
Sociedade de VLAN no VPN Router CVR100W 
Objetivo
 

Um LAN virtual (VLAN) pode criar LAN lógicos múltiplos dentro de um LAN físico quebrando
acima domínios de transmissão. Os estes quebrados acima dos pacotes de transmissão
vão às portas específicas do LAN baseado em VLAN ID que lhes são atribuídas. É baseado
igualmente sobre se são etiquetados, sem etiqueta ou excluído. Os VLAN podem ser
usados para organizar firmemente o tráfego de broadcast. Por exemplo, uma empresa
usaria VLAN para separar o tráfego de broadcast que os gerentes recebem do tráfego de
broadcast que a mão de obra normal recebe. Este artigo explica como criar uma sociedade
de VLAN nova no VPN Router CVR100W.
  

Dispositivo aplicável
 

• VPN Router CVR100W
  

Versão de software
 

• 1.0.1.19
  

Sociedade de 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. Uma fileira nova é adicionada
à página da sociedade de VLAN:
 

 

 
Etapa 3. Incorpore um número de ID de VLAN (que varia entre 4-15) ao campo do ID de
VLAN.
 



 
Etapa 4. Incorpore uma descrição para o VLAN novo ao campo de descrição.
 
Etapa 5. Sob a porta 1, o 2,3, e 4 escolheram uma das três opções para cada porta:
 

• Sem etiqueta — A porta é etiquetada como o sem etiqueta. Todos os pacotes que são
sem etiqueta serão enviados a esta porta. Isto inclui todos os pacotes que não foram
etiquetados com o VLAN específico ID e são à revelia, VLAN1.
 
• Etiquetado — A porta é etiquetada como etiquetada. Todos os pacotes que foram dados
um ID de VLAN específico idêntico ao ID de VLAN configurado na fileira são enviados a
esta porta.
 
• Excluído — A porta é etiquetada como excluída. A porta não é parte do VLAN.
 

Etapa 6. Salvaguarda do clique.
 
Etapa 7. (opcional) para editar o VLAN, para verificar a caixa do VLAN, clique edita, edita os
campos desejados, e clica a salvaguarda.
 
Etapa 8. (opcional) para suprimir do VLAN, para verificar a caixa do VLAN, para clicar a 
supressão, e para clicar a salvaguarda.
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