
Rede de área local virtual (VLAN) Setup e
configuração em RV120W e em RV220W 

Objetivos
 

A rede de área local virtual (VLAN) é grupo lógico de anfitriões combinados para formar um
domínio de transmissão, independentemente de seu local físico. Isto permite uma
comunicação segura entre membros de VLAN através do exame diferente LAN.
 
Este original explica como configurar e setup cada VLAN com seu próprio SSID.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV120W 
• RV220W
  

Versão de software
 

• v1.0.4.17
  

Configuração e instalação do VLAN
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha trabalhos em rede > LAN >
sociedade de VLAN. A tabela da sociedade de VLAN abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona a fileira para criar VLANS novo. A identificação VLAN pode variar
de 2 a 4094. O VLAN1 está lá à revelia.
 



 
Nota: A identificação 4092 VLAN é reservada à revelia para o modo de Bridge e não pode
ser usada. Na imagem acima dos VLAN criados são o convidado, os dados e a Voz que são
numerados 10, 50 e 100 respectivamente.
 
Etapa 3. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha trabalhos em rede > sub-redes
LAN > de vlan múltiplo. A página da tabela de sub-rede do vlan múltiplo abre:
 

 
Etapa 4. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Sem fio > as configurações
básicas. Configurar os VLAN criados com seus SSID segundo as indicações da imagem.
 



 

 
Etapa 5. Escolha 2.4GHz ou 5GHz da lista de drop-down da frequência operacional.
 



 
Etapa 6. Escolha uma opção da lista de drop-down do modo de rede Wireless.
 
Frequência de 2.4GHz:
 

• B/G-Mixed — Há alguns dispositivos na rede que apoiam 802.11b e 802.11g.
 
• G somente — Há todos os dispositivos na rede Wireless que apoiam 802.11g.
 
• G/N misturou — Há alguns dispositivos na rede que apoiam 802.11g e 802.11n.
 
• N somente — Há todos os dispositivos no apoio 802.11n da rede Wireless.
 

 
Frequência de 5GHz:



• Um único — Há todos os dispositivos no apoio 802.11a da rede Wireless
 
• A/N misturou — Este modo é permitir que os clientes 802.11n e 802.1a conectem ao AP.
 
• N somente — Há todos os dispositivos no apoio 802.11n da rede Wireless.
 

 
Etapa 7. Escolha um canal da lista de drop-down do canal.
 
Nota: A largura de banda de canal tem somente uma opção: 20MHz.
 
Etapa 8. Incorpore um valor ao campo da potência de transmissão do padrão. O valor de
campo da potência de transmissão do padrão dirá ao roteador a força do sinal transmitir.
 
Etapa 9. Salvaguarda do clique.
 
Etapa 10. Para mostrar que o tráfego Wireless está sendo transmitido escolha o estado >
estatísticas sem fio. A página sem fio das estatísticas abre:
 



 
Etapa 11. Parada do clique após a verificação.
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