
Configuração dos ajustes da interface de VLAN
no Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

Uma rede de área local virtual (VLAN) é um grupo de portas que permita dispositivos de se
comunicar um com o otro sobre a camada do MAC de Ethernet, apesar do LAN físico. Uma
porta é um membro do sem etiqueta de um VLAN se todos os pacotes destinados para essa
porta no VLAN não têm nenhuma etiqueta ou ID de VLAN VLAN. Uma porta é um membro
etiquetado de um VLAN se todos os pacotes destinados para essa porta no VLAN têm uma
etiqueta VLAN.
 
Este artigo explica como atribuir VLAN às relações no Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Ajustes da relação
 
Ajustes da interface única
 

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

 
Etapa 2. Escolha um tipo de interface da lista de drop-down do tipo de interface.
 



Etapa 3. O clique vai trazer acima uma lista de portas ou de retardações na tabela do ajuste
da relação.
 

 
Etapa 4. Clique o botão de rádio associado da porta ou RETARDE-SE você querem alterar
e o clique edita. A janela de configuração da relação da edição aparece:
 

 
 
Clique (opcional) de etapa 5. o botão de rádio que corresponde à interface desejada.
 

• Porta — Da lista de drop-down da porta escolha a porta configurar. Esta configuração
afeta somente a porta única escolhida.
 
• RETARDAÇÃO — Da RETARDAÇÃO deixe cair para baixo a lista escolhem a
RETARDAÇÃO configurar. Esta configuração afeta um grupo de portas definido na
RETARDAÇÃO.
 



 
 
Etapa 6. Clique o botão Appropriate Radio Button para escolher um modo desejado VLAN
para a relação na consideração.
 

• Geral — A relação pode ser um membro etiquetada ou do sem etiqueta de uns ou vários
VLAN.
 
• Acesso — A relação é um membro do sem etiqueta de um único VLAN.
 
• Tronco — A relação é um membro do sem etiqueta de no máximo um VLAN e é um
membro etiquetado de zero ou mais VLAN.
 
• Cliente — A relação é dentro Q--q no modo. Isto permite o parceiro de enlace de usar
seus próprios arranjos VLAN através da rede de provedor.
 

 
Etapa 7. Incorpore um valor para o vlan da porta administrativo ID (o PVID) a que o sem
etiqueta de entrada e a prioridade etiquetaram quadros são classificados.
 



 
 
Etapa 8. Clique o botão de rádio que corresponde ao tipo de frame desejado que a relação
pode receber. Os quadros que não são este tipo são rejeitados no ingresso ou na interface
de entrada.
 

• Admita tudo — A relação aceita todos os tipos de quadros (frames sem etiqueta, quadros
etiquetados, e quadros etiquetados prioridade).
 
• Admita etiquetado somente — A relação aceita somente quadros etiquetados.
 
• Admita o sem etiqueta somente — A relação aceita somente o sem etiqueta e quadros
etiquetados prioridade.
 

 
 
Etapa 9. (opcional) para permitir o filtragem de ingresso na verificação de interface permite
no campo do filtragem de ingresso. Quando o filtragem de ingresso é permitido, a relação
rejeita todos os frames de entrada que são não de um NON-membro VLAN.
 
Nota: O filtragem de ingresso é permitido sempre em portas de acesso e em portas de
tronco.
 
Etapa 10. O clique aplica-se.
  

Copie ajustes da relação a outro
 

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



 
Etapa 2. Ajustes da cópia do clique para copiar os ajustes de uma relação a outro.
 

 
Etapa 3. Incorpore a relação ou as relações a que a configuração deve ser copiado no
campo fornecido. Separe os nomes ou as escalas da relação com vírgulas.
 
Etapa 4. O clique aplica-se.
  

Artigos relacionados
 

Configuração de gerenciamento da rede de área local virtual (VLAN) no Switches ESW2-
350G
 
Porta à configuração de VLAN no Switches ESW2-350G
 
Configuração genérica dos ajustes de Protocol(GVRP) do registro VLAN no Switches
ESW2-350G
 
Grupos com base em MAC à configuração de VLAN no Switches ESW2-350G
 
Propriedades da Voz VLAN no Switches ESW2-350G
 
Configuração de VLAN do grupo de transmissão múltipla TV no Switches ESW2-350G
 
Configuração da sociedade de VLAN do Multicast TV da porta no Switches ESW2-350G
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