
Configuratie van VLAN Membership of a
Interface op de 200/300 Series Managed-
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.
 
Dit artikel legt uit hoe u het VLAN-lidmaatschap van een interface op de 200/300 Series
Managed-switches kunt configureren.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ SF/SG 300 Series Managed-switches
  

Softwareversie
 

・ v1.2.7.76
  

Het VLAN-lidmaatschap van een interface configureren
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies VLAN-beheer > VLAN in
poort. Het VLAN naar Port-pagina wordt geopend.
 

 
Stap 2. Kies poort of LAG van het filter: Het interfacetype is een vervolgkeuzelijst en klik op 
Ga om de instellingen voor dat interfacetype weer te geven.
 



 
Stap 3. Klik op de radioknop naast de interface om het lidmaatschap van VLAN aan te
passen.
 

 
Stap 4. Klik op VLAN samenvoegen om de VLAN’s te kiezen die aan de geselecteerde
interface zijn gekoppeld. Er verschijnt een pop-upvenster.
  

VLAN’s aan een interface toevoegen
 

 
Stap 5. Kies het VLAN dat aan de geselecteerde interface wordt toegevoegd uit het
geselecteerde VLAN-gebied.
 
Opmerking: Het standaard VLAN kan niet worden geselecteerd. Het standaard VLAN wordt
automatisch aan de geselecteerde interface toegevoegd als er geen ander niet-gelabeld
VLAN toegevoegd is. Omgekeerd wordt het standaard VLAN uit de geselecteerde interface
verwijderd als er een ander niet-gelabeld VLAN wordt toegevoegd als de interface in Access
of Trunk-modus is.
 



 
Stap 6. Klik op de radioknop Tagged voor dit VLAN om een gelabeld lid van de
geselecteerde interface te zijn. Anders klikt u op de radioknop Untagged voor dit VLAN om
een niet-gelabeld lid van de geselecteerde interface te zijn.
 
Opmerking: Een VLAN kan alleen worden aangewezen als Tagged of Untagged voordat het
aan een interface wordt toegevoegd. Het VLAN moet worden verwijderd en dan opnieuw
worden toegevoegd om het taggen te wijzigen.
 
Opmerking: Als de interface in Access- of Trunkmodus is, kan er slechts één niet-gelabeld
VLAN aan een interface worden toegewezen. Als het niet-gelabelde VLAN dat aan de
geselecteerde interface is toegewezen iets behalve het standaard VLAN is, zal een fout
optreden.
 

 
Stap 7. Klik op de knop > om het geselecteerde VLAN met de gekozen opties voor taggen
aan de geselecteerde interface toe te voegen.
 



 
Stap 8. Klik op Toepassen om het lidmaatschap van VLAN voor de geselecteerde interface
bij te werken.
  

VLAN’s uit een interface verwijderen
 

 
Stap 9. Selecteer het VLAN dat uit de geselecteerde interface wordt verwijderd uit het juiste
VLAN-menu.
 
Opmerking: Het standaard VLAN kan niet worden geselecteerd. Het standaard VLAN wordt
automatisch aan de geselecteerde interface toegevoegd als er geen ander niet-gelabeld
VLAN toegevoegd is. Omgekeerd wordt het standaard VLAN uit de geselecteerde interface
verwijderd als er een ander niet-gelabeld VLAN wordt toegevoegd als de interface in Access
of Trunk-modus is.
 



 
Stap 10. Klik op de knop < om het geselecteerde VLAN uit de geselecteerde interface te
verwijderen.
 
Stap 1. Herhaal stappen 10-11 om extra VLAN’s uit de geselecteerde interface te
verwijderen.
 

 
Stap 12. Klik op Toepassen om het lidmaatschap van VLAN voor de geselecteerde interface
bij te werken.
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