
Sociedade de VLAN em RV130 e em RV130W 
 
Objetivo
 

Um VLAN é um grupo de dispositivos que são configurados para atuar como uma rede
única. Os dispositivos em um VLAN não precisam de ser ficados situados no mesmo LAN.
As portas de acesso são tipicamente sem etiqueta, significando passagens somente um
VLAN através da relação. De acordo com o padrão do 802.1Q, adicionar etiquetas de
identificação de VLAN a um quadro é exigido se você quer identificar VLAN diferentes. Se
você quer vlan múltiplos passar através de uma interface de switch, aqueles VLAN precisam
de ser etiquetados configurando uma porta de tronco em um switch Cisco. As portas
excluídas não são identificadas como um membro do VLAN.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como adicionar VLAN no RV130 e no RV130W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV130 
• RV130W
  

Ajustes da sociedade de VLAN
 

Etapa1. Use a utilidade de configuração de roteador para escolher trabalhos em rede > LAN
> 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 um
VLAN.
 

 
Etapa 3. Incorpore um ID de VLAN para o VLAN novo ao campo do ID de VLAN. O ID deve
estar na escala (3 4094).
 



 
Etapa 4. Incorpore uma descrição para o VLAN novo ao campo de descrição.
 

 
Etapa 5. Escolha o tipo para cada porta da lista de drop-down correspondente.
 

 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

• Etiquetado — Especifica que a associação entre um VLAN dado e a porta está
etiquetada. O tráfego de ingresso nesta porta será enviado ao VLAN dado baseado na
informação atual na etiqueta no quadro. O tráfego de saída nesta porta terá a etiqueta
VLAN preservada quando a associação é etiquetada.
 
• Sem etiqueta — Especifica que a associação entre um VLAN dado e a porta é sem
etiqueta. O tráfego de saída desta porta VLAN é igualmente sem etiqueta. Quando sua
porta é sem etiqueta, o tráfego de ingresso que entra esta porta está enviado à associação
do sem etiqueta do VLAN com a porta.
 
• Excluído — Especifica que não há nenhuma associação entre o VLAN e a porta dados.
Nem o ingresso nem o tráfego de saída serão permitidos desta porta.
 

Etapa 6. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças.
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