
Configurando configurações de vlan no RV160 e
no RV260 
Objetivo

O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar ajustes da rede de área local virtual do
IPv4 (VLAN) no RV160 e no RV260.

Introdução

Um 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. Você pode criar um VLAN, mas este não tem nenhum efeito até que o VLAN
esteja anexado pelo menos a uma porta, manualmente ou dinamicamente. As portas devem
sempre pertencer a uns ou vários VLAN.

Está abaixo um exemplo de três VLAN que foram criados para uma equipe da engenharia, do
mercado, e da contabilidade.

Dispositivos aplicáveis

RV160●

RV260●

Versão de software



1.0.00.13●

Configuração de VLAN

Etapa 1. Início de uma sessão à interface gráfica de usuário (GUI) do roteador.

Etapa 2. Navegue a LAN > configurações de vlan.



Etapa 3. O clique adiciona para criar um VLAN novo.

Etapa 4. Dê entrada com o ID de VLAN que você quer criar e um nome para ele. A escala do ID
de VLAN é de 1-4093.

Nós incorporamos 200 como nossos ID de VLAN e engenharia como o nome para o VLAN.



Etapa 5. Desmarcar a caixa permitida para o Roteamento Inter-Vlan e o Gerenciamento de
dispositivos.

O Roteamento Inter-Vlan é usado aos pacotes de rota de um VLAN a um outro VLAN.
Geralmente, isto não é recomendado enquanto deixa VLAN menos seguros. Há as épocas em
que pode ser necessário que os VLAN distribua entre se. Se este é o caso, verifique para fora o
Roteamento Inter-Vlan em um roteador RV34x com as limitações visadas ACL para ver se há
mais informação.

O Gerenciamento de dispositivos é o software que permite que você use seu navegador para
registrar no GUI do dispositivo, do VLAN, e controla o dispositivo.

Neste exemplo, nós não permitimos o Roteamento Inter-Vlan ou o Gerenciamento de dispositivos
de manter o VLAN mais seguro.

Etapa 6. O endereço privado do IPv4 auto-povoará no campo do endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT. Você pode ajustar este se você escolhe.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/1393-Inter-VLAN-Routing-with-Targeted-ACL-Restrictions.html


Passo 7. A máscara de sub-rede sob a máscara de sub-rede auto-povoará. Se você faz
mudanças, este ajustará automaticamente o campo.

Para esta demonstração, nós estaremos deixando a máscara de sub-rede como 255.255.255.0
ou /24.

Etapa 8. Selecione um tipo de protocolo de configuração dinâmica host (DHCP). As seguintes
opções são:

Deficiente – Desabilita o server do IPv4 DHCP no VLAN. Isto é recomendado em um ambiente de
teste. Nesta encenação, todos os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
precisariam de ser configurados manualmente e toda a comunicação seria interna.

Server - Esta é a opção a mais usada frequentemente.

Lease Time – Incorpore um valor do tempo de 5 a 43,200 minutos. O padrão é 1440 minutos
(igual a 24 horas).

●



Começo da escala e extremidade de escala – Incorpore o começo da escala e a extremidade
dos endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT que podem ser atribuídos
dinamicamente.

●

Servidor DNS – Selecione para usar o servidor DNS como o proxy, ou do ISP da lista de
drop-down.

●

Server das VITÓRIAS – Dê entrada com o nome do servidor das VITÓRIAS.●

Opções de DHCP:●

Opção 66 – Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do
servidor TFTP.

●

Opção 150 – Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de uma
lista de servidores TFTP.

●

Opção 67 – Incorpore o nome de arquivo da configuração.●

Relé – Incorpore o endereço remoto do IPv4 do servidor DHCP para configurar o agente de
transmissão de DHCP. Esta é mais configuração avançada.

●

Etapa 9. O clique aplica-se para criar o VLAN novo.

Atribua VLAN às portas

16 VLAN podem ser configurados no RV160 ou no RV260, com o um VLAN para o Wide Area
Network (WAN). Os VLAN que não estão em uma porta devem ser excluídos. Isto mantém o
tráfego nessa porta exclusivamente para o VLAN/VLANs que o usuário atribuiu especificamente.
Considera-se um melhor prática.



As portas podem ser ajustadas para ser uma porta de acesso ou uma porta de tronco:

Porta de acesso - Atribuído um VLAN. Os frames sem etiqueta são passados.●

Porta de tronco - Pode levar mais de um VLAN. 802.1q. O “entroncamento” permite um VLAN
nativo ser sem etiqueta. Os VLAN que você não quer no tronco devem ser excluídos.

●

Um VLAN atribuiu sua própria porta:

Considerou uma porta de acesso.●

O VLAN que é atribuído esta porta deve ser etiquetado sem etiqueta.●

Todos VLAN restantes devem ser etiquetados excluídos para essa porta.●

Dois ou mais VLAN que compartilham de uma porta:

Considerou uma porta de tronco.●

Um dos VLAN pode ser etiquetado sem etiqueta.●

O resto dos VLAN que são parte da porta de tronco deve ser etiquetado etiquetado.●

Os VLAN que não são parte da porta de tronco devem ser etiquetados excluídos para essa
porta.

●

Nota: Neste exemplo, não há nenhum tronco.

Etapa 10. Selecione o VLAN ID para editar. Clique em Editar.

Neste exemplo, nós selecionamos VLAN1 e VLAN 200.

Etapa 11. Clique editam para atribuir um VLAN a uma porta de LAN e para especificar cada
ajuste como etiquetado, sem etiqueta, ou excluído.

Neste exemplo, no LAN1 nós vlan designada 1 como o sem etiqueta e o VLAN 200 como
excluídos. Para o LAN2 nós vlan designada 1 como excluído e VLAN 200 como o sem etiqueta.

Etapa 12. O clique aplica-se para salvar a configuração.



Conclusão

Você deve agora com sucesso ter criado um VLAN novo e VLAN configurados às portas no
RV160 e no RV260. Repita o processo para criar outros VLAN.
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