
Configuração da sociedade de VLAN em
RV215W 

Objetivos
 

Um LAN virtual (VLAN) permite um grupo de anfitriões que não são conectados ao mesmo
interruptor para se comunicar como se estavam no mesmo domínio de transmissão. Uma
relação que tenha o tráfego de VLAN precisa de ter os VLAN atribuídos a essa relação ou a
pacotes pode ser deixada cair. A configuração de VLAN ajuda o controle o tamanho do
domínio de transmissão e mantém o local do tráfego local.
 
Quando uma estação final em um VLAN precisa de se comunicar com uma estação final em
um outro VLAN, uma comunicação do inter VLAN está exigida. Esta comunicação é apoiada
pelo Roteamento Inter-Vlan.
 
Este documento explica como configurar a sociedade de VLAN no RV215W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV215W
  

Versão de software
 

• 1.1.0.5
  

Sociedade de VLAN
 
Adicionar o VLAN
 

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

 
Etapa 2. O clique adiciona a fileira para criar um VLAN novo.
 
Etapa 3. Incorpore o ID de VLAN original ao campo do ID de VLAN. O ID de VLAN 1 é
reservado para o VLAN padrão, que é usado para os frames sem etiqueta recebidos na
relação. O VLAN ID 1 e 2 é reservado e não pode ser usado.
 
Etapa 4. Incorpore uma descrição breve para o VLAN ao campo de descrição.
 



Etapa 5. Verifique o inter VLAN que distribui a caixa de verificação para permitir a
distribuição do inter VLAN. A distribuição do inter VLAN cria rotas de uma comunicação
entre VLAN em dispositivos diferentes.
 
Etapa 6. Escolha a operação desejada para cada porta da lista de drop-down da porta (1-4).
As opções disponíveis são:
 

• Etiquetado — Este modo especifica que a associação entre um VLAN dado e a porta
está etiquetada. O tráfego de entrada nesta porta será enviado ao VLAN dado baseado na
informação de 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. O tráfego de entrada é enviado ao VLAN que tem a associação do sem
etiqueta com a porta. O tráfego de saída desta porta é sem etiqueta.
 
• Exclua — Este modo especifica que não há nenhuma associação entre o VLAN e a porta
dados. O tráfego é desabilitado entre estes VLAN e porta.
 

Etapa 7. Salvaguarda do clique.
  

Edite o VLAN
 

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

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação seleta para escolher o VLAN desejado a ser
editado.
 
Etapa 3. O clique edita. Siga etapas 2-6 da seção adicionar VLAN para fazer mudanças no
VLAN desejado.
 
Etapa 4. Depois que o VLAN foi salvaguarda editada do clique.
  

Supressão VLAN
 

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



 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação seleta para escolher o VLAN desejado a ser
suprimido.
 
Etapa 3. Supressão do clique.
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