
Configurar a sociedade de VLAN no Roteadores
RV320 e RV325 VPN 

Objetivo
 

Uma rede de área local virtual (VLAN) é uma sub-rede logicamente separada do Protocolo
IP cujos os valores-limite sejam associados pela função ou por outras características
compartilhadas. Isto torna possível para que os departamentos diferentes tenham redes
separadas de modo que seus membros tenham o acesso exclusivo aos recursos.
 
Um VLAN igualmente permite a partilha dos recursos entre VLAN permitindo o Roteamento
Inter-Vlan. Isto iguala à Segurança porque somente os membros de um VLAN têm o acesso
aos recursos que passam com esse VLAN. Igualmente significa economias porque distribuir
um VLAN significa ter redes separadas mas comprar somente um dispositivo. À revelia, os
Series Router rv têm um VLAN padrão, o VLAN1, que não pode ser suprimido, editado, ou
mudado. Você pode configurar até quatro VLAN no RV320 e até quatorze VLAN no RV325
para enviar pacotes no interVLAN.
 
Este artigo explica como configurar a sociedade de VLAN na série do VPN Router RV32x.
  

Dispositivo aplicável
 

• RV320 Dual VPN Router MACILENTO 
• VPN Router MACILENTO duplo do gigabit RV325
  

Versão de software
 

• 1.1.0.09
  

Controle a sociedade de VLAN 
 

Etapa 1. Entre o ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de porta >
a sociedade de VLAN. A página da sociedade de VLAN abre:
 

 
Etapa 2. Verifique o VLAN permitem a caixa de verificação de permitir VLAN no dispositivo.
 



 
Nota: Você pode ver três VLAN padrão já configurados no roteador usado para este
exemplo.
  

Adicionar o VLAN
 

Etapa 1. O clique adiciona para criar um VLAN novo. Uma fileira nova é adicionada na
tabela de vlan:
 

 
Etapa 2. Incorpore um ID de VLAN ao campo do ID de VLAN. O ID de VLAN é o
identificador exclusivo do VLAN. A escala é 4 a 4094. O VLAN1 é reservado para o VLAN
padrão.  
 
 

 
Etapa 3. Incorpore uma breve descrição sobre o VLAN recém-criado ao campo de descrição
. Isto ajuda-o a compreender rapidamente a finalidade do VLAN novo.
 
Etapa 4. Escolha o inter VLAN apropriado que distribui a opção do inter VLAN que distribui a



 lista de drop-down aos pacotes de rota de um VLAN a um outro VLAN.
 

• Deficiente — Representa que a distribuição do inter VLAN é inativa.
 
• Permitido — Representa que a distribuição do inter VLAN é ativa neste VLAN. A
distribuição do inter VLAN distribui os pacotes somente entre aqueles VLAN que a têm
permitida. 
 

 
Etapa 5. Escolha a opção apropriada da lista de drop-down do Gerenciamento de
dispositivos controlar o Gerenciamento de dispositivos. O Gerenciamento de dispositivos é
um aplicativo de software que lhe dê a oportunidade de registrar no utilitário de configuração
da Web do dispositivo do VLAN para controlar seu dispositivo.
 

• Deficiente — Representa que o gerenciador de dispositivo é inativo, e você não pode
alcançar o gerenciador de dispositivo do VLAN.
 
• Permitido — Representa que o gerenciador de dispositivo é ativo, e você pode alcançar o
gerenciador de dispositivo do VLAN.
 

 
Etapa 6. Escolha a opção desejada da lista de drop-down para a porta de LAN com que
você é conectado e o ajuste deve ser combinado com a porta conectada. Se você é
conectado com a mais de uma porta, porque a cada porta que você está conectado, você
precisa de escolher os mesmos ajustes. O padrão é etiquetado.
 

• Etiquetado — Representa que a associação entre a porta e o VLAN está etiquetada.
Etiquetado é usado para determinar a que VLAN o tráfego pertence com o ID de VLAN
original quando os vlan múltiplos são criados para a mesma porta.
 
• Sem etiqueta — Representa que a associação entre a porta e o VLAN é sem



etiqueta. Está usada quando somente um VLAN é criado e o tráfego está ciente do VLAN.
Somente um VLAN pode ser marcado como o sem etiqueta para cada porta. Se o VLAN
padrão está na porta, deve sempre ser sem etiqueta mesmo se a porta tem vlan múltiplos.
 
• Excluído — Representa que a relação não é um membro do VLAN. Se você escolhe esta
opção, o tráfego está desabilitado entre o VLAN e a porta.
 

Nota: Se você permite o inter VLAN que distribui em etapa 4, você tem que etiquetar o
VLAN para distinguir o tráfego.
 

 
Etapa 7. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
 

  
Edite o VLAN 
 

Etapa1. Se você quer mudar qualquer ajuste de um VLAN, verifique a caixa de verificação
ao lado do VLAN específico. 
 

 
Etapa 2. Clique editam e mudam a informação necessária para o VLAN. Para conhecer
mais em como mudar a informação necessária refira a seção adicionar VLAN.
 



 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
 

  
Supressão VLAN 
 

Etapa1. Se você quer suprimir de alguns dos VLAN, verificar a caixa de verificação ao lado
do VLAN específico e selecionar a supressão. 
 

 
Etapa 2. Supressão do clique para remover o VLAN.
 

 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
 

  
Conclusão
 



Você sabe agora estabelecer um VLAN. Se você gostaria de ler um artigo relacionado no
mesmo assunto, clique aqui.
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb2687-configure-virtual-local-area-network-vlan-membership-on-an-r.html
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