interface is ingeschakeld, kunnen VLAN’s dynamisch worden toegewezen en is het niet
nodig om ze handmatig toe te wijzen. VLAN’s kunnen ook worden ingesteld om verboden op
een interface te zijn, zodat zij zich niet aan een VLAN door GVRP aansluiten.
 
Dit artikel legt uit hoe u de poort naar VLAN-instellingen van de interfaces op ESW2-350G-
switches kunt configureren.
 
Opmerking: Om een poort met een VLAN te configureren moet u eerst een VLAN maken.
Raadpleeg het artikel Virtual Local Area Network (VLAN) Management Configuration op
ESW2-350G-switches voor meer informatie.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ ESW2-350G 
・ ESW2-350G-DC
  

Softwareversie
 

•1.3.0.62
  

Configuratie van poort naar VLAN
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratie hulpprogramma en kies VLAN-beheer > Port to
VLAN. De pagina Port-naar-VLAN wordt geopend.
 



 
Stap 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst VLAN-ID een VLAN-id waaraan een poort is
toegewezen en selecteer vervolgens Port of LAG in de vervolgkeuzelijst Interfacetype. 
 
Stap 3. Klik op Ga om verder te gaan. 
 



 
Stap 4. Klik op de volgende parameters voor de interface:
 

・ Verboden — De interface mag zich niet handmatig bij het gekozen VLAN of via GVRP
aansluiten.
 

- De interface sluit zich aan bij het intern gebruikte VLAN 4095 als de interface geen lid
van andere VLAN’s is.
 

・ Uitgesloten — De interface is geen lid van het gekozen VLAN.
 

- Als het gekozen VLAN het standaard VLAN voor dit apparaat is, is de uitgesloten
radioknop niet beschikbaar.
 
- Als elk niet-gelabeld VLAN van een interface is uitgesloten, wordt de interface
automatisch aangesloten bij het standaard VLAN.
 

・ Tagged - De interface is een lid van het gekozen VLAN en pakketten die van deze
interface worden verzonden naar het gekozen VLAN hebben het pakket gelabeld met de
VLAN-id.
 

- De radioknop Tagged is niet ingeschakeld voor interfaces in de toegangsmodus als het
gekozen VLAN het standaard VLAN is.
 
- Als er geen niet-gelabelde VLAN’s op een interface zijn, wordt de interface automatisch
toegevoegd aan het intern gebruikte VLAN 4095.
 

・ Untagged - De interface is een lid van het gekozen VLAN en pakketten die van deze
interface worden verzonden naar het gekozen VLAN worden niet gelabeld met de VLAN-id.



- Als de interface in de modus Toegang of Trunk staat, wordt het standaard VLAN
automatisch uitgesloten als de interface aan het VLAN toetst zoals niet getagd.
 

Stap 5. (Optioneel) Klik op het juiste PVID-vakje van de Port VLAN Identifier (PVID) interface
naar het gekozen VLAN. De PVID identificeert de standaard VLAN voor deze interface. 
 

- Als de interface in de modus Toegang of Trunk staat, controleert u het aankruisvakje
PVID en wijzigt u de tagging-modus van het VLAN in ongedaan maken.
 
- Als de interface in de modus Toegang of Trunk staat, moet u de optie VID-aanvinkvakje
uitschakelen en de tagging-modus van het VLAN in Tagged wijzigen.
 
- Als de interface in de modus Toegang of Trunk staat, klikt u op de radioknop Untagged
en vervolgens controleert u het aankruisvakje PVID en klikt u op de knop GEDRAAGD om
de aanvinkvakje PVID uit te schakelen.
 
- Een interface kan slechts één PVID hebben, daarom controleert u PVID voor het
gekozen VLAN uncheck de controles van de PVID op elk ander VLAN voor die interface.
 

Stap 6. Klik op Toepassen om de instellingen voor het gekozen VLAN en het interfacetype
op te slaan.
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