
Configuração de gerenciamento da rede de área
local virtual (VLAN) no Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

Uma rede de área local virtual (VLAN) é um grupo lógico de anfitriões combinados para
formar um domínio de transmissão, independentemente de seu local físico. O VLAN de
gerenciamento é configurado de modo que somente os usuários configurados no VLAN de
gerenciamento possam alcançar o dispositivo. A configuração do VLAN de gerenciamento é
necessária para adicionar mais Segurança à rede. Um ataque no VLAN de gerenciamento
pode romper a segurança de rede, assim que recomenda-se para mudar o VLAN de
gerenciamento a algo a não ser o padrão. Isto permite uma comunicação segura entre
membros de VLAN através do exame diferente LAN. 
 
Este artigo explica como criar e mudar o VLAN padrão no Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Ajustes do VLAN padrão
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha ajustes do gerenciamento de
VLAN > do VLAN padrão. A página dos ajustes do VLAN padrão abre:
 

 
Nota: O campo atual do VLAN padrão ID mostra o VLAN padrão das portas neste momento.
 
Etapa 2. Entre no VLAN padrão ID a ser ajustado às portas depois que uma repartição do
dispositivo no VLAN padrão ID após o campo da repartição. À revelia o VLAN padrão ID é 1.
 
Etapa 3. O clique aplica-se.
  

Crie o VLAN
 

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



 
Etapa 2. O clique adiciona para criar um VLAN. O indicador adicionar VLAN aparece.
 

  
Crie um único VLAN
 

Etapa 1. Clique o VLAN e incorpore o ID de VLAN do VLAN que você deseja adicionar no
campo do ID de VLAN.
 

 
Etapa 2. (opcional) dá entrada com o nome VLAN para a identificação de usuário no campo
de nome VLAN.
 
Etapa 3. O clique aplica-se para criar o VLAN.
  

Crie uma escala dos VLAN
 

Etapa 1. Clique a escala para criar o VLAN em uma escala.
 
Nota: Somente 100 VLAN podem ser criados em um exemplo.
 

 



Etapa 2. Incorpore a escala do VLAN ao campo da escala VLAN.
 
Etapa 3. O clique aplica-se para criar os VLAN.
 

  
Edite/supressão VLAN
 

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

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação apropriada VLAN a ser editada ou suprimido.
 



Etapa 3. A supressão do clique para suprimir do VLAN ou o clique editam para editar o
VLAN.
 
Timesaver: Se você clicou edite o indicador da edição VLAN aparece. continuar na etapa 4.
 

 
Etapa 4. (opcional) escolhe o VLAN do VLAN deixa cair para baixo a lista.
 

 
Etapa 5. Dê entrada com o nome VLAN no campo de nome VLAN.
 
Etapa 6. O clique aplica-se para salvar as mudanças.
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