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Pesquisando defeitos o acesso de dispositivo
em uma comunicação do inter VLAN no
RV110W 

Objetivo
 

Este documento explica as etapas que poderiam ser tomadas para pesquisar defeitos uma
encenação de uma comunicação do inter VLAN. Considere uma topologia como segue: todo
o dispositivo (como um dispositivo de armazenamento por exemplo) é conectado em um
VLAN novo criado no RV110W. Agora o inter VLAN que distribui a este dispositivo do outro
VLANS atual em RV110W não está acontecendo. Neste caso este artigo será da ajuda.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV110W
  

Pesquise defeitos a conexão de QuickVPN
 
Tente sibilar
 

Primeira verificação do dispositivo, se o sibilo a RV110W é bem sucedido. Isto assegurar-
se-á de que o dispositivo receba seu endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
  

Verifique a criação de VLAN
 

Verifique no RV110W se o VLAN é criado corretamente.
 
Etapa1. Isto poderia ser conseguido se você escolhe trabalhos em rede > LAN > sociedade
de VLAN do utilitário de configuração da Web. Isto abre a página da sociedade de VLAN 
que tem as configurações de vlan para a porta.
 

 
Etapa 2. Depois que você obtém a porta, verifique se o dispositivo é prendido na porta
direita.
  

Verifique se a distribuição do inter VLAN é permitida
 

Etapa1. Para verificar se o Roteamento Inter-Vlan é permitido, escolha trabalhos em rede >
roteamento do utilitário administrativo. A página de roteamento abre:
 



 
Etapa 2. Enrole para baixo a área do interVLAN e verifique se a caixa de verificação da
possibilidade para o Roteamento Inter-Vlan é verificada ou não. Se não verifique a caixa de
verificação da possibilidade para permitir o Roteamento Inter-Vlan
 
Etapa 3. Salvar os ajustes clicando o botão Save Button.
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