
Sociedade de VLAN em RV180 e em RV180W 
Objetivos
 

Este documento explica como configurar VLAN no interruptor e permitir a funcionalidade
VLAN e configurar então o VLAN usando vlan da porta e VLAN disponíveis.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV180 
• RV180W
  

Etapas do procedimento
 

Etapa1. Use a utilidade de configuração de roteador para escolher trabalhos em rede > LAN
(rede local) > sociedade de VLAN. A página da sociedade de VLAN abre.
 

 
Etapa 2. Na página da sociedade de VLAN, o clique adiciona a fileira para adicionar a
configuração vlan.
 
 



 
• ID de VLAN — Identificação original para o VLAN.
 
• Descrição — Descrição do VLAN.
 
• Distribuição do inter VLAN — Verifique permitido de permitir a distribuição do inter VLAN.
 
• Gerenciamento de dispositivos — Verifique permitido de permitir o Gerenciamento de
dispositivos para o VLAN particular.
 

 
 
Etapa 3. Escolha o tipo para cada porta da lista de gota para baixo isto é etiquetada, sem
etiqueta, exclua-o.
 

• Etiquetado — Este modo especifica que a associação entre um vlan dado e a porta está
etiquetada. Tráfego de ingresso nesta porta será enviado ao vlan dado baseado na
informação vlan atual na etiqueta vlan no quadro. O tráfego de saída nesta porta terá a



etiqueta vlan preservada quando a associação é etiquetada.
 
• Sem etiqueta — Este modo especifica que a associação entre um vlan dado e a porta é
sem etiqueta. Tráfego de ingresso que entra esta porta é enviado ao vlan tendo a
associação do sem etiqueta com a porta. O tráfego desta saída vlan desta porta é sem
etiqueta.
 
• Exclua — Este modo especifica que não há nenhuma associação entre o vlan e a porta
dadas. O tráfego do vlan não será permitido no ingresso e na saída desta porta.
 

Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças.
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